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”Tänker alliansen låta sig väljas av SD?”
NÖDINGE. Socialdemo-
kraten Paula Örns utspel 
om misstankarna kring 
alliansens maktkupp är 
starka.

– Allt tyder på att de 
tänker behålla makten 
med stöd av Sverigede-
mokraterna. Jag tycker 
de ska tala om det för 
väljarna, säger hon.

Ännu en gång vädjar 
S till samverkan för att 
undvika att göra SD till 
vågmästare.

Paula Örn har sedan val-
natten försökt få till stånd 
ett rödgrönt majoritetssty-
re. Även om detta inte har 
lyckats än utgår hon från att 
praxis gäller. Det betyder att 
det rödgröna blocket som 
tillsammans har 23 mandat 
får bilda politisk ledning i 
Ale.

– Ja, det är praxis att man 
gör så. Jag röstade fram Mi-
kael Berglund till Kom-
munstyrelsens ordförande 
efter förra valet, hur tråkigt 
det än var. Nu är det omvänd 
ordning. Det enda som skul-
le kunna förhindra att vi får 
ordförandeskapet i nämn-
derna är om alliansen med 
stöd av SD och Aledemokra-

terna röstar emot oss, säger 
Paula Örn.

Mejl som offentliggjorts 
och uttalanden i media har 
fått henne att tvivla på hur 
alliansen tänker agera.

– Alliansens offi ciella linje 
är att man släpper fram de 
rödgröna, så skedde också i 
riksdagen. Annars ger man 
ju makten åt SD och efter-
som Mikael Berglund vägrar 
svara på frågan hur de tänker 
göra i Ale så utgår jag från att 
han tänker regera med stöd 
av SD. Det är helt uppen-
bart, menar Paula Örn och 
fortsätter:

– Jag vet att han har fått 
frågan många gånger från 
media den senaste tiden. 
Hur länge kan man undvika 
att svara?

Hån mot väljarna
Paula Örn menar att det 
vore ett hån mot väljarna 
om alliansens företrädare tar 
makten och respektlöst mot 
valresultatet.

– De kan inte behålla ord-
förandeklubborna på annat 
sätt än med stöd av Sveri-
gedemokraterna. Gör de 
sig beroende av SD har de 
mycket att svara på. Det är 
ett parti som inte delar övri-
ga partiers människosyn och 

tänker alliansen tjäna dem 
vill jag att de är öppna med 
det. Faktum är att vi har 46% 
stöd av väljarna, alliansen har 
36%. Det känns inte rimligt 
att de får leda Ale kommun. 
Det hoppas jag alla förstår.

Om Paula Örns hypotes 
inte slår in blir det istället 
de rödgröna som ska regera 
med 23 av 49 mandat i Ale 
kommunfullmäktige, vilket 
fortfrande får anses vara en 
mycket svår uppgift.

– Det är jag medveten om, 
men det är därför vi vädjar 
till samtal och bjuder in al-
lianspartierna till förhand-
lingsbordet. Det är bättre att 
vi gör upp än att Sverigede-
mokraterna ska få bestämma, 
men som det känns just nu så 
föredrar Mikael Berglund 
SD före S. Det är djupt be-
klagligt i så fall.

Är du förvånad över det 
som läckt ut?

– Nej, egentligen inte. 
De har inte velat samtala 
med oss under de gångna 
fyra åren. De har kört på 
och utgått från att SD alltid 
stödjer dem och verkar, trots 
minskat stöd hos aleborna, 
vilja fortsätta göra så, svarar 
Paula Örn.
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Paula Örn (S) är kritisk:

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande varken bekräftar eller dementerar hur alliansen 
kommer att rösta om han på nytt föreslås till den yttersta posten.

ALE. Det osäkra politis-
ka läget i Ale har inte 
klarnat den gångna 
veckan.

Socialdemokraterna 
menar att alliansen 
förbereder att behålla 
makten med stöd av SD.

– Då vet de mer än 
jag. Vi har inte ens dis-
kuterat hur vi ska agera 
om mitt namn föreslås 
till Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M).

Som största minoritet har 
det rödgröna blocket, So-
cialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet, 
försökt skaffa sig majoritet 
i fullmäktige genom att ha 
bjudit in alla allianspartier 
till samverkan. Initiativet har 
misslyckats och nu råder en 
förtvivlan över att den ny-
bildade alliansen kan behål-
la makten vid en eventuell 
omröstning om förtroende-
posterna i Ale. Sverigede-
mokraterna som ingått en 
valteknisk samverkan med 
Aledemokraterna har näm-
ligen öppet deklarerat att de 
inte vill se en S-ledd majori-
tet.

– Vi har beslutat att rösta 
på Mikael Berglund om nå-
gon föreslår honom. Paula 
Örn (S) och hennes parti har 
aktivt smutskastat oss och 
det anstår inte en ordförande 
i Kommunstyrelsen att bete 

sig så. Det är inte seriöst, 
säger Sverigedemokraternas 
ordförande, Robert Jans-
son.

Kommer ni rösta emot 
alla S-förslag också?

– Nej, vi kommer säkert 
att rösta för de S-förslag som 
är bra, men i den specifi ka 
frågan om Paula Örn kom-
mer vi att rösta emot.

Har någon i alliansen 
kommit med något förslag 
om samverkan?

– Nej, det är ingen som 
har hört av sig.

SD har däremot ingått en 
valteknisk samverkan med 
Aledemokraterna.

– Vi har inte suttit i nämn-
derna förut och behöver ha 
ett erfarenhetsutbyte med 
någon part. Något politiskt 
samarbete kommer vi inte att 
ha med AD, utan det handlar 
om att skapa en större grup-
pering. Tillsammans får vi 
två ordinarie platser plus två 
ersättare i varje nämnd. Vi 
hjälps åt att besätta dessa. 

Valberedningen kommer 
sannolikt att föreslå Paula 
Örn till Kommunstyrelsens 
ordförande såsom represen-
tant för den största minorite-
ten, men det kan då komma 
ett motförslag. Frågan är om 
Mikael Berglund antar upp-
draget om han väljs med stöd 
av Sverigedemokraterna.

Hypotetiskt
– Det är än så länge hypo-
tetiskt. Som läget är just nu, 
och det är bara det jag kan 
förhålla mig till, så har alli-
ansen 18 mandat. Vi har inte 

mandat att leda kommunen. 
Spekulationerna om vad som 
händer vid en eventuell om-
röstning i fullmäktige har vi 
inom alliansen inte ens dis-
kuterat. Vi kommer att göra 
det senare, men jag vill inte 
föregå denna överläggning. 
Jag representerar fem partier 
och först ska vi vara överens 
om hur vi vill agera i olika 
scenarion, sen kan jag med-
dela pressen, säger Berglund.

Men om SD och AD 
röstar på er i kommunfull-
mäktige så har ni ju majo-
ritet att regera vidare?

– Ja, det har vi, men hur 
de tänker rösta vet jag lika 
lite om som du. Jag har fullt 
upp med min allians och vi 
sitter inte i förarsätet. Vi kan 
inte förbereda någonting.

Mejlet
I veckan som gick sippra-
de det också ut information 
om ett mejl från Aledemo-
kraternas Jan A Pressfeldt 
till Miljöpartiets  Carlos 
Trischler. Syftet var att få 
med även MP i ett samar-
bete och därmed säkra en 
borgerlig majoritet. I mejlet 
framgår att AD har gjort upp 
med SD ”med alliansens goda 
minne”. Det pekar på att det 
fi nns en samverkan med Sve-
rigedemokraterna?

– Nej, det gör det inte. 
Det tyder på att Aledemo-
kraterna och Jan A Press-
feldt, som inte längre ingår i 
alliansen, samtalar med SD. 
Vad Janne skriver får stå för 
honom, men jag och ingen 
annan i alliansen har varit 

inblandade i det här. Jag tror 
att det är ”säljar-Janne” som 
har varit i farten. Han for-
mulerar sin verklighet som 
det passar honom med syfte 
att få MP att nappa, svarar 
Mikael Berglund.

Att SD ska ha lovat att 
stödja alliansbudgetarna och 
att Tyrone Hansson (FIA) 
kommer bli Samhällsbygg-
nadsnämndens nya ordfö-
rande påstås också i mejlet.

– Vad Janne har lovat SD 
och inte får du ta med ho-
nom. Vår utgångspunkt är 
att vi är i opposition, men 
självklart fi nns det kandida-
ter till alla poster. Vi kom-
mer att lansera ett så starkt 
lag som möjligt oavsett det 

blir i opposition eller inte, 
säger Mikael Berglund.

Jan A Pressfeldt (AD) som 
författat mejlet säger att mo-
tivet till mejlet var att få med 
MP i en stark majoritet.

Bäst för Ale
– Det hade varit det allra 

bästa för kommunen. Jag var 
kanske lite för naiv, kom-
menterar Pressfeldt.

Utgångsläget är att det 
inte kommer att fi nnas en 
majoritetsledning i Ale kom-
mun den kommande man-
datperioden. Inte heller när 
budgeten ska tas i november.

– Det blir förhandlingar 
som gäller om endera parten 
ska få gehör. Vi kommer att 

lägga fram en bra, genom-
tänkt och offensiv budget 
från alliansens sida. Jag ut-
går från att de rödgröna gör 
samma sak. Sedan får full-
mäktige säga sitt, säger Mi-
kael Berglund.

Får er budget stöd av 
SD är det den som gäller?

– Ja, då är det vår budget 
som gäller, men det är inte 
samma sak som att SD har 
fått infl ytande i Ales politik. 
De företräder 2000 röster i 
Ale kommun och måste ju 
få rösta på det förslag som 
de anser är bäst. Så har det 
alltid varit. Demokratin 
fungerar så och det vet Pau-
la Örn också, menar Mikael 
Berglund.
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Tidningen Ny Tid skrev i fredags om det 
politiska kaoset i Ale, där ingen egentli-
gen vet vem som kommer att styra.

”Vi har inte ens diskuterat frågan”


