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Kommer Lilla Edets 
kommun att kunna 
locka lärare och 

skolledare till kommunens 
skolor de närmaste åren?

Nu är det sista chansen 
för kommunens politiker 
att visa att det satsas på 
lärarna i Lilla Edet på 
det sätt som det centrala 
avtalet (HÖK12) avser. 
Hittills ligger Lilla Edet 
bland de sämsta kom-
munerna i landet då det 
gäller löneutveckling. På 
kommunens 7 skolor har 
under de senaste två åren 
14 lärare (av ca 70) och 3 
rektorer slutat. Drygt 1/3 
av lärarna är över 55 år. 
En av anledningarna att 
man slutar är att lönerna 
halkar efter i flera år. I 
kommunen ligger lönerna 
för lärarna på högstadiet 
ca 2 500 lägre än genom-
snittet i Sverige. Kom-
munens politiker har inte 
förstått det viktiga ansvar 
de har, att uppvärdera och 
ge bra förutsättningar och 
villkor för lärarna. 

När vi analyserar 
statistik från skolverkets 
databas SIRIS kan vi se 
att personalkostnaderna 
i princip stått stilla sedan 
2009. Detta betyder i 
realiteten att kostnads-
ramen har minskat och 
skolan har en minskad 
personaltäthet både såväl 
då det gäller lärare samt 
övrig personal. Kostnaden 
för lokaler och inventarier 
har däremot ökat med 
17 procent inom samma 
period. Lokalerna ägs av 
kommunen som alltså 
tar tillbaka en stor del 
av skolpengen via höjda 
hyror.

Idag lägger Lilla Edets 
kommun 38 600 kronor, 
per elev och år, till un-
dervisning. Genomsnittet 
för en förortskommun till 
storstad är 47 800 kronor 
per elev, alltså 9 200 kro-
nor mer per elev än Lilla 
Edet. En motsvarande 
satsning skulle exempelvis 
ge Fuxernaskolan åk 7-9 
1,8 miljoner kr mer att 
använda till undervisning! 

Lärarnas Riksförbund 
uppmanar Lilla Edets 
politiker att ta sitt ansvar 
och satsa på framtiden. 
Vi förstår inte varför det 
ska sparas på barn och 
ungdomar i Lilla Edet. Se 
skolan och utblidning som 
den investering det är, låt 
pengarna gå till undervis-
ning och se till att lärarna 
har bra löner och bra 
arbetsvillkor. 

Anette Smitt Andersson
Kommunombud,

Lärarnas Riksförbund i Lilla Edet
Mats Sternbring

Förbundsstyrelseledamot, 
Lärarnas Riksförbund 

Satsas det 
på lärare i 
Lilla Edet?

LILLA EDET. Badhuset 
kan byggas om till bo-
städer.

Leifab utesluter inte 
den möjligheten.

– Det skulle kunna bli 
ett svårslaget boende 
med utsikt över älven, 
säger Bo Edh, fastig-
hetsförvaltare.

Leifab utreder möjligheterna 
att renovera badhuset. Tanken 
är att kombinera bostäder med 
ett allmänt bad.

– Vi befinner oss på plane-
ringsstadiet. Det är marknaden 
som avgör om vi ska gå vidare 
med ärendet, säger Bo Edh.

Badhuset uppfördes på 
30-talet och är ett av Sveriges 
äldsta i sitt slag. Fastigheten 

står numera öde och bassängen 
är tömd sedan länge.

– Tanken vore att bygga ut 
befintlig huskropp och ska-
pa hyresrätter. Badet blir i så 
fall en del av hyresgästernas 
service, men vissa tider skulle 
bassängen också kunna vara 
tillgänglig för allmänheten, av-
slutar Bo Edh.

JONAS ANDERSSON

SPF Seniorerna Göta 
Älvdalsbygden hade års-
stämma den 18 februari. 
Ordförande Kerstin Anders-
son hälsade alla välkomna. 
Som vanligt var stämman 
välbesökt. Inledningsvis 
hölls parentation över 
medlemmar som avlidit 
under året. Elsie Sundberg 
läste och SPF-kören sjöng.

Oppositionsrådet Julia 
Färjhage valdes att leda 
förhandlingarna. SPF har 
antagit nya stadgar vil-
ka antogs samtidigt med 
namnet SPF Seniorerna 
Lilla Edetbygden. Gunilla 
Wallstedt redogjorde för 
2015 års verksamhetsplan 
och uppmanade deltagarna 
att komma med ytterligare 
förslag.

Kerstin Andersson 
omvaldes som sekreterare. 
Kassören Dick Bergström 
hade avböjt omval och Ann 

Kärnsby valdes till ny kassör. 
I övrigt omvaldes styrelsens 
ledamöter: Gunilla Wall-
stedt, vice ordförande, Gull-
Britt Kihlström, sekreterare, 
Mats Berglund, Birgitta 
Foxér, Christer Grönvall, 
Ove Svensson och Britt-Ma-
rie Thorén.

Som revisorer omval-
des Ingemar Årebäck och 
Robert Kvist. Carl-Axel 
Carlstein omvaldes som 
revisorersättare tillsam-
mans med den nyvalde Lars 
Onsdal.

Som avslutning avtacka-
des Dick Bergström för hans 
arbete i styrelsen.

Efter stämman vidtog den 
informella delen med kaffe 
och hembakade tårtor. Karl-
Olof och Dick förrättade 
dragningarna i de avslutande 
lotterierna med priser som 
bland annat våra sponsorer 
bidragit med.

Hyresrätter i det gamla badhuset? Leifab utreder möjligheterna.

Lägenheter i badhuset?

Årsstämma hos SPF Seniorerna
LILLA EDET. Klubb 
SOLidaritet arrangerade 
mingelkväll i Folkets 
Hus i torsdags.

Ett 50-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

Tisdagen den 24 mars 
sker det första historis-
ka årsmötet.

Maria Olsson, Anette 
Fredriksson och Elinor 
Svenungsson bildar en in-
terrimstyrelse för nybildade 
SOLidaritet.

– Jag började engagera 
mig för en familj som var 
utvisningshotad. Sedan strå-
lade vi tre samman på en 
demonstration i Göteborg 
och insåg att vi hade ett ge-
mensamt intresse, berättar 
Anette Fredriksson.

– Det är svårt att vara in-
vandrare och bli integrerad i 

samhället. Årsmötet i mars 
får bestämma vad medlem-
marna vill att föreningen ska 
göra. Vad vi själva har fun-
derat på är berättarkvällar, 
matkulturmässa, läxläsning, 
danskurser och mentorskap, 
säger Maria Olsson.

Mingelkvällen innehöll 

två intressanta föredrag. 
Khaled Said redogjorde för 
vikten av gemensamma mö-
tesplatser och Sandra Ha-
kopuro berättade om hur 
hon kom till Sverige från 
Chile som politisk flykting 
för 27 år sedan.

JONAS ANDERSSON

Elinor Svenungsson, Maria Olsson och Anette Fredriksson från 
SOLidaritet som bjöd in till mingelkväll i Folkets Hus i torsdags.

Mingelkväll i Folkets Hus

LILLA EDET. I det poli-
tiska rampljuset i ännu 
större omfattning.

Camilla Waltersson 
Grönvall från Lilla Edet 
är numera Moderater-
nas nya utbildningspoli-
tiska talesperson.

– Jag känner mig he-
drad, säger Camilla till 
lokaltidningen.

Det var veckan före jul som 
Moderaternas nyutnämnda 
partiledare, Anna Kinberg 
Batra, ringde upp Camilla 
Waltersson Grönvall för att 
förhöra sig om hon var villig 
att bli partiets nya utbild-
ningspolitiska talesperson.

– Det var många tankar 
som for genom huvudet. Jag 
kände mest stolthet och en 
glädje över att få frågan. Det 
som också kändes skönt var 
att Anna Kinberg Batra var 
väl medveten om min famil-
jesituation som mamma till 
tre små barn. Med det för-
troendet valde jag att tacka 
ja, förklarar Camilla.

Intresset för politik i all-
mänhet, och utbildningsfrå-
gor i synnerhet, föddes re-
dan i ungdomsåren hemma i 
Herrljunga. 

– Jag var 15 år och tyckte 
att dåvarande betygssystem 

inte mätte kunskap på ett 
bra sätt. Då började jag en-
gagera mig i politiken, säger 
Camilla.

Vad innebär det nya 
uppdraget som utbild-
ningspolitisk talesperson?

– Det innebär att jag får 
ansvaret att förnya och ut-

veckla Moderaternas ut-
bildningspolitik. Samtidigt 
handlar det om att granska 
och bemöta regeringens ut-
bildningspolitik. Jag har till 
uppgift att ”skugga” utbild-
ningsminister Gustav Fri-
dolin (MP) och utbildnings-
departementet.

Innebär det mycket 
mer arbete för din del?

– Både mer och en annan 
typ av arbete. Det blir me-
dialt fokus på ett helt annat 
sätt, många intervjuer i olika 
sammanhang. Det gäller att 
scanna av nyheterna varje 
dag. I det fallet har jag också 

väldigt god hjälp av vår po-
litisk sakkunnig och presse-
kreterare.

Hur vill du utveckla 
Moderaternas utbild-
ningspolitik?

– En av mina hjärtefrå-
gor är förskolan. Det finns 
för stora skillnader mellan 
väl fungerande och mindre 
väl fungerande förskolor i 
landet. Vi behöver satsa mer 
på utbildning av förskollä-
rare och förstelärare är nå-
got som måste omfatta även 
förskolan. Det var en miss av 
min egen regering, det är jag 
ärlig och säger.

– Sedan vill jag se en na-
tionell IT-strategi som ger 
alla barn i Sverige bästa möj-
liga förutsättningar till kun-
skap. Det ska inte spela nå-
gon roll vart i landet du bor.

Har Moderaterna kom-
mit över valnederlaget?

– Ja, det har vi. Modera-
terna är ett parti i rörelse 
och förnyelse som tagit sig 
an oppositionskapet på ett 
dynamiskt sätt.

Beskriv Anna Kinberg 
Batra med fyra ord?

– Kompetent, humoris-
tisk, inkluderande och entu-
siasmerande. 

JONAS ANDERSSON

Större politiskt ansvar för
Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall från Lilla Edet är ny utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna 
och tillika Moderaternas gruppledare i utbildningsutskottet.
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