
BOHUS. Efter ett halvt 
liv i socialdemokratin 
valde Tyrone Hansson 
i höstas att avsluta sin 
politiska karriär. 

Han kände att han 
arbetade i fel forum 
där det inte gick att 
påverka efter hur verk-
ligheten i kommunen 
ser ut.

– Man måste res-
pektera att alla utgår 
från sig egen verklig-
het. Men när en mino-
ritet tror sig kunna 
bestämma över en 
majoritets verklighet 
blir det fel.

Tyrone Hansson, 39, hade allt 
som krävdes för att ta sig in 
bland toppnamnen hos soci-
aldemokraterna i Ale.  Han 
kom in i kommunfullmäkti-
ge redan 1991, hade stor er-
farenhet av det politiska ar-
betet och hade idéer om hur 
man frigör ekonomiska resur-
ser. Men i höstas kände han 
att han fortfarande inte kunde 
påverka och valde då att söka 
andra vägar för sitt engage-
mang.

– När man inte får gehör 
för sina idéer så tröttnar man 

till slut, berättar han. Kom-
munen styrs av två, tre eller 
fyra personer som sitter i en 
helt annan verklighet än ma-
joriteten i kommunen.

Med majoriteten i kom-
munen menar Tyrone barn-
familjerna. De som har fullt 
upp med att få vardagen med 
dagis, skola, jobb, fritid och 
familjeekonomi att gå ihop.

– Den minoritet som styr 
känner inte till majoritetens 
verklighet och det är där pro-
blemet ligger idag, att verk-
ligheten blir sned.

Slå ihop nämnder
Tyrone Hansson berättar om 
när han tog upp sina förslag 
om hur man skulle kunna 
skapa resurser. Han ville till 
exempel slå ihop nämnder.

– Det var väldigt tyst från 
de andra i partiet på mötet. 
Men efteråt kom det fram 
folk, som inte tillhörde klick-
en som styr, och sa att det var 
ett jättebra förslag. ”Men säg 
inte att jag har sagt det”, vis-
kade de sedan.  

Han menar att det finns en 
feghet bland de som har suttit 
länge i kommunfullmäktige. 
Det finns pengar att frigöra 
men det behövs nya idéer för 
hur man hittar dem.

– Det går djupa prestige-
spår bland politikerna och 
ingen vågar göra de radika-
la förändringar som behövs. 
När nya idéer kommer fram 
är det lätt att säga att det inte 
finns några pengar att genom-
föra dem med. Till slut måste 
man fundera över hur man 
skapar resurserna.

Instämmer du i bilden av 
att kommunfullmäktige är 
dåliga på att lyssna?

– När man sitter där och 
vet att det inte finns resurser 
är det lätt att inte lyssna or-
dentligt. Man vet att det inte 
går att genomföra ändå.

När ska de äldre kliva åt 
sidan och lämna plats för 
yngre politiker?

– Det handlar inte om att 
man ska kliva åt sidan. Allas 
verklighet ska respekteras. 
Men man skulle kunna byta 
platser på en ledamot i kom-
munstyrelsen och någon 
yngre i en nämnd. 

Tyrone är kritisk till hur 
förtroendeuppdragen till-
sätts just nu. Många uppdrag 
går till de som har bäst närva-
ro på partimötena och det är 
inte alltid rättvist:

– En person som är enga-
gerad i skolan och sina barn 
har kanske inte lika mycket tid 

att gå på mötena som en 58-
åring har.

Det är här han menar att 
Ales politiker missar verklig-
heten. Den stora del av kom-
munens befolkning som är 
barnfamiljer får inga repre-
sentanter bland politikerna.

Inte bitter
Det finns dock ingen bitterhet 
från Tyrone Hanssons sida. 

– Det är inte min grej och 
jag har lagt fokus på andra 
vägar som finns för att på-
verka.

Han vill inte helt stänga 
dörren för att ge sig in i po-
litiken igen och tycker att det 
finns många bra politiker i Ale 
också.

– Jag är inte besviken på 
någon utan slutade för att jag 
kom fram till att det inte gick 
att omsätta mina idéer i prak-
tiken.

Numera är Tyrone ord-
förande i Vaknafonden och 
håller på att starta en fond 
där barns musikspelande ska 
främjas.

– Jag tror att återväxten i 
kommunfullmäktiga löser sig 
av sig själv i framtiden, det 
finns ett engagemang. Pro-
blemet är att man halkar efter, 
man tappar tid nu när de sty-

rande är fega och inte vågar ta 
sig an nya idéer.

BOHUS. – Politiker 
måste ut och möta 
människor mer. Då kan 
man få en bättre dialog 
och lyssna till vad folk 
verkligen tycker.

Så tror kommunfull-
mäktiges ordförande, 
Inga-Lill Andersson (s), 
att de styrande i Ale 
kan stärka den politiska 
återväxten. 

Att få in fler unga i 
partipolitiken handlar 
för henne inte om eko-
nomiska resurser, utan 
om viljan att avsätta 
tid.

Inga-Lill Andersson har varit 
politiskt aktiv sedan slutet av 
60-talet. Hon har en gedigen 
lista av förtroendeuppdrag 
där hon bland annat har varit 
k o m m u n -
s tyre l sens 
ordförande 
i många år. 
Sedan valet 
2006 är hon 
ordförande 
i kommun-
f u l l m ä k -
tige. Hon 
har funderat 
över hur man lockar fler att 
intressera sig för politik.

– Jag är helt säkert på att 
många politiker skulle ställa 
upp och dela med sig av sin 
erfarenhet till exempel under 
en lektion i samhällskunskap 
i skolan. Då handlar det inte 

om att föra fram egna politis-
ka åsikter utan om hur arbetet 
som politiker fungerar.

Att vara fritidpolitiker är 
inte särskilt väl ansett idag. 
Inga-Lill vill gärna förändra 
den bilden och återskapa res-
pekt för det arbete politiker-
na gör. Hon pratar mycket om 
att politiker måste möta det 
vardagsnära i samhället. Att 
intresset för samhällsfrågor 
finns där, men att mottagan-
det hos politiker kan bli bättre. 
Det finns många frågor att en-
gagera sig i, frågor som spe-
ciellt borde intressera ungdo-
mar som miljö, droger, skola 
och fritid. Det gäller att hitta 
former där unga känner att de 
kan bli mer delaktiga.

Ungdomligt rådslag
– Vi kan utveckla ungdoms-
fullmäktige mer, säger Inga-
Lill Andersson. Jag har även 
funderat över andra sätt som 
vi kan fånga upp  ungdomar.

Hon be-
rättar om ett 
förslag om 
ett rådslag, 
där politiker 
och ungdo-
mar träffas 
och tar upp 
olika frågor. 
I rådslaget 
får politiker-

na höra hur ungdomar upp-
lever saken och ungdomarnas 
synpunkter får gehör.

– Annars behöver vi 
hitta platser dit ungdomar 
kommer, där vi kan bygga re-
lationer och förtroende. Det 
gäller också att de äldre politi-

kerna visar att de menar allvar 
och att det inte är engångs-
grej. Det handlar om viljan att 
sätta av tid. 

Ingen liten klick
Som ordförande i både kom-
munstyrelsen och fullmäktige 
har Inga-Lill Andersson stor 
erfarenhet från att basa över 
det gubbvälde som var pro-
blemet i förra veckans arti-
kel i Alekuriren. Hon köper 
dock inte kritiken om att det 
är en liten klick som styr kom-
munen.

– Det finns en liten grupp 
som är stark. De har varit med 
länge och är väl insatta. Men 
i kommunstyrelsen kände jag 
aldrig att jag ensam kunde be-
stämma något. Det handlar ju 
också om att känna trygghet i 
partigrupperna och att alla ska 
våga säga ifrån när man har en 
annan åsikt.

Den styrande, starka grup-
pen har också fått kritik för 
att inte lyssna, men det köper 
inte Inga-Lill Andersson: 

– De som sitter i ledan-
de positioner får mycket in-
formation. Har man mycket 
information kan man påver-
ka mycket eftersom man kan 
framföra starka argument. 
Det är ofrånkomligt att den 
som vet mycket blir stark i en 
diskussion.

Finns det något som ni 
kunde gjort annorlunda 
genom åren, för att ha und-
vikit dagens situation?

– Jag vet faktiskt inte vad 
det skulle kunna vara. När 
det gäller ungdomsförbun-
den så har det varit upp och 

ner i tio, femton år. Det blom-
mar upp och så dör verksam-
heten när eldsjälarna flyttar 
från kommunen.  Det är par-
tierna som har ansvaret men 
ungdomarna måste vara driv-
kraften. Det går att fånga in 

unga, vi måste bara ta oss tid 
att hitta nya sätt.
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TYRONE HANSSON

Ålder: 39
Bor: Nödinge
Yrke: Klubbordförande IF Metall, 
Eka Chemicals
Politiska uppdrag han lämnade: 
Ledamot i Barn- och ungdoms-
nämnden, kommunfullmäktige och 
demokrati- och arvodesgruppen.

Fullmäktiges ordförande, Inga-Lill Andersson (s), vill hitta nya mötesplatser:

Politiker kan bli bättre på att möta verkligheten 

Inga-Lill Andersson (s), kommunfullmäktiges ordförande, har 
funderat mycket kring hur ungdomar ska kunna lockas till po-
litiken.

Politiken var en återvändsgränd
Tyrone Hansson hoppade av och har hittat andra vägar att påverka

Talar ut. Tyrone Hansson ti-
digare s-ledamot i kommun-
fullmäktige berättar om 
varför han hoppade av.

TEXT
Åsa Wall

asawall@hotmail.com

RÄTTELSE
Det finns tre ersättare i kommun-
fullmäktige som är under 30 år. 
Två moderater och en vänsterpar-
tist. Inte två som det stod i fakta-
rutan till förra veckans artikel. Vi 
hade missat Johnny Sundling (v).
Vi ber om ursäkt för detta.

TEXT
Åsa Wall

asawall@hotmail.com

>> De som sitter i ledande 
positioner får mycket 
information. Har man 

mycket information kan 
man påverka mycket 

eftersom man kan fram-
föra starka argument. <<

Del 2 i artikelserien "Den politiska 
återväxten". Nästa vecka: "Här kan 
ungdomar påverka – eller kan de det?"


