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– Men inte tillräckligt 
stor för egen majoritet
ALE. Omval 2011 blev 
en stor socialdemokra-
tisk framgång.

I Ale kommun tog 
Arbetarepartiet 40% 
av rösterna.

Någon egen rödgrön 
majoritet blir det däre-
mot inte i regionfull-
mäktige.

Valet till regionfullmäktige 
fullbordades i söndagskväll. 
Socialdemokraterna gjorde 
totalt sett en mycket bra 
valrörelse, men tillsammans 
med Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet nådde man ändå 
inte majoriteten av manda-
ten i regionfullmäktige. Det 
fattades ynka två.

– Gert-Inge Andersson 
(S) har fått i uppdrag att söka 
majoritet på endera sätt. Jag 
vet att han vill ha en stark 
ledning och tror bestämt 
att han kommer att lyckas. 
Nu väntar några dagar med 
intensiva förhandlingar, sen 
får vi se vilka partier som 
kommer att leda utveck-
lingen i regionen, säger Jim 
Aleberg (S), alaforsbo som 
på nytt valdes in i regionfull-
mäktige.

Aktiva
I Ale har Socialdemokraterna 
varit mycket aktiva under 
valrörelsen. Det gav resultat.

– Det känns jättekul att vi 
har fått förtroende och klara 
siffror på det. Jag tror vi har 
varit tydliga i sjukvårdsfrå-
gan. Vi har visat vi både vill 
ta ansvar och utveckla verk-
samheterna. Våra åsikter har 
tydligen stämt bra överens 
med väljarnas, säger Aleberg.

Det låga valdeltagan-
det, 42,3% i Ale och 43,1% 
i regionen, trodde många 
skulle hämma de stora par-
tierna.

– Vi känner inte att vi har 
påverkats, vi lyckades nog 
mobilisera våra väljare och 
det är vi glada över, menar 
Aleberg.

Jämfört med valresultatet 
i höstas, som underkändes, 
gick Socialdemokraterna 
fram två mandat medan 
Moderaterna backade lika 
många. I princip motsvarar 
det opinionsläget som råder 
i landet, varför omvalet 2011 
får sägas spegla den uppfatt-
ning som råder. Det mest 

häpnadsväckande i valut-
gången var Sverigedemokra-
ternas frammarsch. Partiet 
fick 5,8% av rösterna och tog 
därmed nio mandat i region-
fullmäktige, vilket däremot 
inte räcker för en ordinarie 
plats i regionstyrelsen som 
var målet.

– Sverigedemokrater-
nas framgång måste vi ta på 
allvar. Det är ett bevis på det 
missnöje som råder i samhäl-
let. Det är dags att vi foku-
serar på dessa frågor och tar 
debatten på allvar, säger Jim 
Aleberg i en kommentar.

"Det bortglömda valet"
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berglund 
(M), ansåg att det låga valdel-
tagande var mer besvärande 
än själva utgången.

– Att vi tappar två mandat i 
regionen är inte roligt, det är 
aldrig roligt att gå bakåt, men 
det finns många starka skäl. 
Regionvalet är ”det bort-

glömda valet” och ett omval 
engagerar varken hos poli-
tiker eller väljarna i samma 
utsträckning som en vanlig 
valrörelse. Jag kan bara tala 
för oss moderater och vi har 
helt enkelt inte orkat mobili-
sera den kraft som behövs för 
att göra ett riktigt bra resul-
tat. Vi har fullt upp i kom-
munen just nu, sa Mikael 
Berglund.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jim Aleberg (S) och Social-
demokraterna gjorde ett bra 
val inte bara i Ale, utan även 
i regionen i stort. I Ale tog 
partiet 40% av rösterna och 
i regionen 32,6%. Det röd-
gröna samarbetet ger dock 
inte egen majoritet i region-
fullmäktige. Det saknas två 
mandat och därför väntar 
nu tuffa förhandlingar för 
att skapa en stark ledning i 
Västra Götalandsregionen.

5,9%

32,6%

7,3%

5,7% 5,4%

7,2%

24%

2,8%

5,8%

ÖVRSP

2,8%

OMVAL REGIONFULLMÄKTIGE 2011

5,0%

40,0%

4,9%
5,2%

4,3%4,8%

19,9%

2,4%

7,7%

ÖVRSP

5,8%

SÅ RÖSTADE ALEBORNA

SP = Sjukvårdspartiet nådde inte spärren 3,0% och får därmed inte plats i regionfullmäktige.

Att andelen övriga röster uppgick till 5,8% beror troligtvis på vägvalet som dock inte lyckades samla tillräckligt många 
röster totalt i regionen för att få ett inflytande.

Rödgrön framgång i omvalet

MANDATFÖRDELNING
Parti  Mandat 2011 Skillnad 2006
Moderaterna 38  +2
Centerpartiet 9  -2
Folkpartiet  11  -3
Kristdemokraterna 9  -3
Socialdemokraterna 52  0
Vänsterpartiet 9  -1
Miljöpartiet  12  +4
Sverigedemokraterna 9  +9
Sjukvårdspartiet 0  -6


