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Vill du ha en snyggt 
designad disktrasa?

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) avgår:

ALE. Sakta men säkert 
börjar syret återvända 
till det politiska livet i 
Ale.

Valresultatet som 
varken gav de rödgröna 
eller alliansen någon 
egen majoritet lamslog 
politiken.

Under hela veckan 
har samtal förts kors 
och tvärs, men det enda 
som är klart är att inget 
är klart.

Mandatfördelningen ligger 
fast även efter att de sista 
rösterna har räknats. Det 
rödgröna blocket bestående 
av Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet 
får 23 av 49 mandat i Ale 
kommunfullmäktige. Allian-
sen med Aledemokraterna 
når 19. Sverigedemokraterna 
får de sista fem. Därmed är 
de rödgröna största minoritet 
och ska således ansöka om att 
bilda politisk ledning i Ale.

– Ja, men även vi kan räk-
na. Att regera utan majoritet 
blir svårt och därför för vi nu 
samtal om att försöka skapa 
en majoritet med handlings-
förmåga. Vi är inte klara där 
ännu, hälsar kommunalråd 

Paula Örn (S).
Nuvarande Kommunsty-

relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), har också in-
sett att alliansen med största 
sannolikhet får lämna ifrån 
sig ordförandeklubborna i 
samtliga nämnder.

– Valresultatet visar att nu-
varande styre inte längre är 
den största minoriteten, vil-
ket innebär att vi går i oppo-
sition. Det är väldigt logiskt, 
även om vi också inser att vi 
kan komma att få majoritet 
bakom våra förslag i såväl 
nämnder som fullmäktige. 
Internt har vi sagt att vi kom-
mer att lägga väl genomarbe-
tade förslag och får vi gehör 
för dessa kommer vi glädjas 
över det.

Hur tungt är det att kliva 
av som Kommunstyrelsens 
ordförande? 

– Jag tycker självfallet att 
det är tråkigt att vi inte får 
fortsätta att leda arbetet på 
den positiva väg som Ale 
kommun har slagit in på. Nu 
får vi istället bygga ett nytt 
lag som står redo att ta över 
om fyra år, svarar Mikael 
Berglund.

Socialdemokraterna ser 
ut att få regera i minori-
tet precis som ni har gjort, 
kommentar?

– Jag utgår från att Paula 
presenterar en majoritet som 

kan leda kommunen eller att 
hon lär sig förankra besluten 
över blockgränsen. Det har 
vi fått göra den senaste man-
datperioden. Det är inte lätt, 
men det går.

För att undvika att få re-
gera utan manöverförmåga 
söker Socialdemokraterna 
nu stöd. Nybildade Framtid 
i Ale är ett av partierna som 
kontaktats.

FIA avstår
– Ja, vi har fått en förfrågan 
om att ingå i en rödgrön ma-
joritet, men vi har enhälligt 
sagt att vi inte sätter oss i en 
S-ledd majoritet, säger parti-
ets ledare, Tyrone Hansson.

Varför?
– Vi tittade på ledarskapet, 

vem eller vilka vi tror kan 
leda Ale framåt och då blev 
det lätt att avstå inviten. Det 
är fritt för alla att tolka.

Om Framtid i Ale ansluter 
sig till alliansens sida eller ej 
återstår att se. Blir det så be-
tyder det ökad möjlighet till 
fl er platser i nämnder samt 
att Ale-Alliansen stärker sin 
position. 

Omvänt säger dock ryktet 
att Folkpartiet med två vär-
defulla mandat har kontak-
tats av S.

– Det pågår många dis-
kussioner inom politiken i 
Ale och Folkpartiet kommer 

att bestämma väg i veckan. 
Jag har hört rykten om att 
jag skulle bli politisk vilde, 
men det är inte aktuellt. Jag 
kommer att respektera det 
beslut som partiet tar. Jag är 
och förblir liberal, säger Klas 
Nordh (FP), kommunfull-
mäktiges nuvarande ordfö-
rande.

Mikael Berglund som fö-
reträtt alliansen svarar på en 
rak fråga om det fi nns en risk 

för splittring att han inte har 
fått några sådana besked.

– Vi har gått till val till-
sammans och jag utgår från 
att vi står enade även nu. Det 
handlar om att respektera 
väljarna och ta sikte på makt-
skifte 2018, säger han.

En annan trolig utgång är 
att Aledemokraterna lämnar 
samarbetet med alliansen och 
ingår en teknisk valsamver-
kan med Sverigedemokrater-

na för att få ytterligare platser 
i nämnder och styrelser. Det-
ta har ingen än så länge viljat 
bekräfta.

Av det som framkommit 
under veckan verkar makten 
nu ligga hos Folkpartiet om 
huruvida Ale ska få en S-ledd 
majoritet eller ej. Liberalerna 
ska sammanträda på torsdag 
för att välja väg.

Mikael Berglund (M) kommer sannolikt att få lämna ifrån sig klubban som Kommunstyrelsens ordfö-
rande om inget oförutsett inträffar.
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