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Uttalandet gjordes av 
Utbildningsminister 
Jan Björklund (FP) 

i TV:s partiledarutfrågning 
den 28 augusti. Han förtyd-
ligade också att han menade 
de lokala skolpolitikerna. 
Ett kvitto på hur rätt han 
har fi ck vi förra veckan i en 
insändare av ordföranden 
Elena Fridfelt (C) och 
vice ordföranden Dennis 
Ljunggren (S) i Utbild-
ningsnämnden tillsammans 
med gruppledarna för 
samliga Allianspartier och de 
rödgröna partierna i vilken 
Ale-demokraterna beskylls 
”för total okunskap både om 
vad som pågår varje dag i 
Ales skolor och om vad som 
krävs för att förbättra elever-
nas resultat”. Vårt ”program 
för skolan innehåller så 
många felaktigheter att man 

måste ställa sig frågan om 
ni (det vill säga AD) kan nå-
gonting om hur skolan fung-
erar?” Det var ord och inga 
visor från partföreträdare 
och ytterst ansvariga för att 
grundskolan i Ale placerar 
sig i det absoluta bottenskik-
tet av Sveriges grundskolor. 

I den senaste rankingen 
(där 14 kriterier mäts) av 
Lärarförbundet har Ales 
grundskolor sjunkit ytterli-
gare och ligger nu på plats 
nummer 257 av landets 290 
kommuner. När AD-Alli-
ansen tog över 2011, efter 
16 års vanstyre av (S) låg 
Ale på plats 240. Till och 
med Göteborg med sina 
stora integrationsproblem 
placerar sig nu bättre (plats 
234). Lilla Edet placerar 
sig näst sämst i Sverige 
(289) men med den här 

takten åt fel håll har Ale 
Sveriges sämsta skola redan 
2016. Trots att vi har ökat 
budgeten för grundskolan 
med 100 milj kr/år bland 
annat på bekostnad av 
äldreomsorgen, som har fått 
stryka på foten! 

I stället för att peka 
fi nger åt Ale-demokraterna, 
som lanserar idéer, borde 
inriktningen varit att se till 
att lärarkåren kontinuerligt 
kompetensutvecklas, att 
kunskapsuppföljning av 
eleverna verkligen görs, att 
noll-tolerans mot droger 
i skolan verkligen gäller. 
Inget av detta fungerar. Då 
hade inte Ales grundskolor 
presterat så erbarmligt dåligt 
och ca 25% av grundskolans 
elever hade inte behövt 
gå ur grundskolan utan 
full gymnasiekompetens. 

Nästan 40% av våra elever 
får underkänt i ett eller fl era 
ämnen medan snittet i Gö-
teborgsregionen är 20%.

Resultaten från den 
internationella studien PISA 
2012 bekräftar att svenska 
15-åringars kunskaper i 
matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap fortsätter att 
försämras. För första gången 
presterar svenska elever 
under OECD-genomsnittet: 
25 av 34 länders elever är 
bättre än Sveriges i matema-
tik och i naturvetenskap. En 
skrämmande utveckling för 
vårt land. ”Lärarnas oförmå-
ga att anpassa undervisning-
en efter eleverna är en av 
de viktigaste förklaringarna 
till att svenska elever lär sig 
allt mindre i skolan” säger 
Skolinspektionens general-
direktör Ann-Marie Begler 

i SVT:s Rakt På den 3 mars 
2014.

Med låga löner och låg 
yrkesstatus får man inte 
heller eliten att bli lära-
re! Lärarhögskolorna har 
dessutom de allra lägsta 
intagningskraven, nästan 
inga krav alls. Lärarkåren 
misslyckas kapitalt med det 
viktigaste: att lära eleverna 
läsa, skriva och räkna. Inom 
lärarkåren fi nns personer 
som absolut inte borde vara 
lärare och dessa borde för 
länge sedan avskedats eller 
omplacerats. Men det görs 
inte heller. Låt-gå-politiken 
gäller oavsett hur dåliga 
resultaten blir.

Varför diskuteras inte den 
”nya” skolpolitiken inför 
valet? 

Kommunchefen Björn 
Järbur, som chefar för 

tjänstemannaorganisationen, 
dyker däremot upp i Aleku-
riren och berättar att ”Vi har 
något riktigt bra på gång”. 
Men väljarna får inget veta, 
de får vänta till efter valet. 
Skolpolitiken, vår absolut 
viktigaste fråga sopas under 
mattan och får/skall inte 
diskuteras öppet, väljarna 
har inte med det att göra!

För att lyckas vända skol-
trenden i Ale kommun krävs 
oändligt mycket mer än att 
koka ner nuvarande ingredi-
enser i soppkitteln och veva 
runt några varv. Det krävs 
en total omorganisation av 
hela systemet. Uppifrån och 
ner.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Gruppledare

Ingela Nordhall (AD)
Vice gruppledare

”Skolan har lämnats över till amatörer”

Nya stora möjlig-
heter väntar inom 
turismen. Men det 

krävs kloka och modiga 
politiker och entreprenörer 
samt en gemensam vilja. 
Utvecklingen av turismen 
som en framgångsrik näring 
i Ale- och Lilla Edets kom-
muner har en stor potentiell 
möjlighet. Idag pågår fl era 
projekt i båda kommunerna 
som visar på detta. Turismen 
kan inte fl yttas utan måste 

konsumeras på plats.  Därför 
är det viktigt att turismen 
får ett reellt fotfäste och blir 
permanent. Många ungdo-
mar får sitt första jobb inom 
turism. För företagarna 
handlar det om att få möj-
ligheter så att deras företag 
kan växa och utvecklas. I 
kommunerna fi nns en stor 
potential för aktiv semester, 
vilket på senare år har blivit 
mycket populärt.  Kultur-
turismen ökar kraftigt och 

vi anser att kultursponsring 
borde vara avdragsgill. 

Besöksnäringen/turismen 
är vår nya basnäring och 
framtidsbransch! 

Rose-Marie Fihn
Riksdags-, region- och kommun-

fullmäktigekandidat (Fp) Ale
Michelle Winkel

Region- och kommunfullmäktige-
kandidat (Fp) Lilla Edet

Sune Rydén (KD), styrelseordförande 
i AB Alebyggen, har missuppfattat 
Ale-demokraternas förslag hur vi vill 

använda likviden efter en försäljning av bo-
laget. Vi har varit mycket tydliga med att det 
är avkastningen på likviden vi vill använda 
till exempelvis skolan och äldreomsorgen. 
Med bra placering bör vi kunna få 10% över 
tid. Som upplysning: AP-fonderna (våra 
pensionsfonder) avkastade 13% förra året 
2013. En likvid om 500 milj kr ger då 65 milj 
kr/år att användas till vettigare ändamål än 
att låta en aktiepost i ett bolag vi inte längre 
behöver utgöra en död post i kommunens 
balansräkning.

Jan A. Pressfeldt (AD)

Nu får det vara nog! Vi i Aledemokra-
terna har en av den högsta närva-
roprocenten i nämnden, när vi för 

en gång skull endast kan delta i nämnden 
fram till lunch på grund av privata skäl väljer 
Ales ”ledande” politiker att skriva om detta i 
Alekuriren. Kanske inte så konstigt eftersom 
ni inte har några konstruktiva och konkreta 
åtgärder för att förbättra skolan att komma 
med. Hade du Elena Fridfelt (som nämn-
dens ordförande) klarat av att leda mötet och 
hålla dig till dagordningen hade vi deltagit i 
genomgången som enligt dagordningen skulle 
presenterats innan lunch. 

Ni säger att vi ljuger om varför inte vi 
deltar i majoritetsledningen. Jag förutsätter att 
du är läskunnig och kan läsa AD:s reservatio-

ner, vilka tydligt förklarar varför.
När det gäller betald kompetenshöjning 

för lärarna vet vi att det fi nns enligt avtal, 
men det innebär inte att lärarna fått eller 
kunnat utnyttja denna rättighet fullt ut. Det är 
Alliansens huvudlösa styrning av ekonomiska 
förutsättningar för skolan som är ett stort 
svart hål. Men detta vill vi möjliggöra genom 
öronmärkta pengar till skolan.

Uppföljning av kunskapsmålen och utveck-
lingssamtalen görs enligt er kontinuerligt. 
Ändå får föräldrar cirka 3 veckor innan betyg 
skall sättas veta att sitt barn är underkänt i ett 
eller fl era kärnämnen efter sex till nio års skol-
gång. Utvecklingssamtal skall göras två gånger 
per läsår, men ändå görs inte det. Ert stora 
problem är att ni lutar er tillbaka och tror att 
allt fungerar bara för att det är nedskrivet. Ni 
säger att vi lutar oss tillbaka och pekar fi nger, 
men det är väl bättre att tydligöra problemen 
istället för som ni: sticka huvudet i sanden. 

Det enda konkreta förslag som ni kommit 
med i er blocköverskridande överenskommel-
se är den nya budgetfördelningen för 2014. 

Ja, ni har helt rätt i att ni i fyra år suttit på 
kafferep och diskuterar skolan men ändå har 
ni inte kunnat presentera något konkret, med-
an vi har presenterat konstruktiva åtgärder 
i sak efter sak. För oss förefaller det som en 
röst på Alliansen i Ale är en röst på (S, V och 
MP):s urusla skolpolitik, något för väljarna att 
tänka på.

 Helene Ahlberg (AD)
Ledamot Utbildningsnämnden

Helena Solving (AD)
Ersättare Utbildningsnämnden

Folkpartiet satsar på turismen!

Förtydligande
av försäljning av
AB Alebyggen

Replik på: Aledemokraterna 
lämnade Utbildningsnämnden
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Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
S-GRUPPMÖTE

Måndagen 15/9 kl 18.30
Folketshus i Nol

Valanalys

Nominering till VGR och SKL

Samt aktuella kommun- 

fullmäktige ärenden

MEDLEMSMÖTE
SURTE- BOHUS

Onsdagen 17/9 kl18.00
Folketshus i Nol

Val analys

Nomineringar till Kommunala 

uppdrag


