
 HÄNT EFTER VALET 

Kommunvalet  i  Härryda  blev  genom  fram-
-gången för  M en seger för  Alliansen  och - 
trots framgång för MP - en tillbakagång för det 
RödGröna blocket.  Inom KP inbillade vi  oss 
att partierna i god demokratisk anda skulle sät-
ta sig ner och  diskutera fördelningen av poster 
i styrelser, beredningar och nämnder. 

Så  blev  det  inte.  De  två  blocken  gjorde  en-
samma  upp  om  fördelningen  och  reagerade 
först när KP sju veckor senare, 9 nov., offent-
liggjorde att Leif Persson och Sverigedemokra-
terna  ingått  valteknisk  val-samverkan  för  att 
säkra de mandat man hade rätt till enligt lagen 
om proportionella val.

Då hade de två blocken redan delat upp bytet 
mellan sig. Nu riskerade man att genom krav 
på  proportionella  val  (se  faktaruta  sidan  2) 
tvingas lämna ifrån sig 10 av de redan förde-
lade mandaten. Av dessa en plats som revisor 
samt två ordinarie ledamöter och två ersättare i 
kommunstyrelsen.

De två politiska blocken tog nu – sju veckor 
efter valet kontakt för att – försöka undvika det 
komplicerade  sättet  med  proportionella  val. 
Samtidigt påstår man att man redan tidigt efter 
valet beslutat att ge plats i valberedningen för 
KP  och  SD.  Vi  tror  inte  på  detta  då  ingen 
under  de  7  veckor  man  för-handlade  själva 
brydde sig om att kontakta oss

Förutsatt att man kommer överens om ett ge-
mensamt  förslag  från  den  nyvalda  valbered-
ningen (där också KP och SD ingår) så kan va-
len ske enligt valberedningens förslag. 

I annat fall  begär vi proportionella val till de 
sju  styrelser  och  nämnder  där  de  valtekniskt 
samverkande  partierna  inte   ensamma  kan 
erhålla mandat. 

SÅ BEHANDLADES LEIF PERSSON

De flesta väljare vet att  Leif Persson - Hindås 
ledande politiker och den politiker som räddade 
Folkpartiets och Alliansens majoritet 2006 - på 
årets valsedel placerades på plats 7. Bakom detta 
låg strategin att han skulle dra ett sjunde mandat 
för FP och återigen rädda Alliansmajoriteten. Vi 
var många som redan då förutsåg att han cyniskt 
skulle  utnyttjas  och  sedan  skulle  nekas  det 
mandat i kommunstyrelsen han haft i  många år 
som liberal politiker och röstmagnet i Öster.

Så blev det också.Med den lokala FP-ledningens 
motivering att det är partiet, inte väljarna, som 
bestämmer  vem som skall  inneha  de  politiska 
posterna  i  kommunen. Detta sagt av det parti 
som skryter med att  man drev  fram personval 
och som i sitt partiprogram säger på sidan 38:

”Personval  stimulerar  kontakterna  mellan 
väljare och valda. Valsystemet skall förändras  
så  att  väljarna  ges  den  fullständiga  makten  
inte bara när det gäller val av parti utan också  
val av person”.

Den som läst de uttalanden som gjorts av lokala 
företrädare  för  FP  i  Härryda om Leif  Persson 
kan här se vad FP-politiken är värd i Härryda.

Kommunpartiet har sedan 2006 mobbats av Alli-
ansen  inklusive  de  ledande  folkpartister  som 
redan under  mandatperioden 2003-2006 skam-
ligen  svek  det  avtal  som träffades  med  dåva-
rande SPI om gemensam politik i utbyte mot att 
SPI stödde borgerlig kommunledning. 

Nu utökas mobbningen till Leif Persson och - i 
linje med hatpropagandan på riksplanet - också 
till det lokala SD. Valresultat i demokratiska val 
skall bekämpas med odemokratiska medel. 

Kommunpartiet ansåg det självklart att ge Leif 
Persson den plattform hans väljare genom sina 
röster  givit  åt  honom men som Mölnlycke-fa-
langen i FP anser att de skall bestämma om. 

Ansvarig utgivare: Gunnar Carlson 
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PROPORTIONELLA VAL 
Reglerna om proportionella val utgör en garanti för 
att en minoritet ska få till stånd sådana val, vilket 
är  av  stor  betydelse  för  den  kommunala  demo-
kratin.  Metoden  säkerställer  att  inte  en majoritet 
”utestänger” gruppering som rimligen borde vara 
representerad  i  aktuellt  organ.  Metoden  skall  an-
vändas  vid  val  till  styrelser,  nämnder  och utskott 
mm om en viss andel av ledamöterna i fullmäktige 
så begär. Proportionella val skall ske genom slutna 
valsedlar men genomförandet av proportionella val 
är tidsödande att detta i praktiken brukar leda till 
att  bestämmelserna  i  lagen  utgör  grund  för  hur 
mandaten skall fördelas i överenskommelse mellan 
partierna. 

Källa: Regelverket kring det svenska valsystemet 

VALTEKNISK SAMVERKAN
Valteknisk  samverkan  är  samverkan  mellan  politiska 
partier för att antingen komma förbi minimikrav i  valsy-
stemet  eller  för  att  justera  för  eventuell  över/underre-
presentation som valtekniska systemet gett som resutlat.

Exempel på den förstnämnda valteknisk samverkan var 
samarbetet på 1980-talet mellan Centerpartiet och Kds i 
samverkan under namnet Centern. Källa: Wikipedia.

Exempel i Härryda är både den valsamverkan som sker i 
Allians för Härryda och mellan S, MP och V vid val till  
kommunala nämnder och styrelser. Samtliga deltagande 
partierna i Alliansen är fristående partier med också ett 
gemensamt program medan i det andra politiska blocket 
de tre partierna har var sitt program. 

Den valtekniska samverkan mellan Kommunpartiet, Leif 
Persson och Sverigedemokraterna gäller endast val  och 
inte politiken. Leif Persson kommer som oberoende soci-
alliberal att sitta på ett valteknisk mandat i styrelse  och 
nämnder liksom både Kommunpartiet Sverige-demokra-
terna. I sakpolitiska frågor tar ledamöterna  ställning uti-
från sina egna värderingar.

UTREDNING OM HEMLÖSA

I samband med fullmäkiges behandling av mo-
tion om bostäder för invandrare krävde KP att 
man också  skulle  utreda  frågan  om bostäder 
för  hemlösa  i  kommunen.  Förslaget  röstades 
ned men KP kommer att återkomma.
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 BUDGETDEBATTEN

Fullmäktige behandlade 15 nov.  budget/plan 
för  perioden  2011-2015.  KP  lämnade  inget 
detaljerat  förslag  eftersom detta  regelmässigt 
av  de  två  politiska  blocken röstas  bort  i  vo-
teringarna. Vi koncentrerade oss till några vik-
tiga principiella krav:   

– Bostadsförsörjningsprogrammet  bör 
omarbetas  med målsättningen att  hålla 
befolkningstillväxten  inom  den  årliga 
tillväxt på en procent som gällde, men 
inte följdes, 2006-2009;

– En långsiktig  plan  för  kommunens ut-
veckling,  den  nya översiktsplanen  och 
nya mål för god ekonomisk hushållning 
bör utarbetas av fullmäktiges nya infra-
strukturberedning; 

– Driftsbudgeten bör omarbetas med  be-
sparing, 1% av nettokostnaden 2011, 15 
mkr, 2 % för 2012 och 3 % för 2013:  

– Besparingen får inte ske genom åsido-
sättande av målet för full  behovs-täck-
ning i förskolan eller genom lägre kvali-
tet i vård och omsorg;

– Investeringarna  skall  ske  inom  ramen 
för  självfinansiering  för  att  undvika 
fortsatt ökande skuldsättning. 

OMVANDLINGSOMRÅDEN

Vår  motion  om  planering  av  omvandlings-
områden har efter fem år i Samhällsbygg-nads-
beredningen förvandlats till ett förslag att för-
valtningen skall utreda läget med enskilda av-
lopp. Vårt förslag, att  uppdraget också skulle 
gälla  att  ta  fram  ett  förslag  till  en  plan  för 
detaljplanering  av  omvandlingsområdena, 
röstades  ned genom ordförandens utslagsröst. 
Därmed bäddas det för ny långbänk och inga 
ökade byggrätter för ett socialt acceptabelt per-
manentboende i befintliga fritidsbostäder.

MEDLEMSAVGIFT 2011

Avi bifogas. Avgift 100 kr för enskild och 150 
kr för familj. 
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