
ALAFORS. En ny Ale-alli-
ans är bildad dit Fram-
tid i Ale har anslutit sig.

Nu väntar fyra år i 
opposition och målet är 
tydligt utstakat; makt-
skifte 2018.

– Men vi kommer 
att göra allt för att få 
igenom våra löften från 
valrörelsen redan under 
denna mandatperiod, 
säger kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Den jämna valutgången har 
skapat ett mer eller mindre 
politiskt kaos, men sakta bör-
jar partierna att formera sig. I 
måndags presenterades en ny 
Ale-allians med Framtid i Ale 
som ny medlem.

– Vi fi ck erbjudande från 
både Paula Örn och Mikael 
Berglund om att samverka.
Vår uppfattning är att det är 
nyansskillnader i politiken 
och budgetarna. Det som 
skiljer är förhållningssättet 
och ledarskapet. Våra med-
lemmar fi ck rösta och det blev 
14-0 till Mikael Berglund, 
därför sitter jag här idag. Jag 
har bara varit med på ett par 
möten, men det känns väldigt 
bra. Det fi nns en öppenhet 
och en vilja att samtala om 
goda idéer. Det passar oss. Vi 
har bara Ales bästa för ögo-
nen, svarar Tyrone Hans-
son, partiledare för Framtid 
i Ale.

Alliansen har bestämt sig 
för att utgöra en stark och 
ansvarsfull opposition.

– Vi kommer att lägga 
skarpa och genomförbara 
förslag. De som får gehör i 
nämnder och kommunfull-
mäktige verkställs nu, övriga 
får vi ta upp efter nästa valrö-
relse, säger Mikael Berglund.

Just nu inleds arbetet med 
att forma en budget och verk-

samhetsplan för 2015. Den 
ska ligga som ett alternativ 
till de rödgrönas, vilket gör 
att Sverigedemokraternas 
och Aledemokraternas röster 
avgör.

– Så har det varit hela den 
gångna mandatperioden. Det 
är ingen skillnad. Det förslag 
som tilltalar fl est i kommun-
fullmäktige vinner, säger 
Sune Rydén (KD).

Ni tänker inte förhandla 
om en gemensam budget 
med de rödgröna?

– Nej, vi kan självklart 
samtala, men vi har en tydlig 
politik och löften till väljarna 
om vad vi vill göra. Det tän-
ker vi också försöka fullfölja, 
säger Mikael Berglund.

Alliansen tänker med an-
dra ord att driva en tydlig po-
litik med start från nu. Redan 
i måndags kunde de redogö-
ra för ett antal punkter som 
kommer att utgöra kärnan i 
programmet.
• Ökad trygghet
•  Bättre mat till barn och 

äldre

•  Ökat stöd till föreningslivet
•  Nytt äldreboende i Älväng-

en
•  Ökad valfrihet inom äldre-

omsorgen
• Ungdomsbostäder
•  Fiberutbyggnad i hela Ale, 

tätort som landsbygd
• Ungdomsarbetslösheten

– Många undersökningar 
vittnar om en ökad otrygghet 
i samhället, såväl bland unga 
som gamla. Så kan vi inte ha 
det i Ale. Vi vill bland annat 
belysa mörka platser, driva på 
om en ökad polisiär närvaro 
och stimulera nattvandra-
re, säger Rose-Marie Fihn 
(FP).

Den kritiserade LOV:en 
och valfriheten inom äldre-
omsorgen ska utvecklas.

– Det håller på att lossna 
nu och vi skulle gärna vilja 
att den enskilde får möjlig-
het att styra vad hemtjänsten 
ska göra. Vill någon hellre ta 
en promenad och skjuta upp 
städningen till nästa vecka så 
ska det vara ett möjligt val. 

Det är tiden som ska styras 
inte vad som ska göras, där 
vill vi att det ska fi nnas en 
valfrihet, säger Boel Hol-
gersson (C).

Maten till äldre blev en 
het valfråga. Nu vill alliansen 
bredda perspektivet.

– Vi vill verka för att höja 
matkvalitén rent generellt, 
både bland unga och äldre. 
Vi ska göra inköp med lokal 
och etisk hänsyn. Vem som 
ska laga maten kan vi säkert 
komma överens om, säger 
Mikael Berglund.

Ungdomsbostäder är ock-
så en het fråga i Ale. Den tän-
ker Framtid i Ale att driva.

– Samhällsbyggnaden är 
motorn i samhället och ung-
domsbostäder måste fram så 
Aleungdomar också får bli 
vuxna i tid. Tanken är att bju-
da in de större byggföretagen 
och ta reda på vad de vill att 
kommunen ska bidra med, 
säger Tyrone Hansson och 
får medhåll av Sune Rydén.

– Här hoppas jag att Ale-
byggen också kan vara ett av 

verktygen.
Det låter inte som att ni 

ska sitta i opposition di-
rekt?

– Vi kommer att skilja oss 
från vad som har varit tradi-
tion i Ale och lämna skarpa, 
genomtänkta förslag i alla 
frågor. Sen får nämnderna 
och fullmäktige rösta, säger 
Mikael Berglund.

Valberedningen kommer 
sannolikt att föreslå Paula 
Örn (S) till Kommunstyrel-
sens ordförande, men om 
Mikael Berglund föreslås som 
motkandidat och det blir en 
omröstning – kan det försla-
get rent hypotetiskt med stöd 
av SD och AD få majortet.

Hur ställer ni er till ett 
sådant scenario?

– Puh, det är en ren spe-
kulation och det har vi inte 
ens diskuterat. Praxis är att 
största minoirtet bildar poli-
tisk ledning och nu är det upp 
till Paula och gänget att skapa 
en grupp som vinner kom-
munfullmäktiges förtroende, 
svarar Mikael Berglund.
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ALE. Folkpartiet blir 
kvar i allianssamarbe-
tet i Ale.

Erbjudandet att ingå 
i en S-ledd majoritet 
har liberalerna avböjt.

– Vi är ett borger-
ligt parti och tänker 
fortsätta ta ansvar för 
Ale även om vi sitter 
i opposition, säger 
partiets gruppledare, 
Rose-Marie Fihn.

Folkpartiet liberalerna Ale 
har likt övriga partier på 
den borgerliga sidan erbju-
dits möjlighet att samarbe-
ta med det rödgröna block-
et. För att kunna skapa en 
S-ledd majoritet har det 
krävts minst två mandat 
till, men parti efter parti 
har slagit igen dörren till 
Socialdemokraterna. Det 
sista hoppet stod till Folk-
partiet som hade ett extra 
medlemsmöte i torsdags.

– Det är ingen hemlig-
het att det fanns två vil-
jor, men en klar majoritet 
röstade för att vi skulle bli 
kvar i Ale-alliansen. Per-
sonligen tycker jag att det 
känns väldigt bra, eftersom 
vi gick till val tillsammans 
och driver en till stora de-
lar gemensam politik. Även 
om det krävdes en omröst-
ning betyder inte det att vi 
har en splittring i partiet. 
Alla har accepterat utgång-
en och nu går vi i opposi-
tion med övriga alliansen, 
säger Rose-Marie Fihn.

Blytungt
För Socialdemokraterna 
var beskedet blytungt.

– Vi kan bara konstatera 
att inget av allianspartierna 
är beredda att ta ansvar för 
Ale tillsammans med oss. 
Vi sträckte ut en hand för 
att förhindra att rasistiska 
Sverigedemokraterna ska 
få infl ytande i vår kom-
mun, men nu ges de istället 
all makt och blir vågmäs-
tare i samtliga nämnder. 
Jag är förvånad över att 
Folkpartiet valde att inte 
gå med. De erbjöds samma 
tyngd i uppdragen som de 
har haft i alliansen, säger 
ett mycket kritiskt kom-
munalråd, Paula Örn (S).
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– De rödgröna får 
regera i minoritet

Inget
(s)töd från 
Folkpartiet

Rose-Marie Fihn (FP).

NOL. Socialdemokrater-
na sträckte ut handen 
över blockgränsen i 
hopp om att kunna bilda 
en stark politisk majori-
tet i Ale.

Efter två veckor står 
det klart att samtliga 
partier nobbade.

– Det är skrämmande 
att bara Folkpartiet 
har valt att prata med 
oss. Nu får Sverigede-
mokraterna en tung 
vågmästarroll med stort 
infl ytande, säger S-led-
aren Paula Örn.

De rödgröna partierna, Soci-
aldemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet, mötte 
lokalpressen på söndagskväl-
len för att ge en lägesbild av 
den politiska processen i Ale. 
Det rödgröna blocket belö-
nades med 23 mandat i valet, 

men för att bilda majoritet i 
Ale kommunfullmäktige be-
hövs ytterligare två. Social-
demokraterna fi ck i egenskap 
av största parti i uppgift att 
leda förhandlingarna med ett 
tänkbart stödparti från andra 
sidan blockgränsen. Ingen 
valde att ta den utsträckta 
handen om att medverka i en 
S-ledd majoritet och Folkpar-
tiet var till och med ensamt 
om att diskutera erbjudandet.

– Det är anmärkningsvärt 
att inget annat av partierna 
var intresserade av ett förut-
sättningslöst samtal. Vi var 
och är beredda att gå väldigt 
långt för att bland annat för-
hindra SD från infl ytande 
i Alepolitiken, säger Paula 
Örn.

Första budet gick till ny-
bildade Framtid i Ale med 
avhopparna från S, Tyrone 
Hansson och Rolf Eng-
ström, men inte heller de var 

beredda att samtala.
– De meddelade via mejl 

efter sin omröstning i parti-
et att det inte var aktuellt att 
samarbeta, berättar Björn 
Norberg, tredjenamn på 
S-listan och Paula fyller i:

– Jag förvånas över att de 
inte ens kontrade med en 
kravlista. Vi kanske är bered-
da att gå med på allt? Det är 
ju svårt att förhandla när ena 
parten vägrar prata.

Även Centerpartiet och 
Kristdemokraterna har givit 
kalla handen. Folkpartiet var 
enda parti att sätta sig vid 
bordet.

– Vi hade ett par riktigt 
bra och positiva möten, men 
av någon anledning vägde det 
inte över till vår fördel, kon-
staterar Inga-Lill Andersson 
(S), vice ordförande i kom-
munfullmäktige.

De misslyckade förhand-
lingarna innebär att det 

rödgröna blocket inte kan 
presentera någon S-ledd 
majoritet, men som största 
minoritet kommer de att an-
söka om att få bilda ett mino-
ritetsstyre i Ale. Det ger dem 
åtminstone rätten till samtli-
ga ordförandeposter, men de 
kommer inte att sitta i majo-
ritetsställning i nämnderna.

– Det här scenariot ger 
Sverigedemokraterna en tung 
vågmästarroll och chansen 
att hela tiden välja väg för 
Ale. Vi är också medvetna 
om att de ofta lagt sina röster 
på alliansens förslag, vilket 
gör situationen väldigt svår 
för oss. Vi har ändå bestämt 
oss för att ge det här chansen 
och öppnar nu upp för en 
bred budgetförhandling. För 
att undvika SD:s infl ytande 
kommer vi försöka komma 
överens med alliansen där det 
är möjligt. Vi kan bara hoppas 
att de snart är redo att samta-

la, vädjar Paula Örn.
Stämningen i Nols Folkets 

Hus är mer förvånad än upp-
given.

– Väljarna har tydligt sagt 
att de föredrar en rödgrön 
politik före alliansens och när 
vi då bjuder in till samarbete 
och dörr efter dörr slås igen 
är det inte konstigt att vi för-
vånas. Det måste fi nnas ett 
alternativ som inte vi känner 
till? säger Rolf Gustavsson 
(S).

 Vänsterpartiets Johnny 
Sundling är fortsatt för-
hoppningsfull och pekar 
på Utbildningsnämnden 
som ett utmärkt exempel på 
blocköverskridande samar-
bete.

– Vi och de vet att vi kan 
samarbeta. Det handlar om 
att vara ödmjuk och se tiden 
an. Vi måste ju ha en ledning 
som fungerar i Ale.
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Socialdemokraterna fi ck nobben

En ny Aleallians är bildad av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Framtid i Ale. Från vänster: Tyrone 
Hansson (FIA), Sune Rydén (KD), Mikael Berglund (M), Boel Holgersson (C) och Rose-Marie Fihn (FP).

– En ny Ale-allians har redan börjat jobbet
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MANDAT I ALE

Socialdemokraterna: 17

Vänsterpartiet: 3
Miljöpartiet: 3

Moderaterna: 10

Folkpartiet: 2
Centerpartiet: 2
Kristdemokraterna: 2
Framtid i Ale: 2

Sverigedemokraterna: 5
Aledemokraterna: 3


