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Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) 
samlar kraft genom att bygga nytt garage. ”Det är nyt-
tigt med lite praktiskt arbete som är en ren kontrast 
till vardagen, där besluten du tar ofta inte verkställs 
för långt senare. Hemma händer det direkt och det är 
faktiskt ganska skönt”.

”Tillsammans kan man göra mer”
Alliansen och Mikael Berglund vill fortsätta utvecklingen:

MICKE OM...
Hälsofreaket 
– Jag hade inget val. Två år in i perioden var jag tvung-
en att ta tag i det. Jag testade olika dieter, men insåg 
att jag behövde tänka om. Idag äter jag mindre portio-
ner och prioriterar att röra på mig. Jag vägde som mest 
111 kg och har nu tappat 22 av dem.

Traktorförälskelsen
– Jag är uppväxt på gård och körde traktor som liten. I 
samband med att jag blev inbjuden till Stubbracet åter-
uppstod förälskelsen och jag hittade en Grålle.

Att se sig själv ofta i media 
– Det är ett nödvändigt ont, men inget jag personligen 
har behov av. Samtidigt förstår jag att i min roll som 
företrädare för Ale kommun måste jag synas i media.

Paulas fråga till Micke
Vilka av era 18 vallöften till 
väljarna anser du att ni har 
uppfyllt?
– Det som gällde föreningslivet 
och näringslivet har vi lyckats 
mycket bra med. Fyra konst-
gräsplaner och ett positivt nä-
ringslivsklimat. Vår ambition 
och avsikt var att uppfylla alla 
löften, men till exempel skolre-
sultaten har vi inte lyckats vän-
da. Det jobbar vi gemensamt 
över partigränserna med just 

nu. Det är bara 
att erkänna att 
det var svårare 
än någon kun-
nat tro, det vet 
ju inte minst S 
som försökte i 
16 år före oss... 
En del saker har också föränd-
rats. Vi lovade bokbuss, men 
gav meröppna bibliotek istället 
vilket jag tror aleborna tycker 
var en bättre lösning. 

ÄLVÄNGEN. Mikael 
Berglund (M) kan titta 
tillbaka på sin första 
mandatperiod som yt-
terst ansvarige politiker 
i Ale kommun.

– Det var ett turbu-
lent maktskifte. Jag 
insåg först inte vad 
det innebar att driva 
en verksamhet som 
omsluter 1,5 miljard och 
har 2000 anställda. Idag 
vet jag bättre, säger han 
ödmjukt.

Nu tycker han att Ale 
är på rätt väg och vill 
gärna fortsätta resan 
som kapten över skutan.

Trots snåla moderatvindar i 
näst intill samtliga oppini-
onsundersökningar är Mikael 
Berglund optimistisk inför 
den stundande valrörelsen.

– Vi möter många positiva 
alebor som pekar på både för-
ändringar och förbättringar. 
Alla gläds vi nu åt att närings-
livsklimatet har stärkts och att 
intresset för Ale har ökat kraf-
tigt, vilket inte minst märks 
på huspriserna. Vår inställ-
ning att utveckla kommunen 
tillsammans och i dialog med 
aleborna tror jag gemene man 
har börjat upptäcka. Det var 
många som skrattade åt oss 
när vi lovade fyra konstgräs-
planer, men tillsammans med 
föreningslivet förverkligade 
vi löftet. Så vill vi fortsätta 
jobba för att få ut maximalt av 

skattekronorna, säger han och 
tillägger snabbt:

– Jag skulle bli förvånad 
om aleborna inte vill att Ale 
ska fortsätta den positiva re-
san.

Mikael erkänner att den 
första tiden som Kommun-
styrelsens ordförande var ka-
otisk.

– Jag kom direkt från det 
privata näringslivet och hade 
föreställt mig att en kommun 
måste kunna jobba som ett 
företag, effektivt och resul-
tatinriktat. Riktigt så enkelt 
var det inte. Verksamheten i 
en kommun ska ju till skillnad 
mot ett företag inte generera 
några pengar, utan bara hög-
sta tänkbara kvalitet och ser-
vice. Jag fi ck byta fokus och 
plötsligt upptäckte jag vilken 
beundransvärd drivkraft det 
fi nns hos den kommunala 
personalen. Utan morötter 
som bonusar, vilket är vanligt 
i näringslivet, fortsätter de att 
utveckla verksamheten. Jag 
har fått stor respekt för kom-
munens personal.

Att plötsligt bli heltidspoli-
tiker var också en omvälvande 
upplevelse.

Omvälvande
– Tidigare åkte jag till och 
från jobbet. Det gör du inte 
som kommunalråd. Jag tycker 
att det är min skyldighet att 
vara tillgänglig i princip dyg-
net runt och det har jag varit. 
Jag har försökt möta aleborna 
på alla ortsutvecklingsmöten 
både för att förklara varför 
kommunen agerar som den 
gör, men också för att ta del 

av medborgarnas synpunkter. 
Det är ju trots allt för dem vi 
driver verksamheten, menar 
Mikael.

Hur många timmar job-
bar Kommunstyrelsens 
ordförande i veckan?

– Inte en aning. Jag fi ck ett 
gott råd av Jan Skog när jag 
tillträdde, räkna aldrig tim-
mar! Så det har jag inte gjort, 
men det är många.

Det blev som tidigare 
nämnts en hetsig inledning 
när Mikael Berglund tog över 
det politiska rodret i Ale. 
Kommundirektören fi ck gå, 
Ale Arena stängdes och stora 
nedskärningar i den kommu-
nala administrationen för att 
nämna några saker.

Minst uppskattad
– Jag vill nog påstå att jag var 
den minst uppskattade per-
sonen i Ale vid det tillfället, 
men jag fattade inte dessa 
beslut för att förstöra. Det 
var nödvändigt att skaka om 
systemet och idag har vi en 
helt suverän ledningsgrupp 
under kommunchef Björn 
Järburs vingar. Ale Arena 
genererar pengar istället för 
tvärtom och klubben vittnar 
om att må bättre än någonsin 
tidigare. Det är inget jag vill 
ta åt mig äran för, men jag 
tror inte att alla förändringar 
måste vara till ondo. Det har 
fört mycket positivt med sig, 
även om det blev mycket på 
en gång, menar Mikael.

Han hävdar också att den 
kommunala administrationen 
har en annan funktion idag, 
jämfört med tidigare.

–  Förut var det en mer 
kontrollfunktion, men idag 
är det uttalade målet att stötta 
verksamheterna.

Neddragningarna och ef-
fektiviseringarna som ägde 
rum inledningsvis drabbade 
även politiken. Partistödet 
förändrades.

– Vi tyckte det var viktigt 
att visa cheferna och aleborna 
att vi också ska bidra. Jag ville 
att vi skulle ha skurit ner par-
tistöden ännu mer än vad som 
blev fallet. För mig var det en 
betydelsefull symbolfråga.

Mikael Berglund hoppas 
att aleborna, föreningslivet 
och näringslivet känner av 
den attitydförändring som 
Alliansen har försökt ge Ale 
kommun.

– Att vi förändrar, förnyar 
och förbättrar Ale tillsam-
mans. Jag tror att det har 
lagt grunden för att närings-
livsklimatet har utvecklats så 
positivt. Företagarna har varit 
delaktiga, vi har gjort det till-
sammans.

Den viktigaste framtids-
frågan för Ale, om vi bortser 
från skolan, anser han vara 
tillväxten.

– Vi behöver växa och öka 
våra skatteintäkter för att 
kunna säkerställa och utveckla 
välfärden i kommunen. Där-
för har samhällsbyggnads-
frågorna hög prioritet. Vi 
måste bygga och idag kan vi 
konstatera att Ale är väl rustat 
med färdiga detaljplaner. Vi 
har lagt en solid grund för en 
framtida tillväxt.

Den 14 september går 
svenskarna till val igen. Mika-

el Berglund kommer att ansö-
ka om förnyat förtroende.

Varför ska aleborna ge 
dig det?

– Av två skäl, vi har tagit 
med Ale på en spännande och 
utvecklande resa, det tror jag 
alla har upptäckt och är nöj-
da med. Men vi är inte i mål 
ännu. Det fi nns så mycket 
mer att göra och det vill vi 
göra tillsammans med ale-
borna. För att det ska bli så 
är det nog klokt att inte byta 
ledning, svarar Mikael.

Även om politiken slukar 
nästan all hans vakna tid så 
hinner han med lite annat. 
Mikael demonstrerar stolt en 
egenkonstruerad 3D-skriva-
re.

– Den här är riktigt häftig, 
men den är inte klar. Förde-
len är att den fungerar så när 
jag fortsätter utvecklar den 
och behöver skapa nya delar 
så gör jag det delvis genom 
att låta 3D-skrivaren skriva ut 
komponenterna. Saknar bar-
nen en legobit är det bara att 
skriva ut en ny.

Undrar hur många svenska 

kommunalråd som matchar 
Mickes tekniska kunnande? 
Nyligen skruvade han isär en 
Grålle (traktor från 50-talet) i 
minsta detalj, renoverade och 
satte ihop den igen.

–Jag är en tekniknörd!
Det skriver vi under på.

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 42 år.
Bor: Villa, Älvängen.
Familj: Gift med Mia, barnen 
Tilde, 12, och Theo 8 år.
Yrke: Kommunalråd och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale.
Gör jag för miljön: ”Väljer 
energisnåla alternativ som 
lågenergilampor”.
Bästa timmen på dygnet: 
”Den kommer sent på kvällen 
när telefonen slutat ringa”.
Vill jag grilla med: ”Ingvar 
Kamprad, jag skulle vilja 
föreslå honom en etablering 
i Ale...”
Semesterplaner: ”Bygga 
klart dubbelgaraget och sen 
blir det väl ett par turer till 
Hultasjön med barnen”.
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