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”Ales bästa” står i fokus när allians-
partierna och Aledemokraterna pre-
senterar sitt maktövertagande. Det 

har tisslats och tasslats en hel del 
sedan valnatten som förkunnade att 
alliansen tillsammans med Alede-

mokraterna fick 24 av 49 
mandat.

– Det hade känts bättre 
om vi lyckats skapa en helt 
egen majoritet, men så 
som vi har förstått saken 
kommer inte de rödgrö-
na heller att samarbeta 
med Sverigedemokrater-
na och då är vi tveklöst den 
största koalitionen, säger 
Mikael Berglund och till-
lägger:

– Vi har med valresulta-
tet som grund förhandlat 
om att gemensamt ta över 
rodret för skutan Ale. Det 
har varit en positiv dialog, 
där vi har haft lätt för att 
komma överens över par-
tigränserna.

I tisdags ville partiernas 
företrädare inte offentlig-
göra några namn, trots att 
det finns ett färdigt förslag 

kring vilka som ska besätta de tunga 
posterna i nämnderna.

– Vi vill göra allt i rätt ordning 
och nu ska vi förankra det som vi har 
kommit överens om i förhandlings-
gruppen. Det sista nomineringsmö-
tet har vi i Centerpartiet den 28 ok-
tober. Innan dess vill vi inte nämna 
några namn. Det vore inte rätt de-
mokratiskt, säger Boel Holgers-
son (C).

Alla är med
Däremot bekräftas att till kom-
munstyrelsens ordförande föreslås 
Mikael Berglund, ordförandepos-
ten för Samhällsbyggnadsnämnden 
tillfaller Aledemokraterna, Utbild-
ningsnämnden kommer att ledas 
av en moderat liksom Kultur- och 
fritidsnämnden. Omsorgs- arbets-
marknasnämnden får Centerpar-
tiet ta hand om, medan Folkpartiet 
får ordförandeklubban i kommun-
fullmäktige. Kristdemokraterna tar 
hand om Alebyggen. 

– Alla är med. Det var vår grund-
inställning när diskussionerna star-
tade. Självklart märks det att vi mo-
derater fick ett stort mandat av ale-
borna, men jag tror nog att alla i al-
liansen känner att vi har delat med 
oss, säger Mikael Berglund.

Redan vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 1 november kommer 

en ny Kommunstyrelse att väljas, 
vilket betyder att den nuvarande 
har haft sitt sista möte.

– Det finns ingen anledning att 
vänta. Vi måste komma igång, varför 
vänta till 1 januari om alla ändå 
vet att vi står inför ett maktskifte, 
undrar Boel Holgersson.

Skolan och kosten på äldreboen-
dena kommer att prioriteras högt 
när Alliansen väl har kommit i ord-
ning.

– Vi tänker samla all skolperso-
nal och be dem framföra sina åsik-
ter. Vi vill ha en tät dialog för att syn-
liggöra problemen, sen ska vi börja 
arbeta med åtgärder, säger Mikael 
Berglund bestämt.

På de äldreboenden där det är 
möjligt ska det snart också lukta 
nylagat.

– Tanken är att snabbt utreda vad 
det kostar och hur det går att ge-
nomföra. Vår idé är att de boende 
som kan och vill också ska kunna 
medverka i matlagningen, säger Ro-
se-Marie Fihn (FP).

Det ska också bli rent och snyggt, 
särskilt där det är som värst. Carl-
marks industriområde i Älvängen 
kommer att sättas under luppen.

– Det är en skam för hela kom-
munen att det ser ut som det gör. 
Det är dessutom en allmän fara när 
byggnader riskerar att falla samman. 

Vi kommer att kräva omedelbara åt-
gärder alternativt att hela området 
rivs. Något måste hända, säger Jan 
A Pressfeldt (AD) som enligt alla 
bedömare är den som tar över Sam-
hällsbyggnadsnämnden.

Hur blir det med skatten då?
– Den ska sänkas, men vi ska ta 

allt i rätt ordning. Nu börjar vi med 
att säkerställa och kvalitetssäkra all 
kommunal verksamhet. När vi vet 
vad det kostar kan vi räkna fram rätt 
skattenivå för Ale, menar Mikael 
Berglund.

I november ska en ny budget 
antas och Alliansen vill gärna upp-
rätta ett Medborgarkontrakt där 
deras politik och mål synliggörs 
för aleborna. Problemet är att Alli-
ansen har en budget, Aledemokra-
terna en annan.

– Vi ska nog komma överens. Det 
har vi gjort hittills. Bara båda parter 
har ambitionen att komma över-
ens så löser vi det här, säger Mikael 
Berglund utan minsta tvekan.
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Under ledning av Folke 
Taubner från Surte 

framför klassiska och populära musik-
stycken i Surtes Missionskyrka.

Måndagen den 25 oktober kl 19:00
Välkommen till en trivsam musikafton!

Fri entré

Läs vidare om programmet på 
www.lerumsurtemusik.se
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Per-Anders Klöversjö
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Ales största minoritet. Allianspartierna med stöd av Aledemokraterna kommer att regera i minoritet, då de tillsammans innehar 24 av de 49 mandaten. Från vänster: Kjell Klerfors (KD), 
Mikael Berglund (M) och Jan A Pressfeldt (AD). Längst fram Boel Holgersson (C) och Rose-Marie Fihn (FP).

En minoritet tar befälet
NÖDINGE. Snart ska det dofta nylagad mat på äldreboendena 
i Ale.

Alliansen och Aledemokraterna har stakat ut kursen.
– Vi är nu redo att ta över, hälsar Mikael Berglund (M) som 

föreslås bli Kommunstyrelsens nya ordförande.

"Vi är hur som helst den största koalitionen, även om det saknas ett mandat"


