
BOHUS. 30 nya miljoner 
till skolan i Ale och en 
tydlig satsning på Jen-
nylund med ridhus och 
friidrottsarena.

De rödgrönas verk-
samhetsplan för 2015 
andas optimism.

– Det fi nns skäl till 
det. När skatteintäkter-
na ökar ska aleborna 
få valuta, menar Paula 
Örn (S), Jonny Sundling 
(V) och Peter Rosengren 
(MP).

Till skillnad från Alliansen 
presenterar Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet i Ale en gemen-
sam verksamhetsplan och 
budget för 2015.

– Jag tycker det är oför-
skämt av den borgerliga ma-
joriteten att inte tala om för 
väljarna vad som väntar efter 
valet. Vi redovisar i detalj 
vilka prioriteringar och sats-
ningar vi planerar göra om 
vi får väljarnas förtroende. 
Allt är fi nansierat krona för 
krona, slår oppositionsrådet 
Paula Örn fast.

Det var när Kommun-
styrelsen sammanträdde i 
tisdags som Alliansen till-
kännagav att de fl yttar fram 
budgetbeslutet för 2015 till 
efter valet.

– Det fi nns ingen anled-
ning att under ett valår ta be-
slut om en budget som ändå 
riskerar att behöva tas om ef-
ter valet. Vi tänker självklart 
tala om för väljarna vad vi 
vill göra, men varför klubba 
en budget som oppositionen 
redan har bestämt att de tän-
ker riva upp om de vinner 
valet, säger Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Paula Örn är mycket kri-
tisk.

– Det handlar bara om att 
Alliansen inte är överens och 
kan inte enas om en budget. 
Det vill de inte avslöja i val-
rörelsen, utan tar i så fall den 
striden senare.

De rödgröna är däremot 
helt överens. Skolan priori-
teras 30 nya miljoner avsedda 
för att bland annat öka lärar-
tätheten.

– Exakt hur pengarna ska 
användas lämnar vi till sek-
tor utbildning. De har de-
taljkunskapen, men de ska 
veta att resurserna fi nns. 
Synpunkterna från 150 lära-
re och skolledare behandlas 

just nu. Vi är övertygade om 
att det fi nns många kloka 
idéer där, säger Paula Örn.

Tillskottet kommer dels 
från ökade skatteintäkter 
dels från omprioriteringar. 

Bland annat ska IFO (Individ 
och familjeomsorgen) spara 
10 miljoner kronor på miss-
bruksvården.

Tydlig signal
– Vi skickar en tydlig signal 
om att förvaltningen måste 
anpassa sina kostnader. Var-
för ska Ale kommun betala 
40 miljoner mer om året 
jämfört med likvärdiga kom-
muner. Det går inte att moti-
vera. IFO måste ta tag i det-
ta. Pengarna behövs på annat 
håll, säger Johnny Sundling 
bestämt.

Vänsterpartiet har också 
drivit frågan om att göra Ale 

till en mer jämställd arbets-
givare.

– Vi måste jämna ut löne-
skillnaderna mellan mans- 
och kvinnodominerande 
yrken. Varför ska en renhåll-
ningsarbetare tjäna mer än 
en undersköterska? Vi har 
avsatt 2,5 Mkr i ett första 
steg att efter löneförhand-
lingen kunna jämna ut skill-
naderna. Det ska ta tre år att 
nå total jämställdhet, säger 
Sundling och fortsätter:

– Arbetskläder ska vara 
lika självklart för personal i 
förskolan, hemtjänsten och 
äldreomsorgen som det är på 
parkavdelningen.

Miljöpartiet har fokuserat 
på klimatfrågorna.

– Utbudet av ekologisk 
mat i centralköket måste öka. 
Fram till 2018 vill vi att 30% 
är ekologiskt. Vi vill också 
utreda möjligheten till en 
elbilspool som kommunen 
och Alebyggen kan samsas 
om. Under helger skulle el-
bilarna kunna vara aleborna 
till del. Vi tycker också att 
Ale kommun ska föregå med 
gott exempel och investera i 
fl er laddstolpar. Det stimule-
rar fl er att både tänka och an-
vända elbil i större utsträck-
ning, säger Peter Rosengren.

De rödgröna är också 
oroade över att fullmäktiges 
beslut om att öka avfallssor-
teringaren för Ales hushåll 
har nonchalerats.

– Det händer ingenting 
på den fronten och vi måste 
förbättra avfallshanteringen 
omgånende. Ale är långt ef-
ter på den punkten, menar 
Rosengren.

Den stora valfrågan bred-
vid skolan är annars ung-
domsarbetslösheten. De 
rödgröna vill använda Ut-
vecklingsfondens samtliga 8 
miljoner kronor till insatser 
som ska sätta ungdomar i 
arbete.

– Varför ska vi ha dubbelt 
så hög ungdomsarbetslöshet 
i Ale som i Kungälv, frågar 
sig Paula Örn.

På investeringssidan av-
sätts 12,4 Mkr till Ale-Jen-
nylunds ridhus och till anläg-
gandet av en friidrottsarena i 
Bohus.

– Det ligger redan 9 Mkr 
till ett ridhus i årets budget, 
vilket betyder att vi har av-
satt 18 Mkr totalt. Sedan hur 
mycket av dessa pengar som 
behövs får vi titta närmare 
på. Det kan bli billigare, men 
också dyrare. Vi vill diskute-
ra frågan vidare med fören-
nigen.
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30 nya miljoner till skolan
– Tydliga prioriteringar i rödgrönt budgetförslag

En rödgrön överenskommelse. Johnny Sundling (V), Paula Örn (S) och Peter Rosengren (MP) presenterade i söndags en gemensam 
verksamhetsplan med tillhörande budget för 2015. ”Vi vill tala om för väljarna vad som händer om vi kommer till makten efter 
valet. Det är mer än vad Alliansen säger”.

Möt oss i Nordstan, Göteborg
16–17 juni

Vi har samlat experterna på plats.

Din rätt i vården

Lär dig mer om möjligheter, rättigheter och 
e-tjänster.

Det finns sjukt mycket kunskap.
Men vad behöver du för kunskap om du blir sjuk?

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

3-ÅRS JUBILEUM3-ÅRS JUBILEUM3-ÅRS JUBILEUM

PIZZERIA

Detta firar vi med  
pizzakalas 
hela juni!
Margherita, Vesuvio,  
Capricciosa, Hawaii  
och Calzone

031-98 04 09

/st39:-
Göteborgsvägen 132, Bohus


