
ALE. Valresultatet har 
tvingat fram många 
blocköverskridande 
överenskommelser i 
landets kommuner.

Ale kan bli en av 
mycket få kommuner 
där alliansen behåller 
matkten med stöd av 
Sverigedemokraterna.

– Efter att frågan har 
lyfts i media har vi nu 
inlett samtal om detta 
och hur vi ser på det. 
Vad detta leder till vet 
jag inte i dagsläget, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Ales båda kommunalråd  
Mikael Berglund och Paula 
Örn (S) har medverkat vid 
veckans ortsutvecklingsmö-
ten. De har redovisat sin syn 
på valutgången, men några 
besked om hur kommunen 
kommer att styras de kom-
mande fyra åren har inte gi-
vits. Båda är överens om att 
Ale behöver en stabil ledning 
för att behålla tillväxten och 
förtroendet hos exploatörer.

– Vi har försökt skapa en 
blocköverskridande majori-
tet i fullmäktige, men tyvärr 
inte lyckats få med oss något 
av allianspartierna. Vi försö-
ker nu bjuda in till budget-
samtal fast alliansen verkar 
hellre vilja att Sverigedemo-
kraterna ska få avgöra, säger 
Paula Örn bittert.

Mikael Berglund menar 
att han bara hört via pressen 
om den ”utsträckta handen”.

– Jag har i alla fall inte 
bjudits in till några konkreta 

överläggningar. Hon hälsade 
häromdagen utanför kom-
munhuset, men om det är 
att beteckna som en seriös 
inbjudan så var den otydlig. 
Jag förväntar mig i så fall 
ett möte dit hela alliansen 
är inbjuden, där det presen-
teras realistiska förslag som 
vi kan ta ställning till, säger 
Berglund.

Eftergifter
Till lokaltidningen bekräftar 
Paula Örn att partiet har dis-
kuterat vilka eftergifter som 
skulle kunna göras för att få 
i hamn en bred budgetupp-
görelse.

– Vi inser självfallet att vi 
inte kan begära att få igenom 
rena S-frågor. Vi har också 
pratat med Vänsterpartiet 
om att ge upp LOV:en inom 
hemtjänsten och besparing-
arna inom IFO kan vi anpas-

sa. Vi vet vad vi vill göra mot 
ungdomsarbetslösheten, 
men det är ju ett problem vi 
delar så låt oss då diskutera 
fram vad vi kan enas om ge-
mensamt i kommande bud-
get.

Vidare inväntas nu också 
besked från regeringen om 
huruvida mycket mer pengar 
som kommer från staten till 
skolan.

– Det är ett viktigt besked 
i vårt kommunala budgetar-
bete, säger Paula Örn.

Mikael Berglund och hans 
allianskamrater är också mitt 
i sitt eget budgetarbete.

– Precis som de rödgrö-
na så är vi medvetna om det 
paralamentariska läget och 
därför kan vi inte bara lägga 
fram en skuggbudget. Den 
måste vara fullt fi nansierad 
och seriöst genomarbetad. 
Det kan mycket väl bli den 

budgeten som tjänstemän-
nen ska jobba efter.

Ser ni ingen risk i att 
alla beslut, inklusive bud-
get och verksamhetsplan, 
blir beronde av Sverigede-
mokraterna?

– Det är resultatet av va-
let. Vi får förhålla oss till det. 
Det är en stor utmaning, 
men vi driver vår politik ut-
efter våra värderingar och 
har inget samarbete med 
SD. Vill de rösta på våra 
förslag så har jag inget att 
säga om det. De röstade på 
Socialdemokraternas budget 
den gångna mandatperio-
den. Det var inte roligt, men 
sådan är demokratin, svarar 
Mikael Berglund.

Hur kommer ni att re-
sonera inom alliansen om 

till exempel du föreslås av 
SD eller AD till Kommun-
styrelsens ordförande?

– Jag har inget svar på den 
frågan ännu. Vi har precis 
börjat diskutera att så fakt-
sikt kan bli fallet, avslutar 
Mikael Berglund.  
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ALE. Drömmer du om att 
bli en av årets kultursti-
pendiater?

Då är det hög tid att 
skicka in din ansökan.

Senast den här veckan 
ska handlingarna vara 
kommunen till del.

 
Ale kommuns kulturstipen-
dium delas ut för insatser 
inom kulturområdet såsom 
litteratur, musik, konst, tea-
ter, fi lm, dans, foto, museum, 
utställning, konsthantverk, 
kulturarv, bildningsverksam-
het eller annan jämförbar 
verksamhet. Stipendiet delas 
ut till person eller organi-
sation som är bosatt i, eller 
har sin kulturella verksamhet 
knuten till Ale.

– Kulturstipendiet är upp-
delat i arbetsstipendium och 
belöningsstipendium. Sti-
pendierna kan komma att 
delas av fl era stipendiater, 
berättar kultursamordnare 
Sofi e Pheiffer Rittfeldt.

Ansökningsblankett fi nns 
på kommunens hemsida eller 
kan hämtas på Kultur- och 
fritidskontoret i Nödinge.

Årets kulturstipendiater 
kommer att uppmärksammas 
i samband med en konsert i 
Ale Kulturrum fredagen den 
14 november.

JONAS ANDERSSON

Bildkonstnär Mirna Ticona de 
Burman fick Ale kommuns ar-
betsstipendium på 19 000 
kronor i fjol.

Sista chansen att 
söka stipendium

Sextio barn och ungdo-
mar kom till fredagsmyset 
på Forsvallen förra freda-
gen, som föräldrafören-
ingen i Skepplanda BTK 
arrangerar med jämna mel-
lanrum. Räddningstjänsten 
från Nol, brandmännen 
Kristoffer och Michael, 
samt polisen i Kortedala, 
representerade av Erik och 
Erik, var särskilt inbjudna. 
De unga besökarna fi ck 
provsitta räddningsfordo-

nen och testa utrustning, 
som exempelvis rökdykar-
tuber samt handfängsel.

Inne i klubbstugan ser-
verades fi ka och ungdo-
marna kunde ställa sina 
frågor. Som tack fi ck de 
inbjudna gästerna varsin 
SBTK-tröja samt godis.

Det hela avslutades med 
att brandbilen visade sin 
vattenkanon. Ett mycket 
uppskattat inslag!

JONAS ANDERSSON

Räddningstjänsten och polisen kom på besök till Forsvallen.

Konstig bildtext?
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Fredagsmys med blåljusDags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.

Ale Torg • Tel 0303-33 67 30
handelsbanken.se/sparguiden

Sarah och Charlotte, privatrådgivare

”En tuff utmaning!”
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

Paula Örn (S), oppositionsråd, åtminstone ett tag till.

Mikael Berglund, Kommunstyrelsens ordförande eller vice ord-
förande efter fullmäktige 27 oktober. Det är frågan.

MANDAT I ALE

Socialdemokraterna: 17

Vänsterpartiet: 3
Miljöpartiet: 3

Moderaterna: 10

Folkpartiet: 2
Centerpartiet: 2
Kristdemokraterna: 2
Framtid i Ale: 2

Sverigedemokraterna: 5
Aledemokraterna: 3

TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


