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ALE. Förnya, förändra, 
förbättra.

Moderaternas slogan 
från valrörelsen 2010 
har inte glömts bort 
även om det är få nya 
satsningar i budgeten 
för 2012.

– Ekonomin tillåter 
inte så mycket nästa 
år, det blir riktigt tufft, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Alliansen gör ingen hem-
lighet av att de ekonomiska 
förutsättningarna för 2012 är 
bekymmersamma. Det håller 

även den samlade oppositio-
nen, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet, med om.

– Skatteintäkterna ökar 
förvisso med 20 Mkr, men 
bara inflationen och löne-
ökningarna är 40 Mkr. Vi 
ligger minus 20 Mkr redan 
från start. Tack vare ett rug-
gigt bra arbete av våra tjäns-
temän kan vi ändå presente-
ra en budget som innebär att 
all vår verksamhet kan bibe-
hållas i nuvarande skick. Från 
början såg jag hur vi skulle 
tvingas till stora nedskär-
ningar på många områden. 
Det slipper vi nu och det är 
jag väldigt tacksam för, säger 

Mikael Berglund som gärna 
hade sett att det funnits ut-
rymme för lite ”magi” i bud-
geten.

– Vi får hoppas att nämn-
derna kan hitta lite kreativa 
lösningar och finna smarta 
vägar på hur vi använder 
pengarna. Vad vi nu faststäl-
ler är ramarna, detaljerna tar 
nämnderna hand om och där 
blir det säkert en livlig debatt. 
Oppositionen har varit tydli-
gare med hur pengarna ska 
användas och jag håller med 
dem i sak om deras yrkanden. 
Däremot tycker inte jag att vi 
ska toppstyra nämnderna och 
därför har vi inte prissatt allt 
som ska göras.

Yrkanden
Oppositionen har i sitt för-
slag gjort åtta förtydliganden. 
De betonar klimat, skola och 
föreningsliv. De vill bland 
annat att Kommunstyrelsen 
reserverar 500 000 kronor för 
genomförande av en Klimat-
strategi med energiplan, 400 
000 kronor för att garantera 
YEE-projektet samt medel 
till Ungdomsrådet.

- Vi är tacksamma för att  
Alliansen mer eller mindre 
driver vår politik, men det 
finns viktiga skillnader i våra 
förslag. Vi lägger mer pengar 
på skolan medans de priori-
terar ridvägar och avlopp. 
Vi hade kunnat välja att vara 
populistiska som opposition, 
men vi har istället valt att 
vara ödmjuka och realistiska. 
Nu återför majoriteten också 
stora delar av de pengar som 
de sparade in på Kommun-
styrelsens förvaltning förra 
året, säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Ale Arena 
som har varit 
en het poli-
tisk fråga i 
kommunen 
finns med i 
investerings-
budgeten 
och opposi-
tionen ville 
gärna sett att 
den också förtydligats i drifts-
budgeten för Kultur- och fri-
tidsnämnden.

– Som jag har sagt går vi 
inte in och styr nämnder-

na. Ale Arena kommer san-
nolikt att finnas med som en 
post när Kultur- och fritids-
nämnden antar sin budget för 
2012. Först ska vi investera i 
anläggningen. Vi har avsatt 
3 Mkr till det och det ska 

medföra be-
tydligt lägre 
driftskost-
nader. Vår 
målsättning 
är att öppna 
Ale Arena 
i novem-
ber nästa år, 
säger Mikael 
Berglund.

Oppositionen tycker att 
majoriteten kunde fördelat ut 
mer pengar. Posten finansiel-
la kostnader uppgår hos Alli-
ansen till 17 Mkr, medan So-

cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet bara 
har avsatt 10 Mkr.

– Jag har noterat det och 
vi får väl titta närmare på det, 
kommenterar Mikael Berg-
lund.

Att följa upp verksam-
heterna och mäta resultatet 
av den kommunala servicen 
understryker oppositionen 
vikten av.

Kvalitetsmätning
– Under förra mandatperi-
oden gjorde vi kvalitetsmät-
ningar hos såväl personal 
som brukare. Det verkar den 
nya majoriteten inte vara det 
minsta intresserad av, säger 
Paula Örn. Vidare menar 
hon att det är helt uppenbart 
att det politiska minoritets-
styret där Alliansen har stöd 
av Aledemokraterna också i 
princip samregerar med Sve-
rigedemokraterna.

– Inte en enda gång har 
Sverigedemokraterna röstat 
emot den borgerliga minori-

tetsgruppen.
Uttalandet retar upp Kom-

munstyrelsens ordförande.
– Hon vet att det inte är 

sant! Jag blir oerhört besvi-
ken när jag hör det här, mutt-
rar Mikael Berglund.

I båda gruppernas förslag 
har ett resultat om 10 Mkr 
lagts fast.

– På en budget om 1,3 mil-
jarder är det en försvinnande 
liten del. Det är felräknings-
pengar, men vi hade inget 
val. Alternativet hade varit att 
skära i nämndernas ramar och 
det ville vi undvika till varje 
pris, motiverar Mikael Berg-
lund det lilla resultatet.

Budget och verksam-
hetsplan för 2012 antas av 
Kommunfullmäktige nu på 
måndag. Även om partier-
na är tämligen överens om 
ramarna lär det bli en het 
debatt.

Få satsningar i nya budgeten
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SYMÄSSAN HÖSTEN 2011
Sy- och inspirationsmässa

28-30 oktober, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 60:-

Info & vägbeskrivning:

www.symaskinsagenturen.se

Tel 031-18 82 02

Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Garnhuset, Tyger & ting, Isull, LMA Tygimport, 

Syster Gubbla, Lindbo textil, Quiltex, Fyndmontern, Dock-

garderoben, Kuberna, Lapphexorna, Lapptäcksverkstaden, 

Karma, JH Friskvård, MMH Barnkläder, Tim trading, 

Önsketröjan, Teknik & Framtid, Universalis International 

AB, Madams Pärlor, Stoff & stil, Lilla pärlan, Tygaffären, 

Sanuk deign, Broderi & Garn, Elisabeth Gallery Collection, 

Bamboo Is Green, Fru Pärla, Kulturstickan

Dekorationsverkstan, Ingrids Ateljé, Rosa Kompaniet, 

Italienska Modetyger, Janome, Modesäljaren, Elna,

Irina design, Svenska Mönster, Symaskinsagenturen

Mäss-
priser!

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) är glad över att inte har behövt skära i 
nämndernas budgetramar. Verksamheterna kan fortsätta drivas som i år.

Oppositionsråd Paula Örn (S) menar att minoritetsstyret be-
stående av Alliansen med stöd av Aledemokraterna i princip 
samregerar med Sverigedemokraterna.

Vi lägger mer pengar 
på skolan medans de
 prioriterar ridvägar 

och avlopp.
Paula Örn (S)

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

PRIORITERADE SATSNINGAR
Exempel på prioriterade sats-
ningar i Alliansens och Aledemo-
kraternas verksamhetsplan 2012-
2014:
• Syskonförtur i förskolan
• Entreprenöriellt tänkande ska 
genomsyra hela skolan
• Ett hållbart gymnasium i Ale
• Hemlik matsituation för äldre
• Fortsatta satsningar på arbets-
marknadsåtgärder
• Den kommunala myndighetsut-
övningen ska ha ett tydligt servi-
cefokus

• Ett näringslivsråd ska ettableras
• Campingutredning
• Stimulerande verksamhet varje dag 
för våra äldre
• En till en-projektet (datorer till 
elever i grundskolan) ska utvecklas
• Turistbyrå ska utvecklas i samar-
bete med föreningslivet och Lilla 
Edet kommun
• Vård av det offentliga rummet – Ale 
ska bli en vacker kommun
• Fyra konstgräsplaner ska byggas
• Valfrihet enligt LOV – lagen om val-
frihetssystem i hemtjänsten


