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LILLA EDET. Samtliga tre 
majoritetspartier (S, V 
och FP) backade i årets 
val.

De sitter dock kvar 
vid makten, förutsatt 
att konstellationen blir 
densamma.

– Signalerna som vi 
fått tyder på det. Vi har 
blivit ett sammansvet-
sat gäng, säger kom-
munalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Socialdemokraterna tappade 
väljare, gick från 37,4% 2010 
till 33,8% i det preliminära 
resultatet i kommunfull-
mäktige 2014. Sossarna är 
trots allt det tveklöst största 
partiet i Lilla Edet, mer än 
dubbelt så stora som både 
Sverigedemokraterna och 
Centerpartiet.

– Vi hade en go känsla i 
valrörelsen och blev därför 
fundersamma och förundra-
de när valresultatet presente-
rades. Allting överskuggades 
av Sverigedemokraternas 
framfart i vår kommun, säger 
Ingemar Ottosson.

– Vi tycker från Socialde-
mokraternas sida att vi var 
väldigt aktiva i valarbetet, 
fanns med på olika event 
i kommunen och pratade 
med mycket folk vid statio-
nen och på bussterminalen. 
Därutöver skedde dörrk-
nackning. SD fanns inte med 
på några torgmöten eller 
andra aktiviteter heller för 
den delen, ändå fördubblade 
man sitt resultat jämfört med 
2010. Det är en effekt av rik-
strenden som jag ser det. SD 
får en vågmästarroll i många 
kommuner, dock inte här 
som det ser ut. Visserligen 
fi ck man fem mandat, men 
man kommer bara att besätta 
tre, förklarar Ingemar Ottos-
son.

Hoppas du på fortsatt 
styre tillsammans med V 
och FP?

– På tisdag träffar vi före-
trädare för V och FP för att 
diskutera framtiden. Diskus-
sionerna kommer att fort-
sätta några veckor framöver 
innan majoriteten är formad, 
men jag ser gärna ett fortsatt 
samarbete. 

Kan det bli aktuellt 

att samarbeta med andra 
partier än V och FP?

– Vi måste vara lyhör-
da och kompromisser över 
blockgränserna är inte 
otänkbart i olika frågor.

Vad är förklaringen till 
SD:s framgång lokalt?

– Det hänger nog ihop 
med ett missnöje, något som 
jag inte riktigt kan sätta fi ng-
ret på. Grundläggande är sä-
kert den höga arbetslösheten 
som vi har i Lilla Edet hos 
framförallt ungdomar. Inte-
grationsfrågan och Jimmie 
Åkessons sätt att debattera 
frågan har slagit igenom.

Vad är den enskilt vikti-
gaste frågan för politiken i 
Lilla Edet att ta tag i?

– Att komma till bukt med 
arbetslösheten och höja ut-
bildningsnivån. Det hänger 
ihop. Skolan har en viktig 
roll i utvecklingsarbetet och 
där måste vi bli bättre, det är 
ingen hemlighet. Det sker 
ett positivt förändringsarbe-
te inom skolan och skolan 
måste nu få arbetsro. Vi har 
låga meritvärden, men de 
kommer att bli bättre.

Vad måste ni göra inom 

Socialdemokraterna för 
att nå ett bättre valresul-
tat 2018?

– Skolan är nyckeln och 
kommer att bedömas av 
väljarna. Vi måste klara av 
kommande behov inom äld-
reomsorgen och kunna möta 
den ökade efterfrågan på sär-
skilda boenden. Vi ska också 
arbeta för ett ökat utbud av 
aktiviteter  och mötesplat-
ser för kommuninvånare i 
alla åldrar. Öka bostadsbyg-
gandet i hela kommunen 
och fortsätta satsningarna i 
Lödöse. Kollektivtrafi ken är 
också en viktig fråga som all-
tid är aktuell.

Sist men inte minst, 
vad säger du om Stefan 
Löfven i rollen som stats-
minister?

– Jag har träffat Stefan 
och lyssnat på honom vid 
ett antal tillfällen. Jag tyck-
er att han är folklig, han är 
sprungen ur arbetarrörelsen. 
Han har inte samma politis-
ka skolning, men jag tror att 
politiken kan behöva olika 
infallsvinklar.

JONAS ANDERSSON

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”Vi förundras valresultatet”

Ingemar Ottosson (S) sitter kvar som kommunalråd och tillika 
kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
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LILLA EDET. Just nu 
sker en kompetensut-
veckling inom skolan.

I satsningen Bedöm-
ning för lärande deltar 
samtliga grundskolelä-
rare.

Pedagogiskt Cen-
trum uppmärksammar 
många goda exempel på 
utmärkt undervisning 
och har låtit spela in 
fem fi lmer i Lilla Edet.

Filmerna som spelats in 

fi nns på Youtube och visar 
praktiska exempel på hur Be-
dömning för lärande tilläm-
pas i praktiken. Lilla Edet är 
ett föredöme i det avseendet. 
Filmerna ska användas till 
inspiration för andra kom-
muner. De har också spridits 
i Facebookgruppen ”Be-
dömning för lärande” som 
redan har nått 10 000 med-
lemmar från hela Sverige.

– Vi jobbar i många kom-
muner. Det som är unikt i 
Lilla Edet är den breda och 
stora satsning som görs, för-

klarar Sandra Svensson, 
från Pedagogiskt Centrum.

Bedömning för lärande 
är ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt som grundar sig på 
nationell och internationell 
forskning. Resultatet av att 
lärarnas undervisning ut-
vecklas får på sikt effekt att 
eleverna lär sig ännu mer 
och når målen i större ut-
sträckning. Projektet är ett 
samarbete mellan kommu-
nen och Pedagogiskt Cen-
trum, Göteborgsregionen.

– Vi har väldigt många 

duktiga pedagoger i vår 
kommun och det bästa vi kan 
göra är att utveckla dem, sä-
ger Anders Nordgren, ut-
vecklingsledare i Lilla Edets 
kommun.

Fem strategier ligger till 
grund för projektet Bedöm-
ning för lärande. Strategier-
na är: Tydliggöra mål och 
kunskapskrav, synliggöra lä-
randet, återkoppling, elever 
som resurser för varandra 
samt elever som ägare av sin 
egen lärprocess.

JONAS ANDERSSON

 Anders Nordgren, utvecklingsledare i Lilla Edets kommun, 
 och Sandra Svensson Pedagogiskt Centrum, arbetar 
 gemensamt med projektet Bedömning för lärande. 
 Fem filmer har spelats in i Lilla Edet som visar på goda 
 exempel från klassrummen. 

Filmer från klassrummet - Lilla Edet ett föredöme

Hjälp oss tömma utegården på massor av växter!
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