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ALAFORS. 31 för och 17 
emot. 

De rödgrönas budget 
vann till sist en stor 
majoritet i Ale kommun-
fullmäktige. 

Både Aledemokrater-
na och Sverigedemokra-
terna ställde sig mang-
rant bakom förslaget.

Det blev som väntat ett 
odramatiskt fullmäktige i 
måndags kväll. De rödgröna 

hade som tidigare berättats 
redan gjort upp med Alede-
mokraterna. Att dessutom 
Sverigedemokraterna valde 
att gå på de rödgrönas lin-
je gav förslaget ännu mer 
tyngd. När dessutom Klas 
Nordh (FP) inte verkar vara 
överens med sina allierade i 
alliansen fick borgarna och 
Framtid i Ale nöja sig med 
17 röster jämfört med de 31 
som de rödgröna lyckades 
samla ihop. Klas Nordh lade 
ner sin röst.

Efter valet rådde stor 
tveksamhet kring hur de 
rödgröna, Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet, skulle kunna få 
majoritet för en egen budget. 
De ville inledningsvis inte ha 
med varken AD eller SD att 
göra, men när alliansen väg-
rade förhandla öppnades en 
dörr till AD. Resultatet blev 
att även SD hängde på i full-
mäktige. Inte en lösning som 
någon vågat tro på för en tid 
sedan.

– Vi har sedan tidigare va-
rit tydliga med att vi kommer 
att agera och rösta för det 
budgetförslag som är minst 
skadligt för kommunen. Vår 
utgångspunkt har varit att ta 
ställning för det förslag som 
sätter kärnverksamheten 
främst. Ett förslag som varit 
avgörande handlar om viljan 
och ambitionen att fler an-
ställda inom kommunen ska 
få möjlighet att arbeta hel-
tid. Vi finner ett antal saker 
vara bra för kommunen i den 

Fullmäktige antog de
rödgrönas budget
– Fick stöd av både AD och SD

budget som S, V, Mp och AD 
lägger fram och framförallt 
handlar det om att kärnverk-
samheten prioriteras först, 
kommenterar Robert Jans-
son (SD) och tillägger:

– Vi såg också anledning 
att lägga ett par ändringsyrk-
ande på S, V, Mp och AD:s 
budget därför att de är av 
så stor vikt för kommunen. 
Det handlar om att påbörja 
projektering av ny samlad 
kommunadministration. I 
praktiken handlar det 
om att vi inom 
kort ska påbör-
ja byggnation 
av ett nytt 
kommunhus. 
Det är inte 
ansvarsfullt 
att starta 

igång ett sådant arbete när 
kommunen i övrigt står inför 
stora investeringar där vi be-
höver låna upp mer pengar.
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Robert Jansson, SD i Ale.


