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NOL. Tre trotjänare som 
varit med och utvecklat 
Socialdemokraterna i 
Ale under en lång följd 
av år.

Nyligen belönades de 
för sina insatser.

Elaine Björkman, Jarl 
Karlsson och Inga-Lill 
Andersson har tagit 
emot Tage Erlanders 
hedersmedalj.

Medaljen delas ut till en 
medlem som under minst 30 
år varit förtroendevald eller 
anställd i någon av arbetar-
rörelsens organisationer. 
Elaine Björkman, Jarl Karls-
son och Inga-Lill Andersson 
är en trio som med råge upp-
fyller detta kriterium.

Två av dem tre har verkat 
som kommunstyrelseord-
förande och tillika kommu-
nalråd. Inga-Lill Andersson, 
som sedan 1974 är ledamot 
av kommunfullmäktige, ef-
terträdde Sven Pettersson 
och satt på posten under pe-
rioden 1997-06.

– Kommunalråd var det 
sista som jag överhuvudta-
get hade tänkt mig att bli, 
jag hade inte ens funderat 
på det. Ett villkor för att 
jag skulle tacka ja var att jag 
skulle ha ett stort förtroende 
från partiet och så blev det.

Hur kom det sig att du 
blev politisk aktiv?

– Jag gifte in mig i en 
knallröd familj. När jag var 
sjutton och ett halvt år flytta-
de vi till Bohus och efter ett 
par år frågade kvinnoklub-
ben om jag ville bli medlem. 
Första kommunala uppdra-
get var som suppleant i barn-
avårdsnämnden i Nödinge 
kommun. Erik Svensson var 

en stöttepelare för mig på 
den tiden.

Politisk förebild?
– Den som sitter högst 

upp är Olof Palme. En un-
derskattad politiker är In-
gvar Carlsson som klarade 
statsmannarollen efter Pal-
me på ett utmärkt sätt.

Vad har varit drivkraften 
att arbeta politiskt under 
alla dessa år?

– Att försöka påverka och 
förbättra saker i samhället. 
Tjänstemän och politiker 
ska alltid ha för ögonen att 
försöka göra det så bra som 
möjligt för invånarna i den 
kommun man verkar. Se-
dan har det naturligtvis varit 
fantastiskt att få vara en del i 
gänget. Vi har alltid haft en 

stark kamratskap och stöttat 
varandra.

Elaine Björkman är som 
hon uttrycker det född so-
cialdemokrat. Elaines pappa 
var riksdagsman, en bror var 
engagerad i SSU och en an-
nan i facket.

– För mig blev det Unga 
Örnar. Det var min pappa 
som fick mig, mot min vil-
ja, att gå dit. På den vägen 
är det. Jag fick kompisar för 
livet. 

Elaine kom till Skepplan-
da 1975 och blev omgående 
passiv medlem i partiet. När 
diskussionerna om att införa 
kommundelsnämnder tog 
fart föddes ett intresse om att 
vara med och påverka.

– Kurt Pettersson knack-

ade på min dörr och tyckte 
att jag skulle vara med.

Sedan 80-talets början har 
Elaine Björkman varit leda-
mot av kommunfullmäktige 
och innehar idag också upp-
drag i vård- och omsorgs-
nämnden.

– Politik för mig handlar 
om att enas, finna kompro-
misser.

Politisk motståndare du 
beundrar?

– Jag känner aldrig att 
jag har haft några politiska 
motståndare. Vi lägger oli-
ka förslag där majoritetsbe-
slutet vinner. Så fungerar 
demokratin. Om jag ändå 
ska lyfta fram ett par per-
soner så blir det folkpartis-
ten Gunvor Hultqvist som 
jag satt tillsammans med i 
kommunstyrelsens arbets-
utskott. Vi hade olika åsikter 
på sammanträdena, därefter 
pratade vi om vad som helst. 
Jan Skog (M) var också ett 
stöd för mig under det halv-
år som jag vikarierade som 

kommunalråd när Jarl Karls-
son var sjuk. En person som 
jag saknar i politiken i Ale 
är Vänsterpartiets Göran 
Karlsson.

Sedan kommunsamman-
slagningen 1974 har Jarl 
”Jalle” Karlsson varit sty-
relseledamot/ersättare i So-
cialdemokraterna i Ale/Ale 
Arbetarekommun. 

– Min kommunalpolitiska 
bana startade redan 1970 då 
jag valdes in i kommunfull-
mäktige som en av partiets 
yngsta förtroendevalda.

– Det som gjorde mig 
politiskt intresserad var de 
diskussioner vi hade hemma 
runt köksbordet om skolan. 
Min pappa var med i Skol-
styrelsen fram till 1968 och 
jag kom med där 1971.

1982 startades kommun-
delsnämnderna och ”Jalle” 
blev ordförande i Älvängen.

– Samhällsutveckling har 
varit min stora drivkraft och 
att skapa en bra dialog med 
invånarna en självklarhet.

Efter valvinsten 2006 ut-
sågs Jarl Karlsson till kom-
munstyrelsens ordförande. 
Han svingade klubban i fyra 
år. 

Vilka är de viktigaste 
beslut som du har varit 
med och fattat?

– Jag är glad över införan-
det av kommundelsnämn-
derna, att vi flyttade demo-
kratin närmare människorna. 
När förutsättningarna för-
ändrades korrigerade vi den 
kommunala organisationen. 
Infrastruktursutbyggnaden 
med väg och järnväg genom 
Ale är naturligtvis ofrån-
komligt att nämna i detta 
sammanhang. Här krattade 
Inga-Lill manegen på ett 
förtjänstfullt sätt. Motet som 
vi lyckades få till vid Kläd-
källaren känner jag stolthet 
över.

Mest minnesvärda hän-
delse?

– Det är nog invigningen 
av Ale gymnasium.

Socialdemokratisk trio prisad
– Belönade med Tage Erlanders hedersmedalj

Jarl Karlsson ˜an kerad av Elaine Björkman och Inga-Lill Andersson, tre trotjänare inom Socialdemokraterna i Ale som alla har fått ta emot Tage Erlanders hedersmedalj.
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