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LILLA EDET. Det är lug-
net för stormen.

Efter semestern trap-
par valrörelsen upp på 
allvar.

Oppositionsrådet Pe-
der Engdahl (M) laddar 
batterierna genom att 
båtluffa i Grekland.

Hur märks det att det är 
ett valår?

– Det är en helt annan ton 
i politiken. Det har också 
varit lite färre ärenden – fak-
tiskt. 

Semester eller valarbete 
i sommar?

– Bägge delarna. Jag fi ck 
en resa när jag fyllde 50. Det 
innebär att jag missar Fal-
sterbo Horse Show i år och 
istället blir det till att båtluffa 
i Grekland. Det var två goda 
ting att välja på. Sedan blir 
det valarbete resten av som-
maren och eventuellt någon 
ledig dag då och då.

Viktigaste valfrågan 
lokalt och på riksnivå?

– Lokalt så är det skolan, 
utan tvekan. Vi måste få ord-
ning på resultaten och sam-
tidigt öka personaltätheten i 
våra förskolor. Inom skolan 

handlar det om att få till en 
stabilitet, att vi springer åt 
samma håll.

– När det gäller rikspo-
litiken så är det fokus på 
jobben. Alliansen har drivit 
arbetslinjen hårt och faktum 
är att vi har kommit väldigt 
långt.

Hur har du upplevt den 
senaste mandatperioden?

– Samarbetet med Inge-
mar Ottosson (S) har jag 
upplevt som ganska bra även 
om det blivit en markant 
skillnad det senaste året. 

Samarbetet med majoriteten 
i övrigt är inte mycket att 
hurra över, de har kört sitt 
race

– Jag kan också konstate-
ra att det har blivit betydligt 
färre ärenden i slutet av den-
na mandatperiod. Om det 
beror på att uppdragen givits 
direkt till kommunchefen 
och förvaltningarna, eller 
om det helt enkelt beror på 
att det blivit färre ärenden 
låter jag vara osagt.

Hur ska ni göra för att 
överta makten?

– Genom att presentera 

en tydlig skolvision och en 
tydlig miljöprofi l. Det måste 
fi nnas en röd tråd i politiken, 
inte som det är med nuva-
rande majoritet. Det saknas 
ett tydligt ledarskap. Det går 
inte att ha spenderarbyxorna 
på sig hela tiden och samar-
betet mellan förvaltningarna 
måste fungera bättre.

Hur ser du på din egen 
roll efter valet?

– Jag skulle gärna anta rol-
len som kommunstyrelsens 
ordförande. Valresultatet får 
avgöra min framtid.

Ingemar Ottosson har 
en fråga till Dig: Du fram-
för ofta kritik om höga 
kostnader inom Individ- 
och familjeomsorgen. Hur 
vill du göra för att minska 
kostnaderna utan att res-
pektive individ far illa?

– Genom tidiga insatser 
och hemmaplanslösningar 
slipper man dyra placeringar. 
Det är det bästa för familjen 
och kommunen. Ingen kon-
stig ekvation.

Vad har du för budskap 
att leverera till kommun-
invånarna?

– Kommer vi till makten 
så tänker vi utveckla Lödö-
se och stationsområdet. Jag 
fattar inte varför Ingemar 
Ottosson och hans kompisar 
inte vill investera i Lödöse. 
Det är en straffspark!

 Oppositionsrådet Peder Engdahl (M). 

– Laddar upp inför valet utomlands 
Oppositionsrådet vill utveckla Lödöse

Kommer vi 
till makten 
så tänker vi 
utveckla Lödöse 

och stationsområdet.

5 SNABBA

Grillmat – Skaldjur

Sommar – Vinter

Sjö – Hav
Hängmattan – Skogspromenad
Bildt – Borg

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

LILLA EDET. Det är ett 
taggat kommunalråd 
som känner att spän-
ningen stiger för varje 
dag som går.

Ingemar Ottosson (S) 
är fast besluten om att 
sitta kvar som kommu-
nalråd efter höstens val.

Semestern tillbringar 
han delvis i husvagnen 
för att samla kraft inför 
en intensiv sensommar 
och höst.

Hur märks det att det är 
ett valår?

– Det märks allra tydligast 
i debatten, såväl i kommun-
styrelsen som i kommunfull-
mäktige. EU-valet utgjorde 
på något sätt startskottet och 
nu känns det att höstens val 
är i antågande.

Semester eller valarbete 
i sommar?

– Efter fullmäktigemötet 
den 18 juni trappades det po-
litiska arbetet ner. I augusti 
drar den lokala valrörelsen 
igång på allvar. Man blir tag-
gad, spänningen stiger och 
intresset märks även hos all-
mänheten. Folk vill diskutera 
olika aktuella frågor.

Viktigaste valfrågan 
lokalt och på riksnivå?

– Lokalt är det utveck-
lingsfrågorna som kommer 
att få störst utrymme hoppas 
jag. En fortsatt god tillväxt 
är naturligtvis jätteviktig och 
skolfrågan är alltid aktuell. 
På riksnivå kommer jobbfrå-
gan att stå i centrum. Det är 
grunden för välfärdsamhäl-
let.

Hur har du upplevt den 
senaste mandatperioden?

– Det har varit en väldig 
framgång för Lilla Edet. Det 
hela började egentligen med 
BanaVäg i Väst-projektet 
och utbyggnaden av motor-
väg, dubbelspårig järnväg 
och tågstation i Lödöse. Vi 
har fått igång byggnationen 
och befolkningstrenden har 
vänt. 2013 var vi den kom-
mun i Sverige som procen-
tuellt sett stod för den fjärde 
största befolkningstillväxten. 
Grunden till den framgång-
en är ett målmedvetet arbete, 
som har möjliggjort byggna-
tion.

– Jag vill också nämna att 
vi har haft ett bra samarbets-
klimat i majoritetsgruppen 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Folkpartiet.

Hur ska ni göra för att 
lyckas bevara makten?

– Genom en fortsatt po-
sitiv utveckling av våra sam-
hällen. Upplevelsen ska vara 
att det händer positiva saker 
i vår kommun. De offentliga 
miljöerna är viktiga liksom 

att byggnationen fortsätter. 
Det ska vara trivsamt att bo 
i Lilla Edets kommun.

Hur ser du på din egen 
roll efter valet?

– Naturligtvis är jag in-
ställd på att sitta kvar som 
kommunalråd, men jag tän-
ker inte så mycket på det. 
Just nu ligger all fokus på att 
göra ett så bra val som möj-
ligt.

Peder Engdahl har en 
fråga till dig: Vad har ni 
för strategi för att för-
hindra fl ykten av duktiga 
skolledare och samtidigt få 
ordning på skolan?

– På en rörlig arbetsmark-
nad kommer det alltid att fi n-
nas chefer som fl yttar på sig 
och antar nya utmaningar. Vi 
strävar efter att få stabilitet 
i skolan och faktum är att vi 
börjar få det. Resultaten bör-
jar förbättras och meritvär-
dena är lite högre än tidigare. 
Förhoppningsvis betyder det 
att vi kan behålla folk i ledan-
de positioner längre.

Vad har du för budskap 
att leverera till kommun-
invånarna?

– Det är oerhört viktigt att 
Lilla Edet-borna går och rös-
tar för att stärka demokratin. 
Sverigedemokraternas fram-
fart i EU-valet bekymrar 
mig. Det är oroande att ett 
parti, med den människosyn 
som de förespråkar, får allt 
större fäste i vårt land.
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 Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S). 

– Kommunalrådet sitter gärna kvar efter valet
Uppmanar Lilla Edet-borna att rösta
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