
Viljan att behålla 
många bra verksam-
heter inom om-

sorgs- och arbetsnämndens 
verksamheter och samtidigt 
fortsätta det positiva föränd-
rings- och förbättringsarbe-
tet i Ale kommun är stor.

I Alliansens och Alede-
mokraternas budget skjuter 
vi till extra medel till arbets-
marknadsenheten så att vi 
kan fortsätta jobbet med 
dem som står längst ifrån 
den ordinarie arbetsmarkna-
den. Vi väljer även att öppna 
den sista avdelningen på 
Backavik så att vi ökar anta-
let platser på särskilt boende.  
Vi väljer också att gå på 
Moderaternas förslag att 
lägga ut personlig assistans 
på entreprenad. 

Detta beslut vet vi väcker 
känslor och frågor. Om 
man ser till de kommuner 
som väljer personlig assis-
tans enligt LOU (lagen om 
offentlig upphandling) så 
är det oftast så det ser ut i 

början, när beslutet fattats, 
att det skapar oro både bland 
de som behöver assistans och 
bland de som är anställda i 
den kommunala utförarde-
len. Därför vill vi tala om 
hur vi tänker och inte väcka 
någon 
onödig 
oro.

Flera 
kommuner 
vittnar om 
att efter 
kort tid 
så är man 
oerhört 
nöjd! Dels 
så får kom-
munen 
ett mer renodlat uppdrag 
av biståndsbedömning och 
kvalitetsgranskning dels så 
har kommunen själv svårt 
att utföra uppdraget på den 
statliga ersättningen som 
man får av försäkringskas-
san. Att en kommun per 
automatik skulle vara ett 
bättre serviceföretag och 

arbetsgivare 
än ett företag 
som är spe-
cialiserad på 
en viss tjänst 

tycker vi är ett märkligt sätt 
att se saken på. Vi vet också 
att vissa av ideologiska prin-
ciper vägrar privata alterna-
tiv oavsett om den privata 
utföraren/arbetsgivaren är 
bättre. Vi i Moderaterna tar 

ansvar för 
att varje 
skatte-
krona ska 
användas 
så effek-
tivt och 
ändamåls-
enligt som 
möjligt för 
att kunna 
bedriva 
verksam-

het med kvalitet. Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den har tydliga kriterier 
och kontroller av privata 
utförare inom Ale kommun 
så vi känner stor trygg-
het i att personlig assistans 
kommer, oavsett företag 
som upphandlas, hålla god 
kvalitet och följa de lagar 
och riktlinjer som finns, så 
som arbetsrättslig trygghet 
med kollektivavtal, ansvars-
försäkringar etcetera. Med 
den konkurrens som råder så 

kommer den som blir aktuell 
som ny utförare/arbetsgivare 
i Ale kommun, garanterat 
bli mer kritiskt granskad än 
kommunen själv. Dessutom 
har kommunen fortfarande 
huvudansvaret för verksam-
heten. 

Moderaterna har tillsam-
mans med våra Alliansvän-
ner och Aledemokraterna 
finansierat alla förslag som 
lagts i 2014 års budget, till 
skillnad mot oppositionen 
som inte la ett enda förslag. 
Det är lätt att önska och 
kräva tillskott till verk-
samheter utan att lägga en 
enda krona till dem, när 
man sitter i opposition. Vi i 
Moderaterna kan med stolt-
het säga att ansvar har varit 
vårt ledord i detta budget-
arbete!

Carina Zito Averstedt
Ledamot  Moderaterna i OAN

Ida Löfgren
Ledamot Moderaterna i OAN

Johan Bankel
Ersättare Moderaterna i OAN
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!
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Folkets hus i Nol

Alla medlemmar hälsas

Välkomna!

I förra veckans nummer 
av Alekuriren uttryckte 
två politiker att skolan 

borde förstatligas.
Jag håller inte med någon 

av dom.
Det finns många argu-

ment mot ett förstatligande 
och jag kommer här att 
berätta om några av dom.

Att sätta igång ett sådant 
enormt arbete skulle kosta 
många miljoner, kanske 
miljarder, kronor för ingen 
effekt alls eller en väldigt 
liten effekt

Det skulle ta bort fokus 
från skolans verkliga utma-
ningar, att öka kvaliteten 
i svensk skola och få våra 
barn och elever att prestera 
bättre.

Detta är Eva-Lis Sirén, 
ordförande för Lärarförbun-
det och jag själv helt överens 
om.

Många av de som argu-
menterar för ett förstatli-

gande använder likvärdighe-
ten som ett argument. Man 
menar att det är för stora 
skillnader mellan elever som 
klarar sig väl i skolan och 
de som inte klarar sig lika 
väl. Det stämmer i och för 
sig men problemet är att de 
största skillnaderna finns 
inom samma skola, inte 
skolor emellan!

Förutom att det är en 
direkt felaktig slutsats att 
ett förstatligande skulle öka 
likvärdigheten haltar argu-
mentet på fler sätt. Likvär-
digheten sitter inte i varifrån 
pengarna kommer. Regler 
om likvärdighet regleras 
idag i skollag och läroplan 
och inte minst på kravet 
om en likabehandlingsplan 
på alla skolor. Dessa regler 
finns i så kallade styrdo-
kument och det är redan 
staten som reglerar dessa 
styrdokument. Vi har dess-
utom en statlig inspektion, 

skolinspektionen, som ska 
säkerställa att styrdokumen-
ten efterföljs.

Undersökning efter 
undersökning visar att de 
problem som svensk skola 
står inför ska lösas i klass-
rummet. Lärarna behöver 
bättre förutsättningar. Detta 
har vi i Ale tagit fasta på och 
fokuserar nu på våra elever 
och vår personal i nämnd-
plan för 2014. 

Dessutom innebär skolö-
verenskommelsen att vi poli-
tiker lovat varandra att våra 
insatser ska bygga på evi-
densbaserade och beforskade 
metoder. Vi ska inte göra 
saker för att vi tycker eller 
tror någonting utan vi ska 
göra saker för att de behövs

För att vi ska kunna lyfta 
den svenska skolan måste vi 
lita på de verkliga proffsen. 
På alla fantastiska pedagoger 
och lärare där ute. De ska 
förverkliga och uppfylla 

läroplaner och skollag. De 
ska fortsätta utveckla skolan 
med hjälp av de verktyg 
som tagits fram. Vi ska inte 
tvinga på dom en ny, enormt 
dyr reform som inte på 
något sätt kan bevisas vara 
till fördel för våra barn!

Jag och Centerpartiet 
tror på en skola som bygger 
på forskning och en tilltro 
på professionen, inte på 
stelbent byråkrati. Vad tror 
du är bäst för våra barn? En 
stelbent statlig organisation 
eller en organisation som 
litar på lärare och pedago-
ger?

Elena Fridfelt (C)
Ordförande 

Utbildningsnämnden

Att förstatliga skolan är en riktigt dum idé!
Den senaste tidens 

turbulens kring en 
eventuell avveckling 

av Himlaskolan har med all 
önskvärd tydlighet visat hur 
svårt, för att inte säga omöj-
ligt, det är att grundskolan 
har kommunalt huvud-
mannaskap. Rent tekniskt 
styrs skolans arbete av en 
hyfsat demokratiskt tillsatt 
lekmannastyrelse, det vill 
säga politiker med mer eller 
mindre goda förutsättningar 
att fatta kloka och kor-
rekta beslut för våra barns 
och ungdomars framtid. 
Halva kommunens budget 
eller cirka 650 miljoner kr/
år går till skolan och lika 
självklart blir skolan också 
en budgetregulator, det är 
inte kvalitetsmålen som styr 
skolans arbete utan krass 
ekonomisk verklighet. 

Kommuner missgynnas
För en kommun som Ale 
ger detta nästan dramatiska 

problemen följaktligen ännu 
värre. Men vi har en statligt 
styrd skolplan och en massa 
andra statliga detaljstyr-
ningar som gäller oss lika 
mycket som den gäller i rika 
kommuner som Danderyd 
och Stockholm med flera. 
Visst får vår typ av kommu-
ner lite statliga bidrag och 
det skatteutjämningssystem 
som omfördelar från ”rika” 
till ”fattiga” kommuner 
ska, på pappret, jämna ut de 
största skillnaderna. Men 
verkligheten är en annan.

Förhindra klasskampen
Våra barns förutsättningar 
för en god start i livet med 
en god grundutbildning för 
de stora viktiga stegen ut 
i livet på egna ben får inte 
göras till en klasskamp i 
gammal hederlig mening. 
Att ha råkat hamna i en 
kommun med stark ekonomi 
och med god skolorganisa-
tion ska inte får styra bar-

Det var ett stort misstag att 
kommunalisera grundskolan 
1991.

Bättre lärare
Och det viktigaste verktyget 
för en god skolutbildning 
är ingalunda hur lokalerna 
ser ut eller var de är belägna 
utan det är lärarnas kompe-
tens och förmåga samt en 
god skolorganisation under 
kompetent ledning. Jag är 
övertygad om att läraryr-
kets status höjs när Sveriges 
lärarkår kommer under en 
och samma hatt: staten. 
De lokala skillnaderna i 
lärartäthet kan försvinna, 
karriärmöjligheter och löne-
bildning förstärks – och våra 
barn och ungdomar får en 
bättre start i livet! 

Grundskolan måste förstatligas!

Både Jan A Pressfeldt (AD) och Rose-Marie Fihn (FP) krävde 
i varsin insändare förra veckan att grundskolan borde för-
statligas. Det tycker inte Utbildningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C).

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
budget 2014 justerad och klar!

De kommunala 
skolorna i Ale har i 
mer än ett årtionde 

dalat resultatmässigt. Först 
drev vänsterpartierna under 
(s)-ledning skolan mot bot-
ten och utvecklingen har 
inte kunnat hejdas under 
AD-Alliansens ledning även 
om vissa små ljuspunkter 
kan skönjas. Ale kommun 
intar snart resultatmässigt 
den absoluta jumboplatsen 
bland Sveriges 290 kom-
muner. Våra grundskole-
elevers dåliga meritvärden 
är mycket oroväckande, 
våra ungdomar får en sämre 
start i livet än vad övriga 
Göteborgsregionens kom-
muner kan erbjuda. Pro-
blemen beror inte på dåliga 
skollokaler utan beror på 
andra faktorer som lärarnas 
bristande kompetens och 
förmåga, svag skolledning, 
dålig pedagogik. En dålig 
kultur har klistrat sig fast 
i väggarna och politiken 
har sedan länge placerat 
sig självt på läktaren! Ale 
kommuns skolpolitik måste 
i grunden göras om.

Vi har faktiskt lösningen 
mitt framför våra ögon: 
Alafors Fria skola, som år 
efter år resultatmässigt 
placerar sig i den absoluta 
toppen, inte bara i Göte-
borgsregionen utan även i 
hela Sverige. Skolan, öppen 
för alla, har ett helt annat 

koncept med föräldramed-
verkan, korta och snabba 
beslutsvägar mellan styrelse 
och lärare och elever. Och 
en, som det verkar, överläg-
sen pedagogik! Och framför 
allt: ingen politisk inbland-
ning. 

Den nybyggnation och 
inflyttning som vi alla 
förväntat oss har uteblivit 
och en av anledningarna är 
helt klart att barnfamiljer 
tvekar på grund av den 
kommunala grundskolans 
urusla resultat. Vi får sådana 
kommentarer ute på mark-
naden. Så Aledemokraterna 
föreslår Kommunstyrelsen 
att snabbt skapa ett system 
med fria kommunala skolor 
och uppmuntra även andra 
aktörer att överta kommu-
nala skolor i syfte att driva 
friskolor med samma kon-
cept som Alafors Fria Skola. 
En sådan friskola, både 1-6 
och 7-9 bör inrättas i Älv-
ängen-Alvhem-Skepplanda, 
en i Nödinge-Nol-Alafors 
och en i Surte-Bohus. 
Skolstart bör kunna ske 
redan höstterminen nästa 
år, 2014.

Det brådskar!
Aledemokraterna
Jan A. Pressfeldt, 

Gruppledare
Heléne Ahlberg , ledamot 

Utbildningsnämnden
Ingela Nordhall, ledamot 

Kommunstyrelsen

Rädda grundskolan i Ale
– inrätta friskolor

Vi i Moderaterna tar ansvar 
för att varje skattekrona 
ska användas så effek-
tivt och ändamålsenligt 

som möjligt för att kunna 
bedriva verksamhet med 

kvalitet. 
Moderaterna i Ale


