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NÖDINGE. Nästa år 
får Dennis Ljunggren 
mottaga sin första guld-
klocka för 25 aktiva år 
inom Alepolitiken.

Det andra är också 
inom räckhåll från ar-
betsgivaren Akzo Nobel 
i Bohus.

Utbildningsnämndens 
nya ordförande i Ale, 
Dennis Ljunggren (S), 
har mycket att vara 
stolt över, men väljer 
ändå att berätta om ett 
liv som under ungdoms-
åren var allt annat än 
exemplariskt.

– Jag är inte rädd för att prata 
om det som har varit. Vi le-
ver här och nu. Erfarenhet-
erna från livet i gråzonen har 
gjort mig till den jag är och 
vissa livserfarenheter, som 
jag förvisso gärna hade varit 
utan, hjälper mig idag att fat-
ta kloka beslut. Jag vet hur 
det är på andra sidan, säger 
Dennis Ljunggren.

Samhället var tufft, ung-
domsarbetslösheten hög. 
Nödinge var inte förskonat 
på tidigt 90-tal. Dennis, som 
kommit in i politiken via 
Unga Örnar och SSU, fick 
1991 en ersättarplats i Nö-
dinge kommundelsnämnd. 
Politiken fick plötsligt ett allt 
större utrymme i livet och 
tur var det berättar Dennis 
knappt 25 år senare.

– Det är små marginaler 
i livet. Vi var ett gäng som 
inte riktigt gjorde allt enligt 
regelboken. Det var inbrott 
i skolor, mycket bus och al-
kohol under tonåren. Det är 
inget jag är stolt över idag, 
men jag skulle aldrig förneka 
det. Däremot är det viktigt 
att fundera över vad som tog 
mig ur det. Politiken och för-
troendet från partiet är abso-
lut ett av de starkaste skälen. 
När kompisarna trampade 
allt djupare i träsket och även 
narkotika blev en del av var-
dagen gick jag åt andra hål-
let, berättar han ärligt.

Det har bara gått några 
månader sedan han var på 
en av sina ungdomskompi-
sars begravning. En händel-
se som har påverkat honom 
starkt. Tårarna kan inte hål-

las tillbaka och rösten börjar 
darra.

– Det kunde varit jag. Han 
dog av en överdos och för en 
tid sedan frågade jag honom 
faktiskt varför de aldrig hade 
erbjudit mig narkotika. ”Vi 
ville inte ha med dig i ski-
ten”. De skyddade mig av nå-
gon anledning. Jag hoppades 
in i det sista att det skulle lösa 
sig även för honom, men när 

du står där på begravningen 
inser du att vi inte har lyck-
ats, säger Dennis.

1996 hade han istället 
vunnit så stort förtroende 
hos Nödinges socialdemo-
krater att han 23 år gammal 
valdes till ordförande för 
kommundelsnämnden.

– Precis som nu var kön 
till barnomsorgen ett stort 
problem. Jag vet att jag för-
vånades över att det plötsligt 
kunde finnas 27 ungar i kö? 

Jag krävde månadsrapporter 
efter det och vi fick snabbt 
avsätta pengar till baracker 
som senare blev Lillgårdens 
förskola. Idag är det Äppel-
gårdens förskola och det 
känns bra att veta att man 
varit med och lagt grunden 
för den, redogör Dennis som 
också fick problemet med 
nynazister i Nödinge på sitt 
bord.

– Vi skapade ett BRÅ-sam-
arbete med representanter 
från skola, fritid, socialtjänst, 
polis och kommunledning. 
Uppföljning på individnivå 
gällde och parallellt försökte 
vi lyfta alternativa verksam-
heter. Det goda segrade till 
sist.

Förutom ett 21 månader 
långt uppehåll på grund av 
ändrade arbetsförhållanden 
har han ingått i Alepolitiken. 
Uppdrag inom vård- och 
omsorg samt utbildning i 
kombination som ledamot 
i kommunfullmäktige har 
engagerat honom. Efter val-
förlusten 2010 blev han vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, men det var också 
under den mandatperioden 
han var med och fattade ett 
avgörande beslut.

– Skolöverenskommelsen 
är ett utmärkt exempel på po-

litisk samverkan. Jag önskar 
att fler nämnder gjorde som 
vi. Vi fokuserar på det som är 
bra och det vi är överens om. 
Vi letar inte efter olikheter, 
utan tvärtom efter likheter 
som vi kan driva igenom. Ut-
bildningsnämnden om-
sluter 738 miljoner 
kronor, det är 
en stor sum-
ma pengar 
och därför 
är det inte 
svårt att inse 
fördelarna 
med att vara 
överens. En 
så stor verk-
samhet driver 
man lättare tillsam-
mans, menar Dennis som 
tog över ordförandeklubban 
efter Elena Fridfeldt (C).

– Det har gått väldigt bra. 
Självklart är vi oense emel-
lanåt, men vi är båda överens 
om att komma överens och 
då brukar det lösa sig. Det 
har det gjort hittills i alla fall.

Varför är du rätt man 
för uppdraget som Utbild-
ningsnämndens ordföran-
de?

– Jag har en bred kom-
petens inom utbildning och 
har varit med ganska länge, 
dessutom är jag lyhörd och 

försöker alltid förstå varför 
man vill göra en förändring. 
Jag köper inte grisen i säcken 
och jag vill också veta varför 
grisen är där.

I det civila livet är han 
ordförande för industrifacket 

på Akzo Nobel i Bohus. 
Ett arbete som 

ställer krav på 
samarbete och 

förhandlings-
förmåga.

– Jag har 
stor nytta av 
detta även 
i politiken. 

När jag mö-
ter företagsled-

ningen är målet 
att nå samförstånd i 

olika frågor. Samma inställ-
ning har vi i Utbildnings-
nämnden idag. Det handlar 
om att ge och ta – att komma 
överens, inte att alltid få ex-
akt så som man själv önskar, 
förklarar Dennis.

Sin politiska drivkraft 
hämtar han återigen från sin 
egen uppväxt där han upp-
levde att många var i utan-
förskap och han har sett vad 
det har lett till.

– Jag vill göra det bättre 
för andra. Vi måste visa en 
större solidaritet än vi gör 
idag. Jag tror inte någon av 
tiggarna utanför ICA sitter 
där för att de vill det. Det 
krävs ett enormt mod bara 
att sjunka så lågt att sätta sig 
där. De gör det för att de inte 
har något val. Jag ger alltid 
allt löst jag har i fickan till 
tiggarna och skäms när jag 
hör hur folk resonerar om 
dem. Att de inte tar emot 
mat förstår jag. Med tanke på 
vad många säger om tiggare 
skulle jag inte heller våga ta 
emot en baguette på gatan. 
Den kan ju i princip inne-
hålla vad som helst.
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Politiken räddade Dennis
från livet i gråzonen

Dennis Ljunggren (S) är ny ordförande i Utbildningsnämnden och berättar i en öppenhjärtlig inter-
vju om hur politiken har räddat honom från ett liv i utanförskap.

DENNIS LJUNGGREN

Ålder: 42
Bor: Nödinge
Familj: Gift med Sonja, söner-
na Gabriel, 17, Eric 14 år.
Utbildning: Bagare.
Yrke: Ordförande för IF Metall 
på Akzo Nobel.
Uppdrag: Utbildningsnämn-
dens ordförande, ersättare i 
Kommunstyrelsen, ledamot i 
kommunfullmäktige.
Förebild: Ingvar Carlsson. 
”Han var aldrig ifrågasatt”.
Utmaning som ordförande: 

”Att alltid försöka vara över-
ens med oppositionen är en 
utmaning”.
Bästa beslutet: ”Det har jag 
inte tagit än, men skolöver-
enskommelsen med allians-
partierna är bra”.
Lagar helst: ”Egna hambur-
gare på italienskt bröd som 
serveras med rå och stekt lök 
samt ananas i sötsur sås”.
Last: ”Jag säger för mycket 
innan jag tänkt klart”.

Med tanke på 
vad många sä-
ger om tiggare 
skulle jag inte 

heller våga ta emot en 
baguette på gatan. Den 
kan ju i princip innehålla 
vad som helst.
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SEX SNABBA
Glas eller Plank

Kamerabevakning eller 
Integritet

Schwarzwald eller Marsipan
Skriva eller Tala

Pizza eller Gymma
Städa eller Diska

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN


