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Paula Örn (S) är kritisk:

”Tänker alliansen låta sig väljas av SD?”

NÖDINGE. Socialdemokraten Paula Örns utspel
om misstankarna kring
alliansens maktkupp är
starka.
– Allt tyder på att de
tänker behålla makten
med stöd av Sverigedemokraterna. 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 valnatten försökt få till stånd
ett rödgrönt majoritetsstyre. 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 Mikael Berglund till Kommunstyrelsens ordförande
efter förra valet, hur tråkigt
det än var. Nu är det omvänd
ordning. Det enda som skulle kunna förhindra att vi får
ordförandeskapet i nämnderna 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 officiella linje
är att man släpper fram de
rödgröna, så skedde också i
riksdagen. Annars ger man
ju makten åt SD och eftersom 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 uppenbart, 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 ordförandeklubborna på annat
sätt än med stöd av Sverigedemokraterna. Gör de
sig beroende av SD har de
mycket att svara på. Det är
ett parti som inte delar övriga 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 allianspartierna till förhandlingsbordet. Det är bättre att
vi gör upp än att Sverigedemokraterna ska få bestämma,
men som det känns just nu så
föredrar Mikael Berglund
SD före S. Det är djupt beklagligt 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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Tidningen Ny Tid skrev i fredags om det
politiska kaoset i Ale, där ingen egentligen vet vem som kommer att styra.

