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Bättre betalt, ökad trygghet 
och schyssta arbetsvillkor 
för fattiga bananodlare, 

kaffe-, te och kakaobönder. Det 
blir effekten när Ale kommun 
väljer varor som klarar Fairtra-
de-märkningen.

Kommunfullmäktige har efter 
nära fyra års betänketid beslutat 
att Ale ska bli en Fairtrade City. 
2009 lämnade Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet in en motion som 
föreslog att Ale kommun ska 
tänka mer etiskt när de gör inköp 

och arbeta för att uppfylla kraven 
för Fairtrade City-diplomering.

Under de senaste åren har 61 
svenska kommuner, inklusive 
exempelvis Malmö och Göte-
borg, blivit Fairtrade City-diplo-
merade. Ale är på god väg att bli 
nummer 62.

I Västra Götalandsregionen 
har Miljöpartiet varit pådrivan-
de för att regionen ska gå före 

i offentlig upphandling både 
vad gäller miljökrav och krav på 
schysst upphandling med målet 
att regionen blir Sveriges första 
fairtrade-region.

Fairtrade-märkningen skapar 
förutsättningar för odlare och 
anställda att förbättra sina arbets- 
och levnadsvillkor. Långsiktiga 
handelsavtal ger trygghet för 
alla dem som inte har så stora 

marginaler att leva på. 
Det utvecklar lokalsamhäl-

let socialt och ekonomiskt och 
möjliggör ny skola, hälsovård 
och investeringar i jordbruket. 
Fairtrade handlar inte bara om 
att få en bättre ekonomisk situ-
ation. Kriterierna främjar också 
demokratin, organisationsrätten 
samt miljöhänsyn i produktio-
nen. Barnarbete och diskrimine-
ring motverkas. 

Peter Rosengren (MP)
Johnny Sundling (V)

ÅRSMÖTE
Tisdag 18 februari kl 18.30
Medborgarhuset Alafors

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Val till uppdrag inom sektion Ale.

Övriga frågor.

Mötesordf: Eva Kärrman, ordf Avd Väst.

Efter årsmötesförhandlingarna visas filmen 
Hudraåringen som klev ut genom  

fönstret och försvann.  

Anmälan till sektionen  
senast 14 februari.

VÄST

Välkomna! /Styrelsen i sektion 47.

Hösten 2012 konstaterar 
ledamöterna i Arbets- 
och Omsorgsnämden 

att de personliga assistenter till 
kommuninvånare som lever med 
funktionshinder är för dyra, hela 
13 kr/tim mera än vad staten via 
Försäkringskassan bestämt som 
ersättning till kommunen. Sagt 
och gjort, nämnden beslutar att 
ge förvaltningen i uppdrag att 
rätta till detta, då kunde man 
spara nästan 3 miljoner/år.

Ett år senare kommer tjänste-
männen tillbaka och säger; Det 
gick inte, vi tycker att ni skall 
lägga ut det på anbud i stället. 
En oenig nämnd beslutar som 
tjänstemännen vill utan att fråga 
om vilka beslut som behövts för 
att klara uppdraget.

Nu hör det till saken att det 
finns ett ”Rådet för Funktions-
hinderfrågor” där frågor av detta 
slag enligt beslut ska redovisas 

och förklaras. Rådet hade möte 
nästan i anslutning att beslutat 
fattades, men frågan togs inte 
upp av de som hade kunskap. 
Detta ledde till att en massa 
frågor ställdes på Fullmäktige.

Rådet består av ledamöter 
som representerar de olika 
handikapporganisationerna som 
sätter av tid och kraft för att 
följa för dem viktiga frågor och 
av ledamöter från kommunens 
nämnder.

Vid ett extra möte med rådet 
två månader senare försökte 
man besvara alla frågorna, det 
blir för långt att redovisa allt, 
men protokollet skall komma på 
nätet.

Några kommentarer dock. 
Bruttokostnaden för de person-
liga assistenterna är ett antal 
miljoner, nettokostnaden efter 
ersättning från Försäkrings-
kassan är 1,3 miljoner enligt 

nämndens ekonomipersonal.
Man kan inte lova att någon 

får behålla sin nuvarande per-
sonal. Upphandlingsreglerna 
medger idag inte att man kräver 
kollektivavtal. 

Man kan inte lova att de 
företag som möjligen lämnar 
anbud får det de lämnat anbud 
på eftersom den enskilde själv 
kan välja vem som skall få utföra 
tjänsterna.

När frågan kom varför man 
inte redovisat detta direkt efter 
nämndens möte så försökte man 
med att protokollet inte var 
justerat. Man kunde redovi-
sat förslagen som togs upp på 
nämnden eftersom dessa är 
offentlig handling.

 När man pressades på svaret 
som kom det: ”Det hade inte 
spelat någon roll, vi hade gjort 
detta ändå”. Möjligt, men frågan 
är då vad rådet har för funktion, 

behandlar man ledamöter som 
sätter av tid och kraft på detta 
sätt?

Jag har genom åren varit 
nämndordförande, gruppledare 
och ledamot i KS-au och vet hur 
svårt det är att informera om allt 
som pågår, men detta är ingen 
liten besparing utan en verk-
samhetsförändring som borde 
fått en bättre behandling med 
partigruppsmöten, samråd och 
så vidare.

Nu finns det alltså ett antal 
personer i kommunen som 
inte vet om de får behålla sina 
personliga assistenter, ett antal 
anställda som inte vet om det får 
behålla sitt jobb och man avser 
att begära in anbud från företag 
som inte kan lovas att kunden 
de erbjuds vill ha dem. Klokt 
beslut? Tveksamt!

Eje Engstrand (S)
Ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor samt KF

Något som är väldigt 
tydligt när man tittar 
på statistik över Ales 

skolor är att det varje år ser olika 
ut, ett tillfälle visar en skola bäst 
resultat, vid nästa tillfälle är det 
en annan skola. När det gäller 
statistiken så vill vi inte ställa 
olika skolor mot varandra, det är 
inte någon sådan jämförelse som 
ligger till grund för avvecklingen 
av Himlaskolans äldredel, däre-
mot visa på ett par saker;

* Statistik är krångligt och det 
gäller att ha koll på vilka siffror 
som jämförs med vilka. Insända-
ren jämför för Himlaskolans del 
2004 med 2013 vilket ger ett ökat 
meritvärde med ca 15 poäng. 
Jämför man istället 2006 med 
2013 sjunker samma siffra med 
nästan 5 poäng.

* Resultaten i Ales högstadie-
skolor varierar, det finns ingen 
tydlig trend åt något håll från 
någon skola

Däremot vet vi att Ales elever 
når lägre resultat än elever i 
många andra kommuner. Det är 
inte bra och det jobbar vi med att 
förändra. Vi vill öka lärartätheten 
för samtliga elever och skapa en 
organisation som dels möter de 
nya kraven på behörighet men 
framförallt ger bättre förutsätt-
ningar att möta varje elev utifrån 
hans/hennes särskilda behov.

När det gäller avvecklingen 
av Himlaskolans högstadium 
handlar det inte om just Himla-
skolans resultat, eller om någon 
annan enskild skolas resultat. Det 
handlar om alla elever i alla Ales 
skolor. Det handlar om att vi i 

kommunen har för många hög-
stadieskolor där elevunderlaget 
blir för litet.

Vad menar vi då med för litet 
elevunderlag? Jo vi menar att en 
skola behöver ha fler elever för 
att kunna ha en skolorganisation 
som gör att lärare får kollegor 
som undervisar i samma ämne 
och som kan erbjuda bra attrak-
tiva tjänster. Attraktiva tjänster 
attraherar bra lärare och bra 
lärare ger våra barn och elever en 
bra undervisning.

Detta har en del med ekonomi 
att göra. Om vi har en skola 
som inte kan ha en organisato-
riskt eller ekonomiskt effektiv 
organisation på verkar det alla 
skolor i kommunen då de får 
vara med och betala den skolans 
underskott. Detta kan i vissa sam-

manhang vara OK och man kan 
välja att fördela pengarna på det 
sättet men i det här fallet anser vi 
inte att det är så. Det finns också 
två andra högstadieskolor inom 
några minuters resväg.

Vi håller med om att det 
sociala sammanhang en skola i 
bygden innebär är viktig. Och vi 
menar att beslutet om avveckling 
av himlaskolans högstadium inte 
påverkar det sammanhanget ef-
tersom beslutet bara rör eleverna 
i läsår 7-9. 

Elena Fridfelt (C) 
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildningsnämnden

Mikael Berglund (M)
Ordförande Kommunstyrelsen

Paula Örn (S)
1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
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ÅRSMÖTEN
ÄLVÄNGEN S-FÖRENING
Torsdag 6 februari kl 18.30

i Älvängens Folkets Hus

 Årsmötesförhandlingar

  Nomineringar till kommunfull-
mäktige samt ledande nämnd-
uppdrag.

  Jim Aleberg informerar om  
sjukvården

NÖDINGE S-FÖRENING
Söndag 9 februari kl 15 i sal 125, 

Komvux lokaler i Ale gymnasium.

Årsmötesförhandlingar

Nomineringar till kommunfull-
mäktige samt ledande nämnd-
uppdrag.

 

NOL-ALAFORS FÖRENING
Söndag 9 februari kl.15.00

Folketshus i Nol

Årsmötesförhandlingar

Nomineringar till kommunfull-
mäktige samt nämnduppdrag.

Alla medlemmar hälsas
 välkomna! 

 

SENIORSTRÄFF/
DAGLEDIGA
Torsdagen den 6/2 kl 10.30

Folketshus i Nol

Tema: Äldreomsorg med bl a 
Monica Westberg

EXTRA (S)-GRUPP 
Lördag 8/2 kl 09.30 - ca 13.30. 

Folkets hus i Nol
Strategidiskussioner om

Pinsamt av moderatledningen!

Enskild skolas statistik inte anledning till avvecklingsbeslut

Ale ska bli Fairtrade City!

Himlaskolan 209,8 194,1 178,9 189,1 195,8 189,9 181,4 214,4 207,6 196,4

Aroseniusskolan 198,0 199,4 201,8 197,3 207,5 217,4 209,6 205,2 211,2 207,0

Kyrkbyskolan 190,9 195,6 207,8 184,2 190,5 201,7 196,3 190,2 204,7 190,6

Bohusskolan 184,3 220,8 208,3 196,6 187,5 194,0 193,2 201,4 207,2 206,1

Himlaskolan 68,8 76,5 62,1 71,1 62,0 75,7 72,0 74,6 80,7 63,4

Aroseniusskolan 61,3 67,5 73,1 68,5 73,9 83,9 74,8 67,5 79,6 73,6

Kyrkbyskolan 56,5 69,3 75,7 64,5 64,8 49,4 81,6 67,9 65,8 68,0

Bohusskolan 55,7 80,0 67,2 61,4 72,0 55,4 77,5 77,6 83,3 82,1

Himlaskolan 89,1 90,2 77,6 86,6 86,1 81,6 82,7 91,5 92,7 86,0

Aroseniusskolan 82,1 83,3 80,0 82,5 84,8 87,9 93,5 83,7 94,3 87,2

Kyrkbyskolan 79,0 77,3 86,5 79,0 76,1 79,3 90,8 88,1 86,3 82,7

Bohusskolan 77,0 94,0 84,5 87,7 82,7 78,6 87,5 85,1 94,4 94,6

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Genomsnittligt  
meritvärde åk 9: 

Andel som nått  
målen i alla ämnen:  

Andel behöriga till 
nationellt program:  

Rödmarkerade uppgifter är behöriga till yrkesprogram – en förändring i statistiken från Gy-11.

 


