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ALAFORS. Dramatiken 
uteblev när socialdemo-
kraten Paula Örn valdes 
till Kommunstyrelsens 
ordförande.

Aledemokraterna 
föreslog att Mikael 
Berglund skulle behålla 
uppdraget, men Mo-
deraternas försteman 
avböjde.

– En stor eloge till 
hur Alliansen valde att 
agera och att vi slapp 
en omröstning, sa Paula 
Örn efteråt.

Den osäkerhet och drama-
tik som har varit kring hur 
Ales politiska ledning ska 
utformas för den komman-
de mandatperioden stillades 
redan förra veckan då kom-
munalråd Mikael Berglund 
meddelade att han inte kan-
diderar till uppdraget som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande. Det blev därför en 
väntad utgång av måndagens 
fullmäktigesammanträde.

Ålderspresident, Jan 
A Pressfeldt (AD), fi ck i 
egenskap av äldst i försam-
lingen förrätta valet av ett 
nytt presidium i Ale kom-
munfullmäktige. Inga-Lill 
Andersson (S) valdes utan 

omröstning. Sverigedemo-
kraterna föreslog förvisso 
Jan Skog (M), men han val-
de omgående att avsäga sig 
kandidaturen fast tog istället 
uppdraget som vice ordfö-
rande. Efter detta var Press-
feldts uppdrag avslutat.

– Det gick snabbt och 
effektivt, nu hälsar jag Inga-
Lill Andersson välkommen 
tillbaka, sa ålderspresiden-
ten.

Han var inte lika len i 
rösten när fullmäktige skul-
le välja kommunstyrelse och 
dess presidium. Valbered-
ningens förslag var som vän-
tat Paula Örn (S) som ordfö-
rande, Mikael Berglund som 
vice ordförande och Björn 
Norberg till andre vice ord-
förande.

Märklig situation
– Det blir en mycket märk-
lig situation. Jag har inget 
emot Paula Örn som person, 
möjligen som politiker, men 
problemet är att hon bara 
representerar en minoritet 
med 23 mandat. Hon har 26 
mandat emot sig. Det fi nns 
däremot en majoritet här 
för Mikael Berglund och jag 
är besviken på att han inte 
vill åta sig uppdraget. Paula 
kommer att bli vingklippt, 
menade Jan A Pressfeldt 
som dock betonade att det 
för kommunens bästa nu är 
att söka breda överenskom-
melser.

Det var en lättad Paula 
Örn som lokaltidningen fi ck 
tag på efter fullmäktigesam-
manträdet.

– För det första är upp-
draget som Kommunsty-
relsens ordförande oerhört 
stort och jag är tacksam för 
det förtroende som har givits 

mig. Jag får det eftersom jag 
representerar den största mi-
noriteten, men det är ingen 
majoritet varför det nu gäl-
ler att vara ödmjuk. Det har 
varit besvärliga veckor fram 
till idag och det kommer att 
bli tufft även fram över. Ut-
maningen att försöka skapa 
majoritet kring en budget 
kommer att bli krävande. 
Om alla parter bara delar 
uppfattningen att vi ska för-
söka komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog att vi ska 
hitta en väg framåt, sa Paula 
Örn sent på måndagskvällen.

Inte via media
Hon betonade att det nu 
vore bra om partierna börjar 
kommunicera med varandra 
och inte via media.

– Alliansen har bett om en 
bred inbjudan och det kom-
mer att komma en sådan. 
Vår förhoppning är att få 
med oss alla på tåget och vi 
börjar jobbet med det redan 
imorgon, informerade Paula 
Örn.

Inom kort ska arbetet med 
skolöverenskommelsen som 
samtliga partier förutom 
Framtid i Ale, Sverigedemo-
kraterna och Aledemokra-
terna ingår i, ta nästa steg.

– Att den positiva samver-
kan som fi nns kring att vända 
resultattrenden i Ales skolor 
fortsätter är jätteviktigt, un-
derströk Kommunstyrelsens 
nya ordförande.

Förutom ett antal val till 
fastställdes också utdebite-
ringen av kommunalskatten. 
Den förblir oförändrad, det 
vill säga 21:87 kronor.

I november ska budget 
och verksamhetsplan klub-
bas för 2015. Det är bråttom 
att koma överens.
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Ingen dramatik när Örn valdes
– Mikael Berglund (M) avböjde omröstning
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Om alla parter 
bara delar upp-
fattningen att 
vi ska försöka 

komma överens för Ales 
bästa så tror jag nog 
att vi ska hitta en väg 
framåt,

Paula Örn (S) valdes till Kommunstyrelsens ordförande i måndags. Aledemokraterna föreslog att 
Mikael Berglund (M) skulle fortsätta, men det blev inte ens någon omröstning i fullmäktige efter-
som Berglund själv valde att avstå.


