
SKEPPLANDA. Rasism 
och en ökad främlings-
fi entlighet gjorde att 
Johnny Sundling valde 
att engagera sig poli-
tiskt.

Det blev Vänsterpar-
tiet.

– Det var ett enkelt 
val eftersom partiet var 
och är tydligast med att 
motverka det främlings-
fi entliga, säger han. 

Vi träffas hemma hos Johnny i 
Skepplanda. Det är en genuin 
alebo som tar emot. Han är 
uppväxt i norra Ale, men har 
som vuxen hunnit med att bo 
i både Bohus och Nol. Nu är 
han tillbaka där allt började.

– Jag tycker det känns väl-
digt bra. Skepplanda erbjuder 
en trygg uppväxtmiljö, sam-
tidigt är det lite komiskt att 
mina barn kommer att gå i 
samma skolor som jag har gått 
i, säger Jonny.

Det var just i skolan som 
hans politiska intresse föddes. 
På Aroseniusskolan dånade 
musiken ut ur högtalarna i 
uppehållsrummet. Det tvek-
samma bandet Ultima Thule 
med rasistiska undertexter 
var populärt, men det lät fel i 
Johnnys öron. När han sedan 
började läsa fordonsteknisk 
gymnasieutbildning på Tri-
oskolan i Kungälv kom han 
i kontakt med fl era som var 
mer eller mindre aktiva na-
zister.

– Jag bestämde mig för 
att ta ställning och gick med 
i Ung Vänster, men jag var 
aldrig aktiv i några aktioner 
eller demonstrationer. Jag vet 
att det fi nns våldsyttringar 
hos den extrema vänstern och 
det är helt fel. Våld kommer 
aldrig att behövas i ett de-
mokratiskt land som Sverige. 
När det gäller Sverigedemo-
kraternas framfart så måste vi 
stoppa dem genom att bryta 
ner deras argument. Låt dem 
tala och demonstrera så folk 
hör hur illa det låter. Sen ska 
vi tala om vad vi vill göra is-
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Favoritprogram på TV: Debatt eller Fantasy.

Drömsemester: ”Jag har alltid önskat köra Route 66 och 

krossa USA”.

Gör jag för miljön: ”Odlar, återvinner och tar ekologiskt sunda 

beslut i politiken. Hemma äter vi vegetariskt två gånger i 

veckan”.

Ett beslut som statsminister: ”Då förbjuder jag vinster i 

välfärden”.

Det visste ni inte om Jonny: ”Är utbildad bartender”.

Hoppas väljarna kräver svar
– Johnny Sundling (V) vill veta hur satsningarna i skolan ska fi nansieras

Janne Josefsson eller Lars Adaktusson
Putin eller Barack Obama
Sommar-OS eller Vinter-OS
Näringslivsråd eller Näringslivsbolag
Alebyggen eller Wallenstam

Johnny Sundling föredrar...
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 Johnny Sundling från Skepplanda är Vänsterpartiet i Ales 
 förstanamn på listan till kommunfullmäktige. Han är inte främmande 
 för en skattehöjning för att ge skolan de resurser som krävs. 
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Vi måste skjuta till 
mer resurser och då 
tror jag enda sättet 
är att höja skatten.

JOHNNY SUNDLING (V) OM HUR 
SATSNINGEN PÅ SKOLAN I ALE 
SKA FINANSIERAS

tället, säger Johnny angående 
den debatt som har pågått en 
tid.

Det var inte bara den väx-
ande främlingsfi entligheten 
på 90-talet som väckte John-
nys politiska intresse. An-
tiglobaliseringsrörelsen och 
synen på den gemensamma 
välfärden engagerade honom 
också.

Klyftorna ökar
– Jag ska inte säga att det var 
bättre att leva i Sverige på 70- 
och 80-talet, men vi var när-
mare den socialistiska utopin 
då än vad vi är idag. Nu har 
klyftorna ökat och friheten är 
kopplad till plånboken, menar 
han.

2003 fi ck Johnny sitt för-
sta politiska uppdrag som le-
damot i Tekniska nämnden. 
Sedan dess har han suttit med 
i alla nämnder utom Sam-
hällsbyggnad och Kultur- och 
fritidsnämnden. De sista åren 
har hamnat rätt – i Utbild-
ningsnämnden.

– Som småbarnsföräl-
der känner du ett särskilt en-

gagemang för skolfrågor. Du 
vill att dina barn och deras 
kompisar ska få så bra förut-
sättningar som möjligt. Det 
har varit en tuff mandatperiod 
med fl era tunga beslut. Ned-
läggningen av Ale gymnasium 
och Himlaskolans äldre del 
var inte roliga, men nödvän-
diga. Vår överenskommelse 
med Alliansen om att inte 
bråka om skolan, utan istället 
försöka ta klokast möjliga be-
slut utifrån vad vetenskapen 
och forskningen säger, känns 
väldigt bra. Det som kan bli 
en valfråga är däremot hur 
partierna vill fi nansiera de 
satsningar som måste göras. 
Skolan i Ale är underfi nansie-
rad och pengarna måste fram. 
Jag utesluter inte att föreslå 
en skattehöjning, säger Jonny.

Östra akuten
Att engagera verksamhetsper-
sonalen i förändringsarbetet 
har han goda erfarenheter 
från. Trots att han valde en 
fordonsteknisk gymnasieut-
bildning har han aldrig jobbat 
som fordonstekniker, men 
nästan som allt annat… Till 
sist fi ck han smak på yrket 
som undersköterska i sam-
band med sin militärtjänst-
göring och efter några år på 
Sahlgrenska hoppade han 
över till akuten på Östra sjuk-
huset. 

– Just då var det kaos där. 
Många hade sagt upp sig och 
alla runt mig undrade om jag 

visste vad jag gav mig in på. 
Arbetsvillkoren var inte de 
bästa och det fanns skäl till 
varför många slutade. Östra 
gjorde som Ale. Bildade en 
grupp där vi i personalen fi ck  
vara med. Vi ändrade arbets-
fl ödet helt och skapade något 
som kallas ”Specialist direkt”. 
Det innebär att patienten 
snabbare träffar en läkare som 
kan göra en bedömning om 
du ska vara kvar på akuten, 
fl yttas upp direkt till en avdel-
ning eller kanske rent av åka 
hem i väntan på en tid. Ar-
betssättet har blivit succé och 
många har följt efter. Lös-
ningen kom således inte från 
några politiker och detsamma 
gäller skolans problem i Ale. 
Det är bara våra rektorer och 
utbildade pedagoger som vet 
vad som bör göras. Låt dem 
komma med lösningen, så får 
vi fi xa fi nansieringen, säger 
Johnny övertygande.

Ökad administration
Personligen har han självklart 
tankar kring vad Ales skolors 
bekymmer består i. Precis 
som inom vården tror han att 
ett skäl är den ökade adminis-
trationen.

– På Östra blev 500 vård-
platser 350. Utrymmena har 
istället fyllts med administra-
törer. Vi ägnar stora resurser 
åt händelseanalyser, utred-
ningar och dokumentation. 
Det fi nns snart varken tid 
eller resurser för vård. Sam-

ma sak händer inom skolan. 
Pedagogerna är nedtyngda av 
alla rapporter och krav på do-
kumentation från Skolverket. 
Huruvida skolan har blivit 
bättre av detta måste disku-
teras. Så var det inte på min 
tid i skolan och det verkar inte 
som om skolan var sämre då 
än vad den är nu. Det är väl 
snarare tvärtom. Jag tror det 
går att omdisponera ytterli-
gare lite till i den befi ntliga 
organisationen, men det är 
inte hela lösningen. Vi måste 
skjuta till mer resurser och då 

tror jag enda sättet är att höja 
skatten, menar Jonny.

 Ungdomsarbetslösheten 
är ett annat orosmoln. Här 
delar han Socialdemokrater-
nas uppfattning om att satsa 
mer på feriejobb. Det blir en 
bra ingång till det ordinarie 
arbetslivet anser han.

– Jag tror till exempel att vi 
hade kunnat erbjuda fl er ung-
domar jobb inom vården. Där 
behövs det alltid avlastning. 
Det kan handla om att bara 
sitta med och vara sällskap för 
någon som äter. 

Re
se

rv
at

io
n 

fö
r s

lu
tf

ör
sä

ljn
in

gLunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 m2 lågprisvaruhusSTORT UTBUD AV DAM-, 

BARN- OCH HERRKLÄDER!


