
NÖDINGE. – Vi måste 
städa upp efter den 
rödgröna oredan, där 
bland annat skolan har 
lidit stor skada och 
därför kan vi inte börja 
med att sänka skatten.

Så förklarar Mikael 
Berglund (M), Boel Hol-
gersson (C) och Jan A 
Pressfeldt (AD) beslu-
tet att behålla nuva-
rande skattesats även 
nästa år.

Dessutom lovas ett 
stort antal priorite-
rade satsningar inom 
omsorg, föreningsliv 
och samhällsbyggnad.

Alliansens verksamhetsplan 
för 2011 som också stöds av 
Aledemokraterna innehål-
ler som väntat en satsning på 
skolan. Den består främst av 
specialpedagoger och datorer 
till elever i årskurs ett, men 
det utlovas också bättre mat.

– Vi kan inte vara tydligare 

just nu. Vi har sagt att vi ska 
ut och lyssna på lärare, för-
äldrar och elever, sen ska vi 
tala om vad vi vill göra. Re-
surserna ska användas där de 
gör bäst nytta, säger Mikael 
Berglund.

Alliansen har avsatt 21,2 
Mkr i en särskild pott för 
politiska satsningar och de 
hävdar bestämt att större 
delen kommer att hamna i 
skolan och äldreomsorgen.

Maten prioriterad
– Maten är ett prioriterat 
område. Den ska lagas så 
lokalt det går och det gäller 
såväl skolan som äldreomsor-
gen, betonar Boel Holgers-
son (C). Det kommer att 
kosta lite  mer, åtminstone 
under en övergångsperiod. 
Vi tänker utreda hur mycket.

Ett annat område är den 
fysiska miljön. Det offentli-
ga rummet ska enligt Jan A 
Pressfeldt städas upp.

– Vi ska inte ha några sop-

tippar längs E45 och fastig-
hetsägare som inte håller ord-
ning ska föreläggas. Titta hur 
det ser ut på Carlmarksområ-
det. Det är helt oacceptabelt.

Även om Alliansen ännu 
inte är tydliga i siffror har de 
målet klart för sig och de vet 
också hur det ska gå till.

Alla behöriga
– Alla elever ska vara behö-
riga till gymnasieskolan efter 
grundskolan. Vi vill skapa en 
lärandemiljö som bygger på 
entreprenöriellt tänkande 
redan i unga år.  I Ale gym-
nasium ska vi ta nästa steg och 
entreprenörskap ska bli ännu 
tydligare, säger Mikael Berg-
lund och tillägger:

– Jag ser Ale gymnasi-
um som en stor möjlighet. 
Många tror att när pendeln 
börjar gå kommer fler ale-
ungdomar välja gymnasie-
skolor i Göteborg, men bara 
vi har något bra att erbjuda 
tror jag att det går att förhin-

dra. Samtidigt så går ju pen-
deln åt båda håll, vilket gör att 
vi också kan locka göteborga-
re till Ale om vi har ett att-
raktivt programutbud. Vi ska 
bygga upp en verksamhet att 
vara stolt över, en skola ingen 
vill lämna.

När det gäller skolan har 
Alliansen varit tydlig med allt 
utom pengar. Det menar att 
det inte finns någon universal 
lösning för samtliga skolor, 
utan att det gäller att se till 
varje skolas enskilda behov. 
Vad kostnaden kommer att 
bli har de begärt betänke-
tid för.

SSPF kvar
Helt klart är att SSPF-arbe-
tet, samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid, 
ska bli permanent.

– Det är ett bra arbete som 
har givit reslutat, självklart 
ska det fortsätta. Vi ser även 
behov på arbetsmarknaden, 
där ungdomsarbetslösheten 

måste bekämpas aktivt. Till 
arbetsmarknadsåtgärder har 
vi avsatt 4 Mkr, säger Mikael 
Berglund.

Även sommarjobben som 
de rödgröna i år utökade till 
500 kommer att bli kvar, men 
inte i samma utsträckning.

Annat synsätt
– Vi har ett annat synsätt och 
har avsatt pengar till cirka 200 
sommarjobb, sedan vill vi för-
söka hjälpa till med att skapa 
bättre kontaktytor för ungdo-
marna till näringslivet. Kan 
de få jobb på den ordinarie ar-
betsmarknaden är det större 
chans att de även i framtiden 
kan få ett jobb där, säger Boel 
Holgersson.

En fråga som ständigt är 
aktuell är ett nytt äldreboen-
de i centrala Älvängen.

– Det vill vi ganska snart 
börja planera tillsammans 
med pensionärsorganisatio-
nerna och blivande bruka-
re. Vi tänker oss ett boende 

där det både finns plats för de 
med vårdbehov och de som 
mer önskar sig ett bekvämt 
seniorboende, säger Mikael 
Berglund.

Jan A Pressfeldt gladde sig 
mycket åt satsningen på Säkra 
ridvägar där Alliansen satsar 
1,5 Mkr. 

– Självklart ville jag gärna 
att vi skulle sänka skatten 
redan i år, men vi måste ta en 
sak i sänder. Nu ska vi åter-
ställa kvalitén i våra verksam-
heter.

Den omtalade satsning-
en på fyra konstgräsplaner 
ligger fast.

– Men vi har bara avsatt 
6 miljoner nästa år. Vi har 
en del tankar kring det och 
tror kanske inte heller att vi 
kan bygga alla fyra samma 
år. Under mandatperioden 
ska det vara förverkligat, 
det råder det inga tvivel om, 
understryker kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund.
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Alliansen vill städa före skattesänkning

Fullmäktige slog fast kommunalskatten
ALAFORS. De rödgröna 
samarbetspartierna 
lyckades inte få majo-
ritet för en skattesänk-
ning i kommunfullmäk-
tige.

Skatten blir oföränd-
rad, 22,30 även nästa 
år.

Däremot fick Allian-
sen tydliggöra sin verk-
samhetsplan.

Det blev som väntat Allian-
sen och Aledemokraternas 
budgetförslag som klubba-
des i måndagskväll efter en 
över tre timmar lång debatt. 
Onödigt lång kunde tyckas 
eftersom blocken var rörande 
överens om väldigt mycket.
– Jag finner att vi är överens 

om 23 av 26 punkter. Det är 
alltid en början. Tack ska du 
ha, Mikael.

Jarl Karlsson (S) fick i kaf-
fepausen chansen att stämma 
av med kommunstyrelsens 
nyvalde ordförande och fick 
då en del klartecken.

Det handlade bland annat 
om en fortsatt satsning på 
Mötesplats ungdom i Ale 
gymnasium, utbildningen 
Unga entreprenörer (YEE), 
subventionerade busskort för 
ungdomar, gratisresor under 
lågtrafik för pensionärer.

– Vi har hela tiden sagt att 
flertalet av "era" satsningar 
finns med i vår budget, men 
vi har inte specificerat dem 
som ni, konstaterade Mikael 
Berglund (M).

Oppositionen var inled-
ningsvis aggressiv mot den 
nya majoriteten och krävde 
tydliga svar, gärna i kronor 
och ören.

– Valrörelsen är över nu. 
Det är dags att gå från ord 
till handling. Tala om vad ni 
ska göra och vad det kostar, 
påtalade blivande kommunal-
rådet Paula Örn (S).

Mikael Berglund menade 
att Ale borde satsa på att 
bygga upp sitt varumärke, 
men först måste det finnas 
något gott att säga.

– Vi vill ha en kärnverk-
samhet som fungerar, där 
barn mår bra och personal 
känner sig stolta över vad de 
uträttar.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


