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ALE. I Ale kommunfull-
mäktige härskar medel-
åldern och den politiska 
återväxten ser skral ut.

– Fullmäktige är gub-
bigt. Äldre män domine-
rar och måste bli bättre 
på att lyssna på de 
yngre, säger miljöpar-
tiets Åsa Kasimir-Kle-
medtsson.

Problemet ligger inte 
hos ungdomarna, som 
är starkt intresserade 
av samhällsfrågor, utan 
hos partierna som inte 
är tillräckligt attrak-
tiva. 

En rundringning till partier-
na i kommunfullmäktige ger 
en dyster bild av det partipoli-
tiska engagemanget hos unga. 
Flera av partierna pratar om 
att politiken uppfattas som 
mossig, trög och tråkig. Mo-
deraten Dennis Larsen, som 
är ersättare i fullmäktige och 
näst yngst med sina 25 år, 
säger att det finns ett stort 

engagemang hos unga. Men 
partierna är för ointressanta. 

– Jag förstår att ungdomar 
tycker att det är tråkigt med 
politik. Partierna måste bli 
roligare och ha mer aktivitet 
kring sig, säger han.

Dennis började intressera 
sig för poli-
tik på hög-
stadiet och 
när han var 
17 år valde 
han att en-
gagera sig 
i modera-
terna. Han 
säger att ett 
problem är 
att unga vill 
vara radika-
la och rebeller och då passar 
inte de tråkiga gamla vanliga 
partierna.

Partier i mittfåra
– Just nu känns det som om 
alla partier ligger i en mitt-
fåra. Men vi unga vill gärna 
bryta mot det som är och gå 
till ytterligheter, säger han.

Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt är dock inne på 
en annan linje:

– De får skylla sig själva, 
säger han och menar att unga 
inte ska gå runt och klaga när 
de inte engagerar sig i parti-
er. 

Ålders-
fördel-
ningen i 
kommun-
fullmäktige 
är inte re-
presenta-
tiv mot Ale 
kommun. 
74 procent 
av de ordi-
narie i le-
damöter-

na är över 50 år. I hela Ale är 
cirka 40 procent av befolk-
ningen över 50 år. 25- till 50-
åringarna utgör till och med 
en större grupp.

Speglar inte samhället
– Åldersfördelningen känns 
sned och det är tråkigt att 
fullmäktige inte speglar sam-
hället, säger Markus Larsson 
(m), som är den enda av ordi-
narie ledamöter som är under 
30 år. 

Han berättar att det tidi-
gare funnits en Ale-avdelning 
inom moderata ungdomsför-
bundet men i dagsläget ligger 
den nere. 

– Det finns några som är 
med i MUF men de åker till 
Göteborg för att gå på möten, 
berättar han.

Så är det för de flesta andra 
partiers ungdomsförbund 
även om Ung vänster nyligen 
har börjat fånga upp sympa-
tisörer och inom socialdemo-
kraterna finns planer på att 
få igång SSU. Enligt Jan A 
Pressfeldt finns det dock inget 
tryck efter ungdomsförbund i 
kommunen. Det är inget som 
bekymrar honom:

– Det är dumt att de slår 
sig blodiga i en egen fålla utan 
borde komma in i befintliga 
partier direkt.

Behövs det fler yngre po-
litiker?

– För att en demokrati ska 
fungera krävs det en bredd 
som tyvärr saknas i fullmäk-
tige idag, konstaterar Elena 
Fridfelt (c).

Ungdomsfullmäktige
Ett försök att få ungdomar 
in på den politiska banan har 
varit ungdomsfullmäktige 
som har funnits sedan 2001. 
Där har många elever visat 
framfötterna och de har varit 
villiga att ta debatt med po-
litikerna. 

– Det har varit spännan-
de och många livliga debatter 
med niorna, säger Hasse An-
dersson (s). 

Men gensvaret från politi-
kerna har inte varit det bästa. 
Ungdomsfullmäktiges motio-
ner får ofta avslag i fullmäk-
tige.

– Många nior tycker att det 
har varit ett spel för galleri-
erna, säger Jan A Pressfeldt. 
De hoppas att de kan påverka 
men de påverkar ingenting.

Vad gör partierna?
Vad gör då partierna och kom-
munen för att trygga återväx-
ten? Inte mycket. Hasse An-
dersson betonar vikten av att 
ha bra elevråd och matråd 
där eleverna får se att det går 
att påverka verksamheten. I 
övrigt är den gängse uppfatt-
ningen bland partierna att det 
saknas tid och resurser för att 
försöka få in fler ungdomar.

– Det är svårt att nå ut med 
information. Lokaltidning-
en är en viktig kanal men hur 
vet vi att de yngre läser poli-
tiksidorna? säger Ros-Marie 
Fihn (fp).

Hur ska man då rädda de-
mokratin i framtiden?

– Jag tror att vi måste bli 
bättre på att berätta vad poli-
tik är och vad vi gör, hur enkelt 
det faktiskt kan vara att påver-
ka, säger Elena Fridfelt.

– Mediebilden av politikern 
som sitter på sin höga posi-
tion och tjänar pengar måste 
bort, säger Markus Larsson. 
Fritidspolitiker lägger ner 

mycket tid och engagemang 
och det gäller att föra fram 
den bilden.

– Det är livsfarligt att inte 
trygga återväxten, säger Ros-
Marie Fihn. Vad händer i 
framtiden då? Anarki?

"Gubbvälde" i kommunfullmäktige

Artikeln är den första i en artikelse-
rie om den politiska återväxten i Ale. 
Nästa vecka: Så ser kommunfullmäk-
tiges ordförande på återväxten. Dess-
utom avhopparen: "Ingen lyssnade".

ÅLDERSFÖRDELNINGEN BLAND STYRANDE

•  I kommunfullmäktige finns en ordinarie ledamot under 30 år. Två av ersät-
tarna är under 30. Alla tre är moderater.

• Fyra ordinarie ledamöter är under 40 år. Åtta bland ersättarna. 

• I kommunstyrelsen är ingen under 40. Bland ersättarna finns tre.

•  Äldst i ordinarie kommunfullmäktige är Rolf Johannesson (s) som är född 
1928.

• Yngst är Markus Larsson (m), född 1979. 

•  Medelåldern i ordinarie kommunfullmäktige är 54 år. Med ersättarna sjunker 
medlet ett år till 53. 

• I kommunstyrelsen är medelåldern 58 år. 

•  74 procent av de ordinarie i kommunfullmäktige är över 50 år. I hela Ale är 
cirka 40 procent av befolkningen över 50 år.

• 38 procent är 60 år eller äldre. 14 procent i kommunen är över 60.

•  Kommunfullmäktige har 49 ordinarie ledamöter och 28 ersättare. Kommun-
styrelsen består av elva ordinarie ledamöter och lika många ersättare. 

Källor: Folkbokföringen och SCB:s befolkningsuppgifter för 2006. Åldern är 
beräknad efter födelseår, utan hänsyn till om man hunnit fylla år i år eller ej.

– Den politiska återväxten hotad i Ale kommun

Rolf Johannesson (s) är äldst i kommunfullmäktige med sina 
80 år.

Markus Larsson (m) är yngst i kommunfullmäktige, 29 år och 
därmed ensam under 30.
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>>Fullmäktige är gubbigt. 
Äldre män dominerar och 
måste bli bättre på att 
lyssna på de yngre.<<

Åsa Kasimir-Klemedtsson
Miljöpartiet

Äntligen tillbaka på hemmaplan!
MOONLIGHT WRANGLERS

Lördag 23 februari

Moonlight Wranglers med Peter Runesson 
och co tillhör idag Göteborgs hetaste band.
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