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ÖLANDA. Sverigedemo-
kraterna ökar från ett 
till tre mandat i Ale.

Nu avgör partiet 
vilken sida som ska få 
leda kommunen.

– Vi går nog på Alli-
ansens sida som det 
känns just nu, men 
egentligen skiter jag 
i vilket. Det handlar 
alltid om att stötta det 
bästa förslaget,  säger 
Rune Karlsson, partile-
dare för Sverigedemo-
kraterna i Ale.

Det kan bli svårt att leda Ale 
kommun under den kom-
mande mandatperioden. Inget 
av blocken har egen majoritet, 
men den sida som vinner Sve-
rigedemokraternas (SD) röster 
får igenom sin politik. Frågan 
är var SD i Ale står?

– Vi gick till val på att verka 
för en bättre skola och att 
minska invandringen. Det är 
det som gäller fortfarande. 

Lokalt har vi inte tagit ställ-
ning, men vi står Aledemo-
kraterna nära i många frågor, 
särskilt när det gäller Trängsel-
skatten, säger Rune Karlsson.

SD har fått en vågmästar-
roll i kommunfullmäktige, 
men det är inget som Rune 
Karlsson lägger någon större 
vikt vid.

– Jag vill inte bråka med 
någon. Vi kommer att stötta 
det bästa förslaget i varje 
enskild fråga. För mig handlar 
det inte om rött eller blått, det 
är alltid en fråga om bra eller 
dåligt, menar han.

Det blir efter ett jämnt val 
en kamp om maktpositionerna 
i Ale. Hur ställer sig Sveri-
gedemokraterna om både Alli-
ansen och de rödgröna föreslår 
en kandidat till Kommunsty-
relsens ordförande?

– Då röstar åtminstone jag 
på Alliansen, men vi är ytter-
ligare två som representerar 
SD i fullmäktige så man vet 
aldrig. Jag tycker att de röd-
gröna har varit taskiga mot 

Alliansen under den man-
datperiod som har gått. De 
har inte fått igenom ett enda 
förslag, allt har nonchalerats. 
Nu får de nog skylla sig själva, 
säger Rune Karlsson som ändå 
avslöjar att han haft ett stort 
socialdemokratiskt hjärta.

– Ja, det fanns en sådan tid, 
men socialdemokratin dog i 
Sverige när Olof Palme mör-
dades.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NOL. I Nols Folkets Hus 
höll de rödgröna sin 
valvaka.

Stämningen var 
av förståeliga skäl 
dämpad.

– Vi kan bara konsta-
tera att rikstrenden 
slagit igenom även i 
Ale, säger kommunalrå-
det Jarl Karlsson (S).

Det var mungiporna nedåt 
hos de rödgrönas represen-
tanter som följde den direkt-
sända valvakan. Besvikelsen 
var påtaglig i lokalen.

– Vi får ta in det här, göra 
en ordentlig utvärdering och 
komma igen, sade Ingmarie 
Torstensson (V).

– Man kan konstatera att 
det inte har gått vår väg. Vi 
har gjort ett dåligt val även 
om vi alltjämt är det största 
partiet. Vi får sätta oss ner i 
den rödgröna gruppen och 
analysera valet. Vi får res-
pektera väljarnas ståndpunkt, 
säger Hasse Andersson (S) 
till Alekuriren.

Jarl Karlsson var samlad 
när han tog del av väljarsiff-
rorna.

– Totalt sett blev det inget 
bra val för oss. Vi tappade 
förvisso mindre än riket, men 
det är en klen tröst. Känslan 
inför valet var ändå att vi 
skulle greja det här. Tyvärr 
blev det inte så, säger Karls-
son.

– Att Moderaterna skulle 
gå framåt var ingen över-

raskning. Jag hade tippat att 
de skulle få tio mandat, men 
de fick elva. Tyvärr fick inte 
Miljöpartiet samma utveck-
ling här som på riksnivå. Det 

som skrämmer mig mest är 
Sverigedemokraternas fram-
fart, avslutar Jarl Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Moderaterna ökade mest i Ale

– Men politiska kartan ännu inte fastlagd

Moderaternas listetta Mikael Berglund hade all anledning att fira efter Moderaternas val-
framgång såväl i riket som i Ale. 

ÄLVÄNGEN. Det skå-
lades i champagne på 
Moderaternas valvaka 
på Rosa Huset.

Framgången för 
statsminister Fredrik 
Reinfeldt firades liksom 
det faktum att man 
gjorde ett historiskt 
mycket bra val i Ale.

Moderaternas fram-
gångar genererade fyra 
nya mandat i kommun-
fullmäktige, men för att 
komma i majoritets-
ställning krävs stöd 
från Aledemokraterna. 
Men inte ens det räcker 
för Sverigedemokra-
terna kan ändå fälla 
dem.

Moderaternas offensiva val-
kampanj i Ale gav önskvärd 
effekt. När resultaten från 
de 17 valdistrikten offent-
liggjordes på söndagsnat-
ten stod det klart att partiet 
gått fram hela 7,7 procent-

enheter och tillförskaffat sig 
fyra nya mandat i kommun-
fullmäktige. Med sina totalt 
elva mandat är Moderaterna 
överlägset störst av de fyra al-
lianspartierna sedan Center-
partiet och Kristdemokra-
terna tappat var sitt mandat. 
Skulle Alliansen få med sig 
Aledemokraterna i en koa-
lition betyder det borgerligt 
styre med 24 mandat mot 
der rödgrönas (Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet) 22. Det är dock 
ett svårbart styre eftersom 
Sverigedemokraterna med 
sina tre mandat har en våg-
mästarroll.

– Givetvis är vi väldigt nöjda 
med vårt valresultat. Det är en 
fantastisk ökning som vi ser, 
säger Moderaternas listetta 
Mikael Berglund.

– Nu börjar förhandling-
arna. Det är ingalunda någon 
lätt situation och Sverigede-
mokraternas framfart är olus-
tig. Det är definitivt inget 

parti som vi kommer att sam-
arbeta med, säger Berglund.

Varför lyckades ni så bra 
i årets kommunalval?

– Insatserna som gjorts 
lokalt har spelat roll. Det 
lokala engagemanget avspeg-
lade sig tydligt i valresultatet. 
Jag vill tacka alla som lagt ner 
arbete och energi i valrörel-
sen, säger Mikael Berglund 
och fortsätter:

– Vi har en trovärdig poli-
tik som innebär förnyelse, för-
ändring och förbättring. Den 
enskilt viktigaste frågan har 
varit skolan. I jämförelse med 
andra kommuner har vi stått 
på botten alldeles för länge. 
Majoriteten har varit nöjd 
med det resultatet, inte vi.

Vad säger du om att bli 
ny kommunstyrelseordfö-
rande?

– Inte mig emot!

Sverigedemokraterna i vågmästarroll

Rune Karlsson, partileda-
re för Sverigedemokrater-
na i Ale. 

Dämpad stämning hos de rödgröna

Hasse Andersson (S), Dennis Ljunggren (S) och Ingmarie 
Torstensson (V) var inte speciellt roade över valresultatet 
vare sig på riksnivå eller lokalt i Ale.

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Eje Engstrand (S) 
och kommunalrådet Jarl Karlsson (S) kunde bara konstatera 
att valresultatet inte blev vad man hade hoppats på.
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