
ALE. Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M) ser slutet 
på sitt uppdrag.

Alliansen tänker inte 
låta sig väljas med stöd 
av Sverigedemokrater-
na såsom de rödgröna 
har befarat.

– Det är något de själ-
va har hittat på och som 
har smutskastat inte 
bara oss, utan hela Ale 
kommun. Bra jobbat, 
men nu har Paula en 
del att laga, säger han 
irriterat.

Mikael Berglund har fl era 
gånger efter valet understru-
kit att han och alliansen går 
i opposition. Ett mejl från 
Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt till Miljöpartiets 
Carlos Trischler satte fart 
på en diskussion om att alli-
ansen förberedde att behålla 
makten genom att låta sig 
väljas med stöd av AD och 
SD.

– Det är Socialdemokra-
terna och Paula Örn som 
har eldat på den debatten. Jag 
kan väl inte ta ansvar för vad 
Aledemokraterna skriver i 
sina mejl. Jag har aldrig skri-
vit eller uttalat att vi tänker 
göra något annat än att gå i 
opposition. Hon talar om att 
det är politisk oro i Ale. Gör 
man som hon blir det ju det. 
Hade Paula ägnat tid åt att 
göra sin hemläxa och skapa 
en budget som en majoritet i 
fullmäktige ställer sig bakom 
hade hon sluppit mycket av 
oron, säger Mikael Berglund.

Han bekräftar nu att alli-
ansen tänker lägga ner sina 

röster och låta de rödgröna 
bilda politisk ledning, men 
det fi nns ett förbehåll.

– Att de inte begär pro-
portionella val. Väljer de det 
alternativet kommer vi låta 
fullmäktige få rösta om vilka 
som ska bilda politisk ledning 
för Ale, säger han bestämt.

Proportionella val är inte 
bara omständigt att genom-
föra, det innebär också att 
valda ledamöter och ersättare 
blir begränsade. Några fyll-
nadsval får inte göras under 
mandatperioden och stolar i 
nämnder och styrelser riske-
rar att stå tomma. 

– Självklart ett hot mot de 
mindre partierna och ett sätt 
att försäkra sig om ytterligare 
makt. Respektlöst gentemot 
valresultatet. Det skadar Ale 
och det måste vi förhindra. 
Det skulle skapa ett ännu 
större kaos, där en nämnd 

ena veckan kan vara S-styrd 
för att i nästa stund ha en al-
liansmajoritet.

De rödgröna vill bilda en 
blocköverskridande majori-
tet alternativt en bred bud-
getuppgörelse.

– Då får Paula presentera 
ett förslag. Det är hon som 
har uppdraget. Det blir ju 
konstigt om jag ska tala om 
vad vi vill ha. Det är hon som 
ska duka bordet och fresta 
oss att gå med. Det är hennes 
budget som måste få en ma-
joritet i fullmäktige, svarar 
Berglund och fortsätter:

– Vi vet självfallet hur 
vi vill utveckla Ale och det 
kommer vi att presentera i ett 
budgetförslag. Vårt uppdrag 
som näst största minoritet 
är att vara en stark och an-
svarsfull opposition. Får våra 
idéer majoritet i fullmäktige 
så är de väl så bra som jag 

hoppas.
Det betyder att det 

S-ledda minoritetsstyret 
redan  i november riskerar 
att få anta utmaningen att 
driva Ale med alliansens 
budget?

– Det är så det parlamen-
tariska läget ser ut och det är 
upp till de som tar klubborna 
att förhålla sig till verklighe-
ten. Hade de valt en annan 
strategi och attityd hade de 
säkert haft lättare för att bil-
da en majoritet. Att ingen vill 
samarbeta med dem säger 
väl också något. Byt taktik, 
strategi och kanske även 
förhandlare.Det är naivt att 
samma person som har tyckt 
både det ena och det andra 
om allianspartierna plötsligt 
ska kunna vinna förtroende 
hos desamma, säger Mikael 
Berglund.

Han menar också att ma-

joritetens tid är förbi. Inget 
parti kommer i framtiden att 
kunna regera själv. Politik 
kommer att handla mycket 
om förmångan att samarbeta.

– Där har S mycket att 

lära och som man bäddar får 
man ligga. Hade de spelat 
korten bättre hade de suttit 
i majoritet, men nu har de 
bara 23 mandat och då blir 
det tuffare.
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Sarah och Charlotte, privatrådgivare

”Vi ska vara en stark och ansvarsfull opposition”

Förskoleklass, årskurs 1 och 3 på Nödingeskolan Rosa avslutade nyligen temaarbetet kring Värl-
dens Barn.

Den årliga sångstunden ut-
anför Ica Kvantum på Ale 
Torg satte punkt för Värl-
dens Barn-arbetet för den 
här gången. Samtidigt som 
barnen uppträdde gick en in-
samlingsbössa runt.

– Vi fi ck in 1 452 kronor, 
berättar eleverna stolt.

På Nödingeskolan har 
man valt att jobba ålders-

blandat och integrerat äm-
nena SO, svenska och musik.

– Vi har haft väldigt ro-
ligt och fått med Barnkon-
ventionen som en viktig del 
i arbetet, avslutar Kristina 
Hellström, lärare på Nö-
dingeskolan. 

JONAS ANDERSSON

Engagemang för 
Världens Barn

0303-74 86 60

På grund av 
ökande antal 

installationsuppdrag 
inför vi nya öppettider 

från lördag 1 november

MÅNDAG – FREDAG
13.00 – 18.00

LÖRDAG – SÖNDAG
STÄNGT

NOL. Ett målmedvetet arbete för Världens Barn.
Hos Nödingeskolan klass F-3 Rosa har engage-

manget varit totalt.
– Det fi nns barn som tvingas bo på en sopptipp 

och det fi nns många som inte har rent vatten, 
berättar eleverna när lokaltidningen kommer på 
besök.

Mikael Berglund (M) tänker inte låta sig väljas:

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), har trött-
nat på S smutskastning om att alliansen planerat maktövertag 
med stöd av SD. ”Det har aldrig ens diskuterats”.
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