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I samband med kastrering 
av han- eller honkatter 

BJUDER VI PÅ VACCINERING 
OCH EN FODERPÅSE!

Välkomna
till oss!

Boka tid på 
0303-22 76 20

ALAFORS. Två veckor 
på det nygamla jobbet 
som oppositionspo-
litiker på heltid i Ale 
kommun och Jan Skog 
är redan säker.

– Det här gillar jag, 
det är verkligen kul.

Han efterträdde Leif 
Gustafsson som kom-
munalråd vid årsskiftet.

För femton år sedan inledde 
Jan Skog sin första period som 
kommunalråd i Ale kommun. 
Året var 1992 och Moderata 
samlingspartiet med sina al-
lierade var även den gången 
i minoritet. Kommunstyrel-
sens ordförande hette Sven
Pettersson (s), nu heter han 
Jarl Karlsson (s).

– Självklart hade det varit 
roligare att sitta som kom-
munstyrelsens ordförande, is-
tället för som vice. Som poli-
tiker vill man ju inte bara på-
verka, man vill ju genomföra 
förändringar och det är svårt 
när man sitter i opposition. 
Fast jag måste säga att Karls-
son imponerar. Han är bra. 
Vi har haft en jättefin dialog 
hittills och det känns som att 
vi kommer att kunna komma 
överens i många frågor, säger 
Jan Skog.

Även om jobbet inte är helt 
nytt för Skog så är det många 
skillnader idag mot hur det 
fungerade för tio år sedan när 
han slutade.

– Hela kommunen har 
vuxit, liksom verksamheter-
na och organisationen. Det 
har tillkommit en nolla i de 
flesta kolumner. Sedan är det 
många nya ansikten, särskilt 
i kommunledningen. Där 
känner jag egentligen bara 
igen Håkan Spång (adminis-
trativ chef) och Gunilla Hall 
(kvalitetsansvarig).

Och sedan har det väl 
hänt en hel del rent tek-
niskt med mobiltelefoner 
och internet?

– Ja, det är en avsevärd 
skillnad mot tidigare. Idag be-
höver du knappt resa på dig 
på en hel dag. Du kan få tag 
på allt via datorn. Den tek-
niska utvecklingen har för-
ändrat mycket och kommu-
nen verkar ha hängt med bra. 
Det spar mycket tid och för-
hoppningsvis även pengar på 
sikt, säger Skog.

Med den nya tekniken ökar 
kraven på att vara tillgänglig, 
något som ett kommunalråd 
alltid bör vara dels för sina väl-
jare dels för tjänstemännen.

Är du alltid tillgänglig?
– Ja, det är jag. Det är yt-

terst sällan jag inte går att nå 
på mobiltelefonen. Självklart 
stänger man av på möten, 
men annars så svarar jag alltid. 
Jag anser inte att tillgäng-
ligheten är något som be-
lastar, det är snarare en till-
gång. Jag vill komma i kon-
takt med människor och höra 
vad de vill förändra. Tyvärr, är 

det oftast bara klagomål folk 
ringer om, men det är ju en 
del av jobbet.

Jan Skog har skrivit en 
motion om de företag som 
drabbats av inlösen vid Tu-
dorområdet. Han kräver att 
kommunen vidtar åtgärder 
så att företagen kan fortsät-
ta vara verksamma i Ale i nya 
lokaler.

Viktig fråga
– Det är en viktig fråga. Vi 
måste behandla våra företag 
korrekt. Arbetstillfällen växer 
inte på träd. Jag har inte gett 
upp om till exempel Lego-
svets framtid. Jag vet också 
att socialdemokraterna har 
haft ett möte med de berörda 
parterna och försökt hitta en 
lösning. Hur det har gått vet 
jag inte än, men snart ska mo-
tionen upp på kommunstyrel-
sens bord och då förväntar jag 
mig ett positivt svar.

Det finns också andra 
frågor som Skog tänker driva 
lite extra hårt.

– Vi har en idé om att för-
söka sälja eller hyra ut central-
köket för att möjliggöra varm 
mat varje dag till våra äldre. 
Jag vill ha bort de kylda mat-
paketen som levereras en gång 
i veckan. Det är uselt.

Den viktigaste frågan att 
följa på sikt är dock väg- och 
järnvägsutbyggnaden.

– Jag blev lite orolig idag 
när jag läste i GP att pengar-
na inte är fördelade till fullo 

än. Skredet i Munkedal kan 
påverka tilldelningen till vårt 
projekt. Dessutom ska det 
göras ytterligare en stabili-
tetskontroll längs Göta älv. Vi 
får väl se vad den säger...

Jan Skog är tillbaka i kommunhuset
"Det är en stor skillnad mot för tio år sedan"

Jan Skog är tillbaka i kommunhuset, återigen som 
kommunalråd i opposition.

JAN SKOG
Ålder: 52.
Familj: Hustrun Gunilla, barnen Anna 
och Marcus.
Bor: Villa i utkanten av Bräcke.
Kommer från: Malmö
Yrke: Kommunalråd i Ale.
Politisk bakgrund: Moderat fram till 
1998 då han tillsammans med 
bl a Jan A Pressfeldt bildade Alede-

mokraterna. Förra året gick han till-
baka till Moderaterna och valdes 
omgående till partiets listetta.

Bonusfakta: Har varit yrkesofficer i 
kustartilleriet i drygt 25 år, haft eget 
bussföretag och anser att Göran 
Johansson (s) är den bäste politi-
kern han har mött.

I TELEFON

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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