
NUMMER 13         VECKA 14| 03

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 15 april sammanträder regionfullmäktigei Vänersborg.

Under sammanträdet kommer bland annat årsredovisning och boksluts-
dispositioner 2013 samt förslag till detalj-utformning av den politiska 
organisationen 2015–2018 att behandlas. Dessutom kommer Västra 
 Götalandsregionens interna miljöstipendier att delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 15 april kl. 09.30 
 Utdelning av milijöstipendier kl. 13.00

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.

Den kompletta ärendelistan kan läsas på www.vgregion.se/rf eller beställas hos 
regionkansliet på Residenset i Vänersborg på telefon 010-441 01 42.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du är mycket  
välkommen som åhörare. 

Kjell Nordström 
Ordförande

Närradion, sänder över Västsverige. För mer  information www.vgn.nu.  
Det går också att se och höra sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens inriktning, kulturlivets 
utveckling, kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor kring tillväxt 
och utveckling i Västra  Götaland.
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Fotograf Allan Karlsson uppmärksammade redan för två veckor sedan blommande vitsippor 
längs motionsspåret i Furulund, Alafors. Bilden fick tyvärr inte plats förrän denna vecka och 
nu har nog fler än vi noterat att vitsipporna har slagit ut i blom.

Tidiga vårtecken

 ALE. Socialdemokrater-
nas avhoppare Tyrone 
Hansson lämnar alla 
uppdrag för partiet, 
utom det som vice ord-
förande i Samhällsbygg-
nadsnämnden.

Där blir han politisk 
vilde fram till valet.

– Jag lät mig övertalas 
för Ales bästa, säger 
Hansson.

I samband med att Tyrone 
Hansson bekräftade att han 
tagit initiativ till bildandet av 
ett nytt parti, Framtid i Ale, 
avslöjade han också att han 
kommer att lämna samtliga 
politiska uppdrag för Social-
demokraterna. Så har också 
skett, med ett undantag. Ty-
rone Hansson har valt att sit-
ta kvar som vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

– Det var inte min av-
sikt från början, men jag 
lät mig övertalas av sektorn 
och politiska kollegor. Vi är 
inne i en intensiv fas där vi 
förhandlar och diskuterar 

om många spännande bo-
stadsprojekt. Här är konti-
nuiteten viktig och att kasta 
in en ny person hade varit 
olyckligt för alla parter. Det 
handlar inte så mycket om 
politik, mer om förtroende 
och det kan ta tid att bygga 
upp. Nu försöker vi istället 
komma överens och slutföra 
det som planerats, säger han 
till lokaltidningen.

Moraliskt då?
– Jag förstår vart du vill 

komma, men det återstår 
fem månader innan det är 
val, varav en månad är se-
mester. Jag höll med sek-
torn om att det var bättre 
att värna kontinuiteten i de 
överläggningar vi har med 
exploatörerna i Ale. I Fram-
tid i Ale har vi dessutom sagt 
att vi sätter Ales främsta först 
och det fi ck avgöra även den-
na gång.

Socialdemokraterna i Ale 
uttalar sig via Inga-Lill An-
dersson (S), vice ordföran-
de i Demokratiberedningen, 
som också har lämnat in en 
skrivelse i ärendet.

– Det är en självklarhet 
för de allra fl esta förtroende-
valda, att i ett demokratiskt 
samhälle som vårt, lämna de 

politiska förtroendeuppdra-
gen som man fått från sitt 
parti, om man lämnar sitt 
medlemskap. Att man läm-
nar ett parti och startar ett 
nytt är inte problemet. Det 
är en demokratisk rättighet 
och möjlighet för den som 

vill göra det, men av demo-
kratiska och etiska skäl bör 
man då ta konsekvensen av 
det fullt ut. I uppdraget som 
vice ordförande i en nämnd 
ingår att föra oppositionens 
talan och återkoppla till full-
mäktigegruppen, så är det i 

alla fall i det socialdemokra-
tiska partiet, fastslår Inga-
Lill Andersson.

I Samhällsbyggnads-
nämnden är Rolf Engström 
ersättare. Även han har läm-
nat Socialdemokraterna, 
men har inte avsagt sig sitt 

uppdrag i nämnden. Det 
innebär att två politiska vil-
dar nu har tagit plats, båda 
med en frontplats i nybilda-
de Framtid i Ale. Detta utan 
att partiet har medverkat i 
något val.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Politiska vildar. Tyrone Hansson och Rolf Engström har båda lämnat Socialdemokraterna i Ale för sitt nybildade Framtid i Ale, men 
de har valt att behålla sina uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden. Detta hävdar S är både omoraliskt och odemokratiskt.

Avhoppare som blir kvar
– Tyrone Hansson och Rolf Engström lämnar inte alla uppdrag


