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Alliansen och Framtid i 
Ale valde att inte sätta 
sig i några förhand-

lingar om budget med de 
rödgröna partierna. Det var 
först efter det att vi fått kalla 
handen från Alliansen som vi 
satte oss ner och hittade en 
bra budgetlösning tillsam-
mans med Aledemokraterna. 
AD, som till skillnad från 
Alliansen, valde att ta ansvar 
för den parlamentariska situ-
ationen i Ale. SDs agerande 
i riksdagen och tidigare i Ale 
visar ju att de utnyttjar sin 

möjlighet att fälla politiska 
ledningar/regeringar om vi 
andra partier inte förmår 
samverka för att utestänga 
ett rasistiskt parti från 
möjligheten att välja väg för 
Ale eller få de eftergifter för 
sin migrationspolitik som de 
efterfrågar. 

Det oansvariga i Mode-
raternas agerande och det vi 
kritiserar är att man var villig 
att chansa på att få stöd av 
SD för att fälla den rödgröna 
budgeten istället för att kom-
promissa och få inflytande 

för delar av sin politik. 
Man valde också att lämna 
förhandlingsbordet utan att 
ha ett enda förslag om vad 
av sina politiska förslag man 
ville få gehör för. Man har 
alltså ingen aning om hur ett 
kompromissat budgetförslag 
hade sett ut. 

De väljare som röstade på 
något av allianspartierna ska 
komma ihåg är att det inte 
blir något inflytande för den 
politik de har stött eftersom 
man stenhårt vägrat förhand-
la om någonting. Eller just 

det, vi från de rödgröna par-
tierna har tillsammans med 
AD valt att lyfta in några 
förslag från Alliansens bud-
get för att visa på att vi på 
allvar är villiga att kompro-
missa, hitta breda lösningar 
och söka samförstånd istället 
för konflikt i viktiga frågor 
för Ale. Det tror vi är vägen 
framåt. 

Ni märker också att vi i 
den här insändaren kon-
sekvent väljer att tala om 
Socialdemokraterna, de 
rödgröna, Alliansen och så 

vidare istället för att kritisera 
Carina Zito Averstedt som 
person. Socialdemokraterna 
är ett folkrörelseparti där vi 
tillsammans i demokratisk 
ordning beslutar om hur vi 
ska agera. Sedan är det ofta 
Paula Örn som kommunal-
råd för oss som för vår talan. 
Att som Moderaterna hela 
tiden prata om Paula istället 
för om socialdemokraterna 
och den politik och agerande 
vi gemensamt står bakom är 
ganska barnsligt. Fokusera 
på politik och inte på person.

PS. Vi kan be om ursäkt 
direkt för att vi kallade er 
barnsliga, så behöver vi inte få 
ytterligare en förvirrade mode-
ratinsändare om det. DS.

Björn Norberg (S)
Gruppledare

Vi tror att förhandlingar är bättre än stenhård blockpolitik


