
NÖDINGE. Alliansen av-
bryter budgetsamtalen 
med de rödgröna.

På torsdagen pre-
senterades istället en 
egen budget som de 
döpt ”Tillsammans för 
tillväxt”.

– Det är tydligt att 
Socialdemokraterna 
redan har gjort upp 
med Aledemokraterna 
och då behöver inte vi 
ödsla tid åt att försöka 
komma överens, säger 
oppostionsråd Mikael 
Berglund (M).

Alliansen menar att Socialde-
mokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet gemensamt 
letat efter den roligaste fes-
ten. Genom att signalera att 
de för samtal med Aledemo-
kraterna skulle alliansen pres-
sas till förhandlingsbordet.

– De rödgröna gör precis 
det som de anklagade oss för 
att göra. För en månad sedan 
fick man inte ens titta åt sam-
ma håll som aledemokrater 
och sverigedemokrater. Nu 
går det tydligen bra, säger 
Rose-Marie Fihn (FP) upp-
rört och får medhåll av Sune 
Rydén (KD):

– Jag hoppas hon är tydlig 
med att berätta för alebor-
na och sina partikamrater 
att Aledemokraterna sitter 
egentligen på Sverigedemo-
kraternas mandat, utan deras 
samverkan skulle AD inte ens 
få vara med på festen. Det var 

väldigt allvarligt att ta stöd av 
dessa partier tidigare, men nu 
har Paula Örn (S) tydligen 
tänkt om.

Budgeten som presenteras 
är i siffror väldigt lik det röd-
gröna alternativet, men inne-
hållet och inriktningen på 
verksamheten skiljer dem åt. 
Magin sitter inte i siffrorna 
hävdar alliansens företrädare.

– Valfriheten är kanske 
det som präglar vår budget 
mest. Vi vill fortsätta utveckla 
alebornas möjlighet att välja 
oavsett det gäller hemtjänst 
eller att vara hemma mer med 
barnen, säger Sune Rydén.

I verksamhetsplanen stick-
er en del saker ut lite extra. 
Alliansen och Framtid i Ale 
vill att den nya skolan i Kro-
nogården, Älvängen, inte ska 
ägas av Ale kommun.

– Vårt investeringsbehov 
är så stort att vi inte klarar det 
ekonomiskt. Det är bättre att 
vi hyr och det skulle frigöra 
200 Mkr som vi kan ha gläd-
je av i andra satsningar, säger 
Mikael Berglund.

Vård- och omsorg
Under 2015 vill partier-
na intensifiera utredningen 
om ett centralt äldreboende 
i Älvängen. Byggnationen 
är planerad till 2017. Inom 
vård- och omsorg vill de  
också utreda möjligheten att 
anställa anhöriga istället för 
att ge anhörigbidrag. Det 
skulle enligt ett förslag vara  
bättre och totalt sett billigare 
för kommunen. Det drogfö-
rebyggande arbetet ska prio-
riteras och starta redan i års-
kurs fem.

– Syftet är att vaccinera 
barnen mot framtida drog-

missbruk. Tillgängligheten 
är det största hotet idag. Vi 
måste stärka barnen att våga 
säga nej, säger Carin Zito 
Averstedt (M).

Arbetskläder är en annan 
punkt som alliansen talar sig 
varm för.

– Det är en viktig jäm-
ställdhetsfråga. Vi vill utreda 
om det är möjligt att erbjuda 
arbetskläder både inom barn-
omsorg och inom vården, sä-
ger Rose-Marie Fihn.

Maten som serveras till 
både barn och äldre ska ses 
över.

– Den ska vara klimats-
mart tillverkad och det ska 
säkerställas att produktionen 
följer svensk lagstiftning, sä-
ger Åke Niklasson (C).

Den nya alliansen med 
Framtid i Ale vill skynda på 
etableringen av ett centralt 
bibliotek i Älvängen, utre-
da en skatepark och bygga 

en konstgräsplan i Nödinge. 
Under mandatperioden vill 
de också bygga två nya nä-
ridrottsplatser om året. De 
orter som är aktuella är Surte, 
Bohus, Nol, Alafors, Skepp-
landa och Alvhem.

– Dessutom vill vi se över 
alla föreningsbidrag under 
2015 för att garantera ett 
tydligt och bra stöd till för-
eningslivet, säger Mikael 
Berglund.

Inom området samhälls-
byggnad finns en ambition att 
inom mandatperioden införa 
fastighetsnära insamling av 
källsorterat hushållsavfall och 
satsningen på nya gång- och 
cykelvägar är påtaglig. 5 mil-
joner kronor avsätts. Kom-
munalt huvudmannaskap is-
tället för dagens vägförenigar 
ska fortsätta utredas.

– Det tycker vi i Framtid i 
Ale är en sund idé och det blir 
i alla fall inte dyrare. Det ska 

vara lätt för medborgarna att 
veta vem som är ansvarig för 
vägfrågorna, säger Rolf Eng-
ström (FIA).

Säkra Ridvägar som har 
varit Aledemokraternas fo-
kusfråga finns med även i 
alliansens budget – och det 
med besked. Två miljoner 
ska årligen investeras i säkra 
ridvägar.

– Det har varit en bra sats-
ning och som nu har börjat 
ge ringar på vattnet. Det 
växer fram bed & breakfast, 
andra boendeformer och de 
sammanfaller naturligt med 
pilgrimslederna som många 
använder idag. Ale kommun 
har blivit känt för sitt arbete 
med säkra ridvägar och då 
ska vi naturligtvis inte avbry-
ta detta, motiverar Mikael 
Berglund miljonerna.

Tryggheten har fått en 
tydlig position i budgeten. 
Alliansen föreslår fler trygg-

hetsvärdar, införande av ka-
meraövervakning på otrygga 
platser och en utredning ska 
ge svar på om det går att an-
ställa medarbetare som kan 
skapa goda relationer till 
unga personer som rör sig i 
samhället. Dessa skulle ock-
så kunna ha en ordningsvakts 
befogenheter.

– Vidare kommer vi att 
fortsätta verka aktivt för att 
återställa den polisiära när-
varon i Ale, säger Rose-Ma-
rie Fihn.

Oppositionsråd Mikael 
Berglund är noga med att 
betona att årets budgetarbe-
te har genomförts på samma 
sätt som när de styrde kom-
munen.

– Vi har inte skojat till 
det, utan den bygger på ett 
stort ansvarstagande för Ale 
och är fullt möjlig att regera 
efter.
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Alliansen förhandlar inte

ALE. Kommunsytrelsens 
ordförande Paula Örn 
(S) är besviken, förbas-
kad och förbryllad efter 
alliansens besked.

– Förra veckan sa de 
att de ville ha en bred 
budgetuppgörelse, sen  
avbryter en förhandling 
som aldrig hann börja.

Nu återstår bara att 
söka stöd hos Aledemo-
kraterna för de rödgrö-
na.

En halvtimme innan allian-
sen presenterade sin budget 
för 2015 fick Paula Örn be-

skedet i telefon om att allian-
sen avbryter budgetsamtalen 
med de rödgröna.

– Jag blev helt paff. Som 
vanligt angavs inga skäl. De 
vet lika väl som vi att det 
krävs en bred uppgörelse för 
att få majoritet bakom bud-
geten. Annars får man lita på 
att få stöd av Aledemokrater-
na och Sverigedemokrater-
na. Jag trodde vi var överens 
om att undvika det och jag 
förstod efter vårt första bud-

getsamtal i veckan att de var 
redo att förhandla, men det 
var tydligen bara ett spel, sä-
ger Paula Örn.

Hon är helt oförstående 
till alliansens agerande och 
menar att de nu riskerar att 
inte få gehör för någonting i 
budgeten 2015.

– Vi tvingas istället sam-
tala med Aledemokraterna. 
Någon annan utväg finns ju 
inte när alliansen inte ens vill 
sätta sig vid bordet. Det är 

en gåta för mig att man inte 
ens vill försöka förhandla. Vi 
hade kanske gått med på alla 
deras krav, men vi har inte 
ens fått reda på vad de vill. 
Ale hade mått bra av en bred 
uppgörelse kring budgeten. 
Det är ett svek mot närings-
livet, exploatörerna och ale-
borna att inte vilja ta gemen-
samt ansvar för vår kommun, 
anser Paula Örn.

För att kunna få majoritet 
bakom en rödgrön budget 

krävs stöd av antingen AD 
eller SD.

– Det var inget vi önskade, 
men alliansens agerande ger 
oss ingen annan möjlighet. 

Alliansen påstår att ni 
redan har gjort upp med 
Aledemokraterna?

– Struntprat! Var har de 
fått det ifrån? Vi har inte 
förhandlat om budgeten, 
däremot har vi sonderat ter-
rängen och trodde att allian-
sen var med på att försöka 

skapa en 
bred bud-
getuppgö-
relse för 
att omöj-
liggöra för 
AD och 
SD att få 
inflytande. 
Istället presenterar de ett 
eget budgetförslag som bara 
kan gå igenom om den har 
stöd hos SD. Det är så de 
vill driva Ale framåt, morrar 
Paula Örn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Förbaskad och förbryllad
Paula Örn (S).

– Presenterar en egen
budget ”Tillsammans
för tillväxt”
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LÅGA PRISER
BRETT SORTIMENT

GÄSTVÄNLIG MILJÖ
7000 kvm lågprisvaruhus

Lunchrestaurang & café
MÅN – FRE 11 – 14.30
LÖR – SÖN 11 – 15
DAGENS LUNCH 79:-
BARNPORT. 0-12 ÅR 39:-
Inkl. Bröd, salladsbuffé, dricka & kaffe

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på www.kladkallaren.se

TOMTAR
FRÅN 2990PANELLÄNGDER

4990
3-PACK
LJUSLYKTOR

179:-

1290990 1990

BLOCKLJUS
OLIKA STORLEKARMULTIBANDS-

LÄNGD 119:-

Tillsammans för tillväxt är oppositionens budgetförslag för 2015. Från vänster: Rolf Engström (FIA) Åke Niklasson (C) och Sune 
Rydén (KD). Sittande: Rose-Marie Fihn (FP), Carina Zito Averstedt (M) och Mikael Berglund (M).TEXT & BILD
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