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Budget 2015 i hamn
– De rödgröna gjorde upp med Aledemokraterna
NÖDINGE. De rödgröna 
och Aledemokraterna är 
överens om Ales budget 
och verksamhetsplan 
2015.

Den smått sensatio-
nella överenskommel-
sen omgavs av stor 
optimism på onsdagens 
pressträff.

– Jag tror ingen av oss 
trodde att detta skulle 
vara möjligt, men båda 
parter har tagit ett stort 
gemensamt ansvar för 

vill göra det i framtiden, 
säger Kommunstyrel-
sens ordförande Paula 
Örn (S).

Tack vare uppgörelsen mel-
lan Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Aledemokraterna är en 
budget och verksamhetsplan 
för 2015 i hamn. Sensationen 
består i att Aledemokraterna 
som under hela valrörelsen 
ägnat stor kraft åt att kriti-
sera Socialdemokraterna, nu 
givit sitt stöd åt de rödgrönas 
budget. I förhandlingen fick 
Aledemokraterna igenom ett 
riktat stöd åt projekt Säkra 
ridvägar, att vägarna i tät-
orterna får kommunalt hu-
vudmannaskap och att den 
planerade besparingen inom 
Individ- och familjeomsor-
gen begränsas. Dessutom 
får AD en ordinarie och 
en ersättarplats i samtliga 
nämnder samt en plats ar-
betsutskotten. Undantaget 
är Kultur- och fritidsnämn-
den där det ”bara” blev en 
ersättarplats.

– Vår bedömning är att 
det var rimliga krav från de-
ras sida och inga försök att 
utnyttja situationen har fö-
rekommit. Det har jag stor 
respekt för. I gengäld kan vi 
driva igenom vår budget och 
verksamhetsplan i princip 
som den var skriven i juni 
med mer pengar till skola 
och åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten. La-
gen om valfrihet inom hem-
tjänsten ville vi ta bort, men 
vi känner att det inte finns 
majoritet för det idag och lå-
ter därför systemet vara kvar, 
säger Paula Örn.

Aledemokraterna medgav 
att det inte var ett självklart 
beslut att ta steget över till 
de rödgröna, men Jan A 
Pressfeldt hade inte svårt 
att motivera agerandet.

Har imponerat
– Den nya S-ledningen har 
imponerat på mig. De visar 
att de är beredda att ta ansvar 
för Ale och det är vi med. Vi 
har en kommun med 2000 
anställda och över 28000 
invånare som kräver att 
verksamheten utvecklas och 
drivs vidare. Det finns ing-
en tid för att sitta och tjura 
i sandlådan. Det är verkstad 
som gäller och det jag gillar 
det jag hittills har sett av den 
nya politiska ledningen. När 
bullerproblematiken blev 
känd tog det inte många tim-
mar innan ett möte med Tra-
fikverkets regiondirektör var 

inbokat. Det är en stor skill-
nad mot tidigare, säger han.

En förutsättning för en 
budgetuppgörelse mellan 
de rödgröna och AD var att 
partiet avbröt all samverkan 
med Sverigedemokraterna.

– Det har vi varit tydliga 
med hela vägen. Vi vägrar 
acceptera att de får något 
som helst inflytande i Alepo-
litiken, säger Paula Örn. 

Aledemokraterna ingick 
bara en teknisk valsamver-
kan med Sverigedemokra-
terna för att kunna ta sig in 
i nämnder och styrelser. Den 
är nu avbruten till förmån 
för en ny valteknisk samver-
kan med de rödgröna.

Bröt med SD
– Någon politisk samverkan 
har inte förekommit och jag 
meddelade dem i helgen att 
vi har gjort upp med de röd-
gröna. Reaktionerna uteblev 
mer eller mindre och jag ut-
går från att de förstår att vi 
måste välja den väg där vi 
lättast får igenom våra idéer, 
bekräftar Jan A Pressfeldt.

Den budget och verk-

samhetsplan för 2015 som 
presenteras innehåller en 
tydlig satsning på skolsek-
torn. Johnny Sundling (V) 
redogör för prioriteringarna 
i Utbildnings- och kultur-
nämnden.

Fler pedagoger
– Med 30 nya miljoner kom-
mer antalet pedagoger att bli 
fler. Våra lärare mår inte bra 
och detta måste vi förändra. 
Det är vi alla överens om 
och vi kommer att fortsät-
ta jobba efter skolöverens-
kommelsen. En annan stor 
utmaning just nu är kön till 
barnomsorgen. Det är riktigt 
tufft och vi måste bygga nytt. 
I Skepplanda kommer vi att 
verka för en central F-6-sko-
la i nuvarande Alboskola 
samt att Garnvindeskolan 
blir förskola.

Föreningslivet får en del 
nya satsningar och det lo-
kala aktivitetsstödet ökas 
från fyra till fem kronor. Det 
största jublet lär dock höras i 
Bohus på Jennylunds ridan-
läggning.

– För oss har det varit vik-

tigt att få en större bredd på 
satsningarna i föreningsli-
vet. Allt kan inte handla om 
konstgräs och tjejidrotten 
måste lyftas i Ale. Därför är 
investeringen i Jennylunds 
ridhus välkomet. Det hand-
lar om 9 Mkr i 2015-års bud-
get, men det finns också 10 
Mkr avsatt redan i inneva-
rande budget, säger Carlos 
Trischler (MP).

– Dessutom startar vi 
upp utbyggnaden av en fri-
idrottsanläggning runt Jen-
nylunds IP, tillägger Paula 
Örn.

Näridrottsplatser finns 
det också pengar till. Under 
mandatperioden hoppas de 
rödgröna bygga en i Surte, 
Nol och Skepplanda.

I överenskommelsen mel-
lan de rödgröna partierna 
och Aledemokraterna ingår 
också att riktlinjerna för 
byggnation på landsbygden 
ligger fast, att höjden i Sto-
ra Viken förblir ett verk-
samhetsområde och att AD 
ställer sig bakom förslaget 
om flyktingmottagande med 
Migrationsverket.

Överens. Ett överraskande och närmast sensationellt samarbete med Aledemokraterna lade grunden för de rödgrönas budget 2015. 
Från vänster: Björn Norberg (S), Paula Örn (S), Johnny Sundling (V), Jan A Pressfeldt (AD) och Carlos Trischler (MP).
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