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ALE. Det rödgröna 
blocket knäckte Aleal-
liansen, men får ingen 
egen majoritet. 

Valresultatet i Ale 
har skapat ett mer eller 
mindre politiskt kaos.

– Alliansen har inget 
mandat att regera 
vidare och vi behöver 
ytterligare stöd för att 
bilda en S-ledd majori-
tet som isolerar Sveri-
gedemokraterna från 
politiskt infl ytande i 
Ale, konstaterar Paula 
Örn (S) på jakt efter 
ordförandeposten i 
Kommunstyrelsen.

Valets stora förlorare blev 
Aledemokraterna som halv-
erade sitt väljarstöd. Det 
medförde samtidigt att par-
tiets stöd till Alliansen inte 
längre räcker för att bilda 
politiskt ledning i Ale. Alli-
ansen får tillsammans med 
AD bara 19 mandat, att 
jämföra med de rödgrönas 

23. Inte ens om nybildade 
Framtid i Ale som knep två 
mandat ansluter sig kan nu-
varande ledning försvara sina 
positioner. Det är med andra 
ord bäddat för maktskifte, 

men de rödgröna behöver 
få majoritet för att kunna 
driva igenom sin politik och 
inte riskera att förlora varje 
omröstning. För detta krävs 
ytterligare två mandat. Cen-
terpartiet, Folkpartiet, Krist-
demokraterna och Framtid i 
Ale har alla just två mandat.

– Det är självklart min 
ambition att försöka skapa 
en stabil S-ledd majoritet 
som kan ta ansvar för Ale 
de kommande fyra åren. Vi 
hade självklart hoppats att 
få ett eget tydligare mandat, 

men nu får vi samtala och 
försöka hitta en samarbets-
partner. Det viktigaste blir 
att hindra Sverigedemokra-
terna från att få infl ytande i 
Alepolitiken, sa Paula Örn 
på de rödgrönas valvaka. 

Dämpad stämning
Moderaterna och deras al-
lianskollegor satt samlade 
hemma hos kommunalråd 
Mikael Berglund (M). Det 
var en dämpad stämning 
efter statsminister Fredrik 
Reinfeldts avskedstal och 
inte direkt muntrare när 
mandatfördelningen i Ale 
förkunnades.

– Det fi nns två sidor av 
myntet. Vi moderater har 
gjort en bra valrörelse i Ale. 
Det märks tydligt på resulta-
tet. Vi backar någon procent, 
men uppenbarligen tycker 
aleborna att vi har levererat. 
Dessvärre har Sverigedemo-
kraterna tagit större mark på 
bekostnad av våra alliansbrö-
der. Det gör att Alliansen 
inte längre är den största mi-
noriteten. Vi får därför dis-

kutera med övriga partier i 
Ale hur kommunen ska ledas 
de kommande fyra åren. Jag 
sitter gärna kvar som Kom-
munstyrelsens ordförande 
om kommunfullmäktige 

väljer mig. I dagsläget fi nns 
det ingen som har majoritet, 
utan nu väntar förhandling-
ar, menade Mikael Berglund.

Alliansens möjlighet att 
även fortsättningsvis leda 
kommunen kan bara ske ge-
nom stöd av Sverigedemo-
kraterna, vilket tidigare an-
setts otänkbart. Inte ens med 
stöd av nybildade Framtid i 
Ale når Alliansen majoritet. 

Framför allt är det Aledemo-
kraternas kollaps som för-
hindrar Alliansens möjlighet 
att regera vidare. Partiet 
tappar tre mandat och gör 
sitt sämsta val sedan starten 
1998.

Gjort avtryck
Nybildade Framtid i Ale 
hade samlats på Köpmans 
Hytta i Surte för sin första 
valvaka. Partiet fi ck 3,6% 
av rösterna och två man-
dat i kommunfullmäktige. 
Framtid i Ale blev redan i 
sitt första val större än både 
Folkpartiet (3,3%) och 
Kristdemokraterna (3,5%). 

– Det är inte illa. Vi har på 
kort tid gjort avtryck och nu 
ska vi förvalta förtroendet, sa 
partiets frontfi gur, Tyrone 
Hansson.

Sver igedemokraterna 
följde rikstrenden, om än 
något sämre, men gick ändå 
från  tre till fem mandat i Ale 
kommunfullmäktige.

Helt klart råder nu en stor 
osäkerhet. För att bilda ma-
joritetsstyre i Ale krävs nya 

koalitioner och hur dessa 
kan komma att se ut är än 
så länge bara spekulationer. 
Dessutom ska de sista röster-
na räknas på onsdag och det 
kan fortfarande bli föränd-
ringar, vilket i sin tur kan ha 
en helt avgörande betydelse.
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ALE. Sverigedemokra-
terna är den stora och 
enda vinnaren i valet 
till Ale kommunfull-
mäktige – så här långt.

Med fördubblat väl-
jarstöd får partiet fem 
mandat och en plats i 
samtliga nämnder av 
egen kraft.

Det ger dem hur man 
än vänder på det – ett 
direkt infl ytande i Ales 
politik.

Den tysta överenskommel-
sen i svensk politik är att 
den största minoriteten får 

bilda politisk ledning. I Ales 
fall har de gröna, Socialde-
mokraterna (17), Miljöpar-
tiet (3) och Vänterpartiet (3) 
tillsammans 23 av fullmäk-
tiges 49 mandat. Den sit-
tande Alliansen med Alede-
mokraterna fi ck 19 mandat. 
S v e r i g e d e m o k r a t e r n a s 
framryckning tog hårt på 
Aledemokraterna som halv-
erade sitt väljarstöd. Dess-
utom har nybildade Framtid 
i Ale sannolikt fått många 
tidigare AD-röster. Skul-
le Framtid i Ale samverka 
med Alliansen räcker det 
ändå inte för att få ansöka 
om fullmäktiges förtroende 
att bilda en Alliansledning. 
Är valet således en rödgrön 
framgång?

Inte nödvändigtvis. Det är 

betydligt rörigare. De röd-
gröna kan ta initiativ till en 
ny politisk ledning och krä-
va samtliga ordförandepos-
ter med hänvisning till deras 
23 mandat, men då riskerar 
de att förlora varje omröst-
ning eftersom Sverigede-
mokraterna blir vågmästare. 

S-ledd minoritet
I 97% av omröstningarna 
den senaste mandatperio-
den har SD röstat med Al-
liansen. Det skulle i så fall 
medföra att den S-ledda mi-
noriteten riskerar att få dri-
va sina motståndares politik. 
Därför kommer Socialde-
mokraterna nu att söka stöd 
hos något av småpartierna. 

Närmast till hands borde 
Framtid i Ale ligga som trots 

allt består av tidigare social-
demokrater, men avhoppen 
har rivit djupa sår och därför 
går sannolikt frågan först 
till Folkpartiet. Lojaliteten 
till Ale-Alliansen sätts på 
prov och här kommer det 
nog snarare att handla om 
personkemi än ideologi. 
Kan Folkpartiets listetta, 
Rose-Marie Fihn sitta i 
en S-ledd majoritet tillsam-
mans med Paula Örn (S)? 
Tonen dem emellan har ju 
sällan varit kärvänlig.

Centerpartiet, som har 
en historia som en socialde-
mokratisk räddningsplanka, 
står som det känns väldigt 
nära Moderaterna i Ale och 
torde vara svåra att få över.

Det fi nns med andra ord 
en del fakta i målet som gör 

att valresultatet trots Alli-
ansens fall, blir en huvud-
värk för de rödgröna. De är 
största minoritet, men utan 
stöd från omvärlden kan de 
inte bilda en politisk led-
ning med handlingsförmåga 
i Ale. 

Litet tapp för M
Moderaterna som till skill-
nad mot riks bara tappade 
1,3% har trots många al-
lierade ingen egen förmå-
ga att göra anspråk på den 
fortsatta makten i Ale, inte 
utan stöd från Sverigedemo-
kraterna och det har partiet 
centralt beslutat att avstå 
från. Det som skulle kunna 
skapa ett ännu större kaos är 
om något av de sista man-
daten fl yttas om när de sista 

rösterna räknas på onsdag. 
Tappar till exempel Social-
demokraterna sitt sista kan 
de rödgröna stanna på 22 
mandat, lika många som Al-
liansen med stöd från Alede-
mokraterna och Framtid i 
Ale i så fall får. 

I ett sådant läge bör det 
rimligtvis bli omröstning 
i fullmäktige om vem el-
ler vilka som ska leda Ale 
kommun. Då som i många 
andra fall kommer SD att få 
avgöra. Taktiken att isolera 
Sverigedemokraterna från 
infl ytande har därmed kap-
sejsat. Som valet utvecklade 
sig är det just infl ytande som 
SD har fått. Ales politiska 
partier måste antingen gå 
samman på allvar eller byta 
taktik.

Bäddat för maktskifte i Ale
– Men osäkerheten är stor

Valet spelade Sverigedemokraterna i händerna
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Vi hade själv-
klart hoppats 
att få ett eget 
tydligare man-

dat, men nu får vi sam-
tala och försöka hitta en 
samarbetspartner.
PAULA ÖRN (S)

Det fi nns två 
sidor av myn-
tet. Vi modera-
ter har gjort en 

bra valrörelse i Ale. Det 
märks tydligt på resul-
tatet. Vi backar någon 
procent, men uppenbar-
ligen tycker aleborna att 
vi har levererat.
MIKAEL BERGLUND (M)
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MANDAT I ALE
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna  10 (-1)

Centerpartiet   2

Folkpartiet   2 (-1)

Kristdemokraterna 2

Socialdemokraterna 17

Vänsterpartiet      3

Miljöpartiet      3 (+1)

Aledemokraterna       3 (-3)

Sverigedemokraterna 5 (+2)

Framtid i Ale       2


