
  GOTT SLUT PÅ DRAMATISKT ÅR
Mandatperiodens sista år började med att vi 
i Kommunpartiet fick ta på oss rollen som 
oppositionsparti  i  Härryda.  Detta   sedan 
socialdemokraterna  inför  budget-
anvisningarna för 2011 i kommunstyrelsen 
ställt  sig  bakom  Alliansens  Strategiska 
Program.  En  14-sidig  önskelista  som 
repeterade  vad  Alliansen  redan  tidigare 
lovat genomföra men inte gjort. 
Vår  kritiska  granskning  av  maktens 
utövande  både  nedvärderades  och 
misstänkliggjordes  och  vi  blev  mer  än 
tidigare  år  lokalpolitikens  hackkyckling. 
Alla  medel  användes  för  att  avvisa  våra 
förslag och bevisa att vi med våra 3 mandat 
i fullmäktige saknade inflytande. 
Blockpolitikens ledare observerade inte att 
vi i allt större utsträckning i sakfrågor fick 
stöd  av  ledamöter  som  inte  delade  de 
samverkande  socialmoderaternas  syn  på 
hanteringen av en politisk  opposition.  Ett 
misstag som skulle visa sig dyrt.
Ledande politiker i de två politiska blocken 
gladde sig åt att vi i valet med en enda röst 
förlorade  det  sista  mandatet  i  Härrydas 
västra valkrets till moderaterna och därmed 
inte  själva  kunde  ta  oss  in  i 
kommunstyrelsen och nämnder. 
Jublet hos Alliansledningen saknade nästan 
gränser  och  man  fick  i  HärrydaPosten 
eldunderstöd  från  socialdemokraterna.  S 
rekommenderade  i  HärrydaPosten 
Kommunpartiet att – om vi ville samarbeta 
– så fick vi ställa in oss i ledet. Då skulle vi 
kanske också få igenom ett  eller annat av 
våra förslag.  

Medborgarna  missade  förmodligen  denna 
ögonblicksbild av hur det går till i Härryda-
politiken när makten blir viktigare än demo-
krati, sakfrågor och medborgarnas bästa. 
I glädjen över att man trodde sig ha sluppit 
oss i kommunstyrelsen så började snabbt de 
två  blocken  att  efter  valet  dela  upp  björn-
pälsen mellan sig innan björnen var skjuten. 
Den  10  nov  avslöjade  vi  att  Leif  Persson 
hoppat  av  FP  och  tillsammans  med  oss 
och SD beslutat utnyttja lagens möjlighet att 
tvinga  fram  proportionella  val.  Därmed 
också  få  rätt  till  den  representation  som 
blocken redan förvägrat oss. 
Avslöjandet   inledde  febrila  aktiviteter  där 
Sportpartiet  plötsligt  blev  del  av  det 
RödGröna  blocket.  Med  resultatet  att  våra 
två  ordinarie  platser  i  KS  reducerades  till 
endast  en.  Priset  för  detta  i  form  av  en 
evenemangshall för något hundratal miljoner 
får väljarna nog se så småningom. 
Det  proportionella  valet  blev  en ytterligare 
överraskning  när  vi  i  valet  till  KS  fick 
ytterligare  en  röst  från  Alliansen  och 
därmed återtog vi vårt förlorade 2:a mandat i 
KS,  då  från  Alliansen  i  stället  för  S.  Som 
resultat  blev  vi  vågmästare  i  KS  med  2 
mandat  mot  6  för  Alliansen  och  5  för  de 
RödGröna+Sportpartiet.  Det var  långt  ifrån 
läget  där blockledarna efter  vårt  valresultat 
skrattade hela vägen från valurnan.
I stället för att fundera över varför ledamöter 
hoppar  av  Alliansen  så  talar  nu  Annette 
Eiserman-Wikström om hjärnsläpp hos dem 
som  hoppat  av.  Framtiden  får  visa  hur 
många  ytterligare  frondörer  det  finns  när 
ledamöterna  inser  att  hjärnsläppet  sitter  på 
toppen.        
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FOLKHÄLSORÅD  och  UNGDOMSFORUM 
väljs i januari av kommunstyrelsen 

Ett politiskt partis huvuduppgift är att utforma 
en  politik  som  attraherar  väljarna  och  med 
denna  politik  genomföra  det  som  väljarna 
förväntade  sig.  Valteknisk  samverkan  är  en 
lagstadgad  metod  för  flera  partier  att 
tillsammans  säkra  den  representation  som 
krävs för att genomföra detta.
Den  valtekniska  samverkan  mellan  KP,  Leif 
Persson och SD gav oss i konkurrens med de 
andra två valtekniskt samverkande blocken en 
utdelning med minst 8 platser fler än vi annars 
skulle ha fått. Dessutom vågmästarrollen i KS 
som  vi  kommer  att  använda  för  att  driva 
sakpolitik  i  motsats  till  nuvarande  block-
politik, baserad på utövande av majoritetsmakt.
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GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR 

önskas alla medlemmar och sympatisörer.

 
Tack för Ditt stöd 2010. Välkommen till 2011 
då vi tillsammans skall göra vårt absolut bästa 
för att leva upp till det förtroende vi fått.

   TILL PETER BRYCH !
När  Du  nu  av  hälsoskäl  lämnar 
kommunpolitiken  så  vill  vi  skicka 
Dig ett stort tack för Dina insatser 
under många år, först för SPI och 
sedan för Kommunpartiet. 
Du  har  med  Dina  unika 
erfarenheter  givit  partiet  ett 
medmänskligt  ansikte  när  Du ofta 
tagit  strid  för  människor  som 
drabbats av ett okänsligt system.
Vi kommer att fortsätta i Din anda.

      MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2011
Med  förra  Nyhetsbladet  skickade  vi  ut 
inbetalningskort.  Många har redan skickat 
in avgiften, Tack för det. För Dig som inte 
är medlem så skickar vi naturligtvis inte en 
avi.  Men  Du  kan  se  vårt  plusgironr  i 
vidstående ruta. Vill Du blir medlem är Du 
välkommen, 100 kr för  ensamstående och 
150 för familj.
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