
Det känns som 
vi lärare får ta 
onödigt mycket 

skit. Vecka ut och vecka in 
tvingas vi läsa insändare 
från diverse olika experter 
inom skolområdet. Ofta 
handlar det om hur dåliga 
lärarna är. Mycket behöver 
göras i den svenska skolan. 
Kunskapsresultaten sjunker 
och larmrapporterna avlöser 
varandra. Vi vill dock mar-
kera att nu får det vara nog! 
Ge oss förutsättningarna att 
bedriva god undervisning så 
kommer också resultaten. I 
Ale har man nu enats om att 
man ska lyssna in vad lärar-
na har att säga, det tycker 
vi är bra. Men vad som är 
än viktigare är vad som sker 
efter det… 

Skolan berör och verkar 
vara den fråga som flest 

väljare bedömer som vikti-
gast inför valet i september. 
Politiker från båda blocken 
hävdar gärna att man vill 
satsa på skolan och är det 
någonting man är överens 
om är det just att höja lärar-
nas lön och status. 

Lärarnas Riksförbund har 
granskat hur de första två 
åren av det fyraåriga löneav-
talet mellan lärarfacken och 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) fallit ut. I 
en ny rapport presenterar 
vi hela listan på hur landets 
alla kommuner satsar – eller 
inte satsar – på lärarnas 
löner. 

Visst finns på många 
håll en ambition att satsa 
på lärarnas löner men det 
finns alltför många som 
inte tar frågan på allvar. Vi 
är besvikna över att en rad 

kommuner, som har gått bra 
ekonomiskt ändå har valt att 
ge låga lärarlönehöjningar.  
Där finns Ale kommun. 
Vi kan konstatera att Ale 
kommun är bland de sämsta 
i landet på att höja lärarnas 
löner och uppvärdera lära-
ryrket i denna sammanställ-
ning för 2012 och 2013.  

I avtalet är lägstanivån 
6,28 procent totalt för båda 
åren. Ale la sig på 6,51%. 
En genomsnittlig kommun 
höjde lärarnas löner med 
7,35 procent.

Idag ligger Sveriges 
lärarlöner lågt i ett inter-
nationellt perspektiv, både 
inom OECD och inom de 
nordiska länderna. I Sverige 
är lärarlönerna till och med 
så låga att det är en för-
lustaffär att utbilda sig till 
lärare. 

Lärarnas Riksförbund 
kräver en bred och tydlig 
uppvärdering av lärarnas 
löner. Detta måste ske på 
flera olika sätt.

· Höjda ingångslöner
Läraryrket måste ha en 

konkurrenskraftig ingångs-
lön om minst 30 000 kr i 
månaden för att lyfta yrkets 
status och attraktionskraft. 
Huvudmännen måste 
markera att läraryrket är 
värdefullt genom att höja 
ingångslönerna väsentligt.

· Högre lönenivå för lärar-
kollektivet

Lärares lönenivåer måste 
lyftas generellt – i alldeles 
för många år har Sveriges 
lärare släpat efter i lön jäm-
fört med andra och därför 
måste den generella nivån 
höjas. Huvudmännen har 
ett direkt ansvar för att anta 

löneutmaningen. 
· Skolsystemet behöver minst 

35 000 statliga karriärtjänster 
Sveriges lärare måste 

ha möjligheten att utveck-
las och göra lönekarriär 
i sitt yrke utan att lämna 
undervisningen. De statliga 
karriärtjänsterna är ett steg i 
rätt riktning, nu kräver vi att 
även kommunerna tar sitt 
ansvar.

· Inför riktade statsbidrag 
för att höja lärarlönerna 

För att hela Sverige 
ska kunna leva och alla 
landets medborgare ska 
kunna erbjudas en likvärdig 
utbildning måste tillgången 
på lärare överallt garanteras. 
Det är därför nödvändigt 
att staten med statsbidrag 
finansierar lärarlönerna. 
De nationella politikernas 
retorik måste omsättas till 

verklighet. Det är minst lika 
viktigt att invånare i kom-
muner med stark utflyttning 
och svag skattekraft har råd 
att ha kvalificerade lärare!

  
Ale är en av de kommuner 
med lägst ambitionsnivå i 
denna utvärdering. I april är 
det dags för nya lärarlöner 
inom kommunal sektor. Då 
har arbetsgivarna möjlig-
heten att visa att de tar 
ansvarför Sverige och menar 
allvar med att uppvärdera 
läraryrket. 

Bo Jansson
Ordförande Lärarnas Riksförbund

Marcello Milli
Kommunombud för

Lärarnas Riksförbund i Ale

Ale borde satsat mer på lärarna

BOHUS. Respektive fören-
ingars styrelseledamöter var 
representerade, vilket natur-
ligtvis

ordförande Hans Hell-
man tackade för, när han 
öppnade mötet. Samtidigt 
beklagade han att den tidiga-
re, mycket utnyttjade möte-
slokalen, inte längre står till 
förfogande, på samma sätt 
längre. Detta på grund av 

den uppsägning, av block-
hyresavtalet gällande Bohus 
centrum som skett.

Till kassör återvaldes 
Harry Fischer, till sekre-
terare valdes Rune Dahl. 
Kent 

Enlund invaldes som 
suppleant, då Helge Hell-
man avsagt sig vidare upp-
drag.

Ordförande framförde sitt 

stora tack för allt arbete Hel-
ge bistått med under åren.

Det konstaterades under 
mötet att den oro, som redan 
vid föregående årsmöte

framfördes, beträffande 
tillgång till aktivitetslokaler i 
vår kommun blev besannad, 
tyvärr.

Ett antal remissförfråg-
ningar har av kommunen 
sänds ut till pensionärsför-

eningarna. KPR har nog-
grant svarat på respektive 
underlag, men gemensamt 
för samtliga är, att våra syn-
punkter på intet sätt har 
beaktats. En dialog före res-
pektive beslut borde vara en 
självklarhet.

Kommunens antagna 
värdegrund, som fullmäk-
tige beslutade om 28 maj 
2012, att bemöta alla med 

öppenhet, tillit och respekt, 
förefaller snarast vara ett do-
kument vars innehåll saknar 
relevans.

Ale – Lätt att leva i, har 
många pensionärer i kom-
munen svårt att identifiera 
sig med, då man upplever att 
neddragningarna för dessa 
snarare accelererar, än ger en 
förbättrad levnadskvalitet.

Rune Dahl
Hans Hellman, ordförande i 
PRO Samorganisation Ale.

Årsmöte i PRO Samorganisation Ale
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Kan vi bygga höghus 
i Ale? Ja, även en 
liten kommun som 

vill bygga för framtiden 
och växa kan ha höghus. 
Med rätt placering i orten 
blir det ett signum både 
för Nödinge och Älvängen, 
att här vill vi bo samt att 
kommunen utvecklas och 
befolkningen ökar.

Ett eller flera väl place-
rade högre hus i Nödinge 
och Älvängen kommer att 
synas väl från E45. Ale blir 
en plats att stanna till på, 

Ale kommer att synas och 
bli en attraktiv kommun. I 
Ales centrala orter kommer 
det i framtiden att vara en 
mix av högre hus och lägre 
fastigheter kombinerat med 
butiker och bostäder. Vi 
sätter Ale på kartan!

Ale behöver fler bostäder, 
i alla olika upplåtelsefor-
mer. Vi har en bostadskö 
på 3 000 personer, flera är 
unga vuxna som vill flytta 
hemifrån men ändå bo kvar 
i kommunen. Önskemål är 
att bostäderna ska ligga i 

närhet av pendelstationer 
och centralt läge.

Vi har bostadsbrist, vi har 
önskemål att bygga i cen-
trala lägen, vi har begränsat 
med markyta. Var och hur 
ska vi bygga och lösa bo-
stadsfrågan?

Förändra är svårt. Det 
är lättare att säga NEJ till 
en förändring än att vara 
positiv och säga JA!

Är vi en kommun som ser 
framåt, eller är det bra som 
det är?                                                        

För mig är svaret själv-

klart! Jag vill se framåt och 
bygga för framtiden.

 

Maj Holmström (M)
Ers. I Samhällsbyggnadsnämnden

Samråd om detaljplan för bostäder 
inom Utby 20:1 m fl (Gustavas plats)
Ale kommun, Västra Götalands län
Förslag till detaljplan över rubricerat område har 
utarbetats och finns utställt för samråd från och 
med den 11 april till och med den 16 maj 2014. 

Planområdet är ca 8 800 m2 stort och ligger i 
centrala Älvängen, Gustavas plats. Området är 
tidigare detaljplanelagt. Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra för ett attraktivt bostadskvarter 
med centrumverksamheter i bottenvåningen. 
Planen möjliggör cirka 50-70 lägenheter och cirka 
600 m2 butiksyta.

Detaljplanen finns utställd för samråd under tiden 
11/4 – 16/5 2014 på följande plats: 
  Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

Alafors  (expeditionstider mån -tor kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00). Planförslaget finns även 
på kommunens hemsida www.ale.se (Bygga, bo 
& miljö/Planer och byggprojekt)

Samrådsmöte hålls i Folkets Hus i Älvängen  
7/5 2014 kl 18-20.

Upplysningar om planförslaget lämnas av 
plankonsult Linnea Carlsson 031-788 16 92 
linnea.carlsson@ale.se eller planarkitekt Charlotte 
Lundberg 0303-37 13 05 charlotte.lundberg@ale.se.

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 
449 80 Alafors eller sbn@ale.se, senast den 
16 maj 2014.
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Lättare att säga nej än att säga ja

Kommunens utbildade 
pedagoger har flera 
år av högskole- eller 

universitetsutbildning i sin 
examen. Att påstå att det 
som du gör, att undervis-
ningen inte är vetenskapligt 
grundad är som att säga att 
utbildningen är värdelös och 
att pedagogerna står och 
hittar på. 

Är förresten kommunens 
tjänste- och nämndemän 
alla skolade? Baserar de sin 
verksamhet på vetenskap?

Det är ingen idé att för-
söka hitta EN syndabock för 
hur de svenska skolresultaten 

ser ut, raset har pågått under 
flera års tid.

Det pedagogerna åläggs 
att göra är politiskt styrt 
samt genom skollagen. Hur 
kommer det sig att det alltid 
är den enskilde läraren som 
bär ansvaret?

Föräldraskapet nämns 
nästan aldrig, politiker som 
stramar åt budget, inköps-
stopp på läromedel, sociala 
problem, listan kan göras 
lång, ändå är det läraren som 
bär ansvaret!

Hur tror du till exempel 
att den nya datarevolutionen 
påverkar våra barn (föräldrar 

också för den delen)? De kan 
sitta uppkopplade framför 
data/tv-spel timme efter tim-
me, dag efter dag. Att göra 
läxor är inte kul, allt som 
inte går att lösa med snabba 
svar är jobbigt. Det är 
minsta motståndets lag som 
gäller. Den senaste Pisaun-
dersökningen visar just att 
uthållighet är något som våra 
ungdomar i idag saknar.

Hur blev Zlatan så bra? 
Det krävs åtskilliga timmar 
av träning och åter träning 
om man ska bli bra på något, 
men det har vi inte tid med 
för det är inte kul.

Där har du ett problem 
som tyvärr genomsyrar en 
hel generation.

Skyll inte på läraren, hen 
gör så gott hen kan med de 
medel som finns att tillgå.

Vill man bli duktig så 
måste man träna, träna och 
träna.

Det finns alltså ingen gen-
väg om man vill bli duktig!

Sedan kommer inte sko-
lans status att höjas när den 
ständigt kritiseras av sådana 
som du, gör något åt det 
istället för att gnälla.

”Arg Argare”

Svar till Sven Nicolaisen:

Käre Sven!


