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ALAFORS. Den rödgröna 
oppositionen fällde med 
stöd av Sverigedemo-
kraterna den mode-
ratledda alliansens 
verksamhetsplan med 
tillhörande budget för 
2012-2014.

Efter röstsiffrorna 
25-24 för oppositionen 
står det klart att Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) tvingas styra Ale 
kommun efter sin mot-
ståndares agenda.

– Det får självklart 
konsekvenser, vilka kan 
jag inte se idag, sa han 
direkt efter fullmäk-
tigesammanträdet i 
måndagskväll.

Det råder för tillfället ett po-
litiskt kaos i Ale kommun. 
När Sverigedemokrater-

na plötsligt anslöt sig till 
de rödgrönas förslag skapa-
des plötsligt en ny majori-
tet i Ale kommunfullmäkti-
ge. Alliansen fick inte längre 
gehör för sina politiska prio-
riteringar, utan det blev istäl-
let kommunalråd Paula Örn 
(S) som fick igenom sina för-
slag. Efter den inledande de-
batten stod det klart att Sve-
rigedemokraterna ämnade gå 
på de rödgrönas linje, vilket 
tvingade Alliansen till för-
handlingsbordet.

Orimliga krav
– De rödgrönas krav var helt 
orimliga och vill de gå hand 
i hand med Sverigedemokra-
terna så får de väl göra det. 
Intressant att se vad väljarna 
tycker om det, sa en mycket 
besviken Mikael Berglund 
sent i måndags natt.

Paula Örn tycker inte att 

ansvaret för händelseutveck-
lingen vilar på henne och So-
cialdemokraterna.

– Vi försökte komma över-
ens och det var inte vi som 
stängde dörren. Alliansen vet 
att de sitter i minoritet och 
borde självklart se till att för-
ankra sina idéer innan de går 
till fullmäktige. Mikael Berg-
lund har inte visat något som 
helst intresse av att lägga 
fram ett majoritetsförslag. 
Han har inte insett att han 
regerar i minoritet. Att Sve-
rigedemokraterna valde att 
rösta på vårt förslag var lika 
förvånande för mig som för 
alla andra. De har aldrig 
varit på vår sida tidigare och 
jag tänker inte be om ursäkt 
för att de var det nu. Vi pre-
senterade ett förslag som vi 
tror på och tänker inte backa 
från vår politik bara för att SD 
helt plötsligt röstar på oss. Jag 
hoppas att det som hände i 
måndags kan förbättra dialo-
gen mellan blocken. Den po-
litiska ledningen måste förstå 
att de behöver vårt stöd och 
måste därför lära sig att kom-
promissa.

Åtta yrkanden
Alliansens samtliga priori-
teringar avslogs och istäl-
let klubbades sju av de åtta 
rödgrönas yrkanden igenom, 
däribland att det ska finnas 
reserverat medel för helårs-
drift av Ale Arena. Samhälls-
byggnadsnämnden ska reser-

Rödgrönt samarbete + SD fällde Alliansen

DET SKILJDE FÖRSLAGEN
 Alliansen+AD De rödgröna
Utbildningsnämnden 627 815  627 839
Kultur- och fritid 67 950  70 450
Omsorgsnämnden 431 803  431 081
Samhällsbyggnad 43 313  38 416
Kommunstyrelsen 105 253  104 541
Arbetsmarknadsåtgärd 4000  4000
Riktade anslag 1 536  1 236
 (Miljoner kronor)
De rödgrönas förslag fick stöd av Sverigedemokraterna vilket föranledde röst-
siffrorna 24-25 i kommunfullmäktige. Allianspartierna i samverkan med Alede-
mokraterna har bara 24 mandat och regerar i minoritet. Det blev kostsamt 
denna gång.
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vera 200 000 kronor för att 
påbörja arbetet med invente-
ring av enskilda avlopp och 
Kommunstyrelsen ska reser-
vera 400 000 kronor som en 
garanti för en fortsättning av 
den internationella utbild-
ningen YEE (Unga entre-
prenörer i nya Europa) samt 
till medel för Ungdomsrådet. 
Däremot fick de inte igenom 
sitt krav om att reservera 
300 000 kronor för att ge-
nomföra en tidigare beslutad 
motion om integration. Den 
röstades ned av Alliansen och 
Sverigedemokraterna. Däre-
mot fick Alliansen igenom sitt 
förslag om borgensavgift på 
0,5% för Alebyggen. Detta 
tack vare att Sverigedemo-
kraterna lade ner sina röster 
till förmån för sitt eget för-
slag om 0,3%. Agerandet var 
förvånande, då de rödgrönas 
förslag nästan var identiskt 
(0,25%).

– Att vi inte samregerar 
med Sverigedemokraterna 
är väl ganska tydligt, då de 
i flera frågor röstade på Al-
liansens förslag. Personligen 
anser jag att de saknar en poli-
tisk idé. Det finns ingen logik 

kring hur de resonerar. De fö-
reslog själva en borgensavgift 
om 0,3%, men valde ändå att 
inte stötta vårt förslag om 
0,25%. Både Mikael och jag 
har blivit uppringda av Sve-
rigedemokraterna som har 
krävt bättre insyn och änd-
ringar i flyktingpolitiken. Vi 
har varit – och är fortfaran-
de hoppas jag – överens om 
att inte samarbeta med dem, 
säger Paula Örn.

Omfattande expansion
Kultur- och fritidsnämnden 
får 2,5 Mkr mer i de rödgrö-
nas budget än i Kommun-
styrelsens förslag, likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden 
1,8 Mkr mindre.

– Det är mycket olyckligt 
i en tid där Ale står inför en 
omfattande expansion, men 
det får den nya majoriteten 
i fullmäktige Socialdemokra-
terna med stöd av Sverigede-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet ta ansvar för, 
kommenterar Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD).

För Sverigedemokrater-
na som sedan valutgången 

2010 haft en vågmästarroll i 
Ale kommunfullmäktige var 
budgetfrågan en maktde-
monstration.

– Så går det när vi inte 
bjuds in. De har hållit oss ut-
anför hela tiden, nu fick de 
betala priset för det. Kanske 
Mikael Berglund tänker an-
norlunda nästa gång, sa Rune 
Karlsson, en nöjd grupple-
dare för SD.

Några planer på att ändra 
sin inställning har inte Kom-
munstyrelsens ordförande.

– Jag är orolig för att vi 
låter Sverigedemokraterna få 
styra i fullmäktige, samtidigt 
förstår jag inte hur de resone-
rar. De annonserar om vilka 
prioriteringar de anser är vik-
tiga och röstar sedan på det 
förslag som ger minst pengar 
till skolan och de äldre. Hur 
ska de förklara det för sina 
sympatisörer?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
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Debatt om allt utom 
kärnverksamheten
ALAFORS. Omröst-
ningen som fällde den 
politiska ledningens 
förslag i Ale kommun-
fullmäktige blev dra-
matisk.

Det var däremot inte 
budgetdebatten om 
hur de 1,3 miljarderna 
skulle fördelas 2012 
som föranledde det 
rafflande avgörandet.

Där talades det 
mest om eventuella 
friidrottsanläggningar, 
ridvägar och Ale 
Arena, vilka tillsam-
mans inte ens mot-
svarar en procent av 
budgeten.

Beslutet om verksamhets-
plan och budget för 2012-
2014 tillhör de största och 
tyngsta ärendena på kom-
munfullmäktiges lista. Det 
är då skolan och omsorgen 
som tillsammans omfattas av 
nära 80% av den totala bud-
geten får sina riktlinjer fast-
lagda. Här rådde kanske inga 
större meningsskiljaktighe-
ter, men det är ändå förvå-
nande att debatten kom att 
handla så lite om de verkligt 
tunga posterna. Kanske ska 
det ses som ett gott tecken 
att båda blocken är tämli-
gen överens om hur skolan 
och omsorgen ska utveck-
las för någon debatt om in-
riktningen hördes aldrig. Det 
blev förvisso ett ganska tungt 
avslag för Alliansens förslag 
om att införa LOV:en i hem-
tjänsten, det vill säga möjlig-
het för brukaren att själv välja 

vårdgivare. Det var inte ovän-
tat, då de rödgröna hela tiden 
varit kritiskt inställda till för-
slaget. Däremot var det för-
vånande att oppositionen 
valde att bland annat avslå 
Alliansens prioriterade sats-
ning om att det ska finnas 
en balans mellan lärare, spe-
ciallärare, specialpedagoger 
som gynnar elevernas läran-
de samt om att det ska finnas 
ett hållbart gymnasium i Ale 
som ett naturligt val för ung-
domarna.

Nä, de stora frågorna och 
pengarna diskuterades mini-
malt. Ett av skälen kan det 
faktum utgöra att Alliansen 
lagom till fullmäktigesam-
manträdet hastigt och lus-
tigt utökat ramen till Utbild-
ningsnämnden med just 3,5 
Mkr. Precis vad som behöv-
des för att satsa lite mer än 
de rödgröna på skolan. Det 
borde ändå ha funnits skäl 
att debattera skolan, om inte 
i kronor, så i kvalitet.

Paula Örn (S) ställde för-
visso en fråga till Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de, Peter Kornesjö (M) 
om hur mycket högre lä-
rartätheten skulle bli under 
2012 och hur mycket mindre 
barngrupperna skulle bli?

Svaret var väntat.
– Det är tuffa tider, men 

efter regn kommer sol. Vi 
hoppas få mer pengar på sikt, 
det gör vi väl alla och då är 
skolan prioriterad.

Göran Karlsson (V) ville 
ha ett rakt svar från Kultur- 
och fritidsnämndens ord-
förande Isabell Korn (M) 

beträffande om nämnden 
tänkte utreda en eventuell 
friidrottsanläggning uppe 
vid Jennylund i Bohus. Han 
fick ett svar, men inte det han 
hoppades.

– Nej, Göran, vi kommer 
inte att utreda en friidrotts-
anläggning. Kommunen har 
stora investeringar fram-
för sig i skolor och försko-
lor. Vi kan inte ta ansvar 
för att dessutom bygga en 
friidrottsanläggning när vi 
precis har invigt Bohushal-
len med möjlighet för frii-
drott.

Göran replikerade.
– Har du hoppat stav eller 

sprungit 400 meter inom-
hus. Troligtvis inte, för då 
hade du inte svarat så dumt. 
Du borde informera dig om 
hur liten investeringen är för 
kommunen att skapa förut-
sättningar för friidrott vid 
Jennylund. Att till exempel 
gjuta en ring för kulstöt-
ning kostar inga miljoner, 
men det skapar aktivitet för 
en stor grupp ungdomar.
Monica Samuelsson (S) 
undrade också hur Allian-
sen tänker kring kulturen, 
ett område som fått stryka 
på foten. Kulturstipendiet är 
halverat och bidraget till Vi-
kingagården är minimerat.
– Vi har mycket positivt på 
gång och det känns inte re-
levant att diskutera historien 
när vi ska ta beslut om fram-
tiden 2012-2014, svarade Isa-
bell Korn.
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