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NÖDINGE. Mikael Berg-
lund pustar ut.

Ett drygt år vid 
makten i Ale kommun 
har tagit på krafterna.

– Det har inte varit 
någon söndagsskola 
direkt!

1 november förra året tog 
Moderaternas Mikael Berg-
lund över klubban i Kom-
munstyrelsen. Han kasta-
de sig rakt in i hetluften. 
Ett antal tuffa beslut vänta-
de runt hörnet. Det gällde 
Ale Arena, kommundirektö-
rens avsked, Alemässan, kom-
munledningskontorets mins-
kade personal och Ale gym-
nasiums framtid.

– Puh, det har hänt en del, 
säger han. Jag tror besluten 
hade blivit desamma idag, 
men jag hade nog förankrat 
dem bättre. Det gäller både 
hos aleborna och hos oppo-
sitionen. Det har blåst onö-
digt hårt emellanåt, men det 
var viktigt för oss att visa att 
vi menade allvar med att fri-
göra så mycket resurser som 
möjligt till skolan.

Uppdraget som kommu-
nens överhuvud har över-
raskat honom på många sätt. 
Hans bild av jobbet var tvek-
löst en helt annan när han till-
trädde.

– Det är okej att åka och 
handla på Ica, men jag måste 
ha gott om tid. Två liter mjölk 
tar 40 minuter… Så har vi ont 
om tid får inte jag sköta inkö-
pen, berättar Mikael och ler. 

– Jag är mer påpassad än 
jag kunde tänka mig, det 
gäller både internt i alliansen 
och externt. Vi är fem partier 
som styr och allt måste i möj-
ligaste mån vara förtöjt i vår 
styrgrupp. Det är tidskrävan-
de och svårt, då jag helst vill 
att alla alltid ska vara överens.

Det är med stor ödmjukhet 

som Mikael Berglund blick-
ar tillbaka. Det märks tydligt 
att hans bild av Ale kommun 
som organisation och arbets-
plats har förändrats. Kritiken 
från valrörelsen har mildrats. 

– Ale kommun är mer pro-
fessionell och kvalitetsmed-
veten än jag hade en aning 
om. Inställningen hos per-
sonalen är mycket seriös 
och alla medarbetare borde 
egentligen vara stoltare. Jag 
skulle vilja att alla som jobbar 
i Ale med stolthet bär kom-
munens t-shirt på stranden, 
istället för när de målar om 
huset. Jag är oerhört impo-
nerad av den ambition som 
finns över hela organisa-
tionen. Självklart finns det 
förbättringsområden inom 
skola, omsorg och näringsliv 
men det kommer det alltid att 
finnas.

Mikael Berglund berättar om 
fler lärdomar efter första året.

Fler lärdomar
– Jag trodde inte att det tog 
sådan tid att gå från beslut till 
handling. Jag vet att många 
undrar var konstgräsplanerna 
är, den processen har förvånat 
mig också. Fast när man väl 
sätter sig in i frågan förstår jag 
att allt måste ha sin gång. Dä-
remot skiljer det sig kraftigt 
mot vad jag är van vid från nä-
ringslivet. I en kommun hand-
lar det mesta om att skynda 
långsamt och jämfört med 
rikspolitik är kommunpolitik 
ruskigt snabbt.

I oktober skulle verksam-
hetsplan och budget 2012 
klubbas. Alliansen och Alede-
mokraterna fick då upple-
va baksidan av att styra i mi-
noritet. Sverigedemokrater-
na (SD) valde att rösta med 
de rödgröna, vilket medför 
att Mikael Berglund nästa år 
får styra efter motståndarnas 
budget.

– Det var en chock. Jag 
trodde väl att SD förr eller 
senare skulle tillämpa någon 
form av maktdemonstra-
tion, men inte i en så viktig 
fråga. Nåväl, det är ingen idé 
att hänga läpp. Våra budget-
ar skiljer sig inte jättemycket, 
men viss skillnad är det. Hän-
delsen fick till följd att dia-
logen med oppositionen har 
förbättrats. Både Paula Örn 
och jag förstod plötsligt att det 
är bättre att vi kommer över-
ens om de stora besluten än att 
vi lämnar avgörandet till Sve-
rigedemokraterna. Det tror 
jag inte majoriteten av alebor-
na vill heller, menar Berglund.

Ständigt rampljus
Att stå i ständigt rampljus 
och nästan alltid ifrågasättas 
har blivit en del av vardagen. 
Han försöker hantera den 
med respekt, men det blir ett 

och annat snedsteg hur försik-
tig man än är.

– Jag tänker fortfarande 
högt ibland och det skapar 
onödiga förväntningar. Jag 
kan säga att ”här borde vi 
kanske bygga en väg som 
går runt området”. Då tror 
folk naturligtvis att vägen ska 
byggas imorgon… Jag måste 
lära mig att bara tänka och 
akta tungan. Dessutom måste 
jag bli bättre på att återkopp-
la till de som söker mig. Jag 
har inte hunnit det i den ut-
sträckning som jag borde. 
Första året har inneburit 
otroligt många möten, nästa 
år kommer jag att prioritera 
lite annorlunda, säger Mikael 
Berglund som ser fram mot en 
julledighet utan politik.

– Fast inte helt utan, poli-
tik är ju trots allt min hobby…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ett år vid makten har ändrat synsätt

BERGLUND OM JULEN
På önskelistan: En ny borrsats
Bäst på julbordet: Senapsill
Värst på julbordet: Pressylta
Missar jag inte på tv i jul: Karl-
Bertil Jonsson
Favoritjulsång: Stilla Natt
Om julpynt: ”Det blir gärna för 
mycket och jag gillar mest dofterna 
från till exempel glögg och peppar-

kakor”.
Nyårslöfte: ”Jag ska bli bättre på 
att träna och hålla mig i form”.
Vad ger du Paula Örn i julklapp: 
”Hmmm, jag skulle vilja ge henne tid 
med familjen, men det är svårt så 
det får nog bli en bra bok. Hon behö-
ver läsa annat än protokoll”.

Mikael Berglund (M) blickar tillbaka på ett turbulent första år vid 
makten.

Tel. 0303-74 02 88 • NOL

Vi önskar alla vänner 
och kunder

God Jul 
och
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Nytt År!

Vi på 
Hardesjö  Bilverkstad 
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God Jul  & 
Gott Nytt År

/Niclas med personal
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God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

– Kommunalråd Mikael Berglund (M) är imponerad av Ale kommun (M) är imponerad av Ale kommun
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Hur många alebor finns det just nu?Svar: 27 600
Facit: 27 565

Vilken förening har flest medlemmar i Ale?Svar: ÄIK eller Surte BK, jag säger Älvängens IK.Facit: Surte BK

Vilken är den näst största privata arbetsgivaren i Ale?Svar: LB:s Mekaniska
Facit: LB:s Mekaniska

När var Surteraset?
Svar: 1960
Facit: 1950

Stefan Lövgren, en gång världens bäste handbollsspe-lare, har sin moderklubb i Ale. Vilken?Svar: Nödinge SK…
Facit: Skepplanda BTK

Idag en kulturfabrik, men vad var det ursprungligen i Ahlafors fabriker?
Svar: Spinneri
Facit: Textilfabrik och spinneri
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R Red anm. 3 av 6 möjliga. 
Godkänt efter ett år som 
kommunalråd.


