
Vi i kommunstyrelsegruppen anar att ni i media eller på sociala medier läst om vad som hänt i 
veckan men vi tänkte skicka en sammanfattning och svarar gärna på frågor!

Som ni alla minns valde Alliansen att styra Tierp trots att de inte fick ihop någon majoritet och 
att vi tillsammans med V till och med är större. Nu verkar de ha insett att det inte var så lätt som 
de trodde att styra i minoritet och valde då att gå ihop med Sverigedemokraterna. Det var inte 
det besked Sara Sjödal och de andra i alliansen gav till väljarna i valrörelsen.

Med få dagar till konstituerande kommunstyrelsesammanträde fick vi ett förslag från alliansen att 
vi skulle göra upp om de uppdrag som skulle väljas till. Trots att vi och de har sex mandat var i 
kommunstyrelsen tänkte sig alliansen att de skulle ha fler ordinarie ledamöter i utskotten och alla 
ordförandeposter. Vi diskuterade förslaget i arbetarekommunens verkställande utskott samt i 
kommunstyrelsegruppen och vi var alla överens att förslaget inte var rimligt. Vår roll som 
opposition är inte att lägga oss platt för ett svagt minoritetsstyre så vi ställde krav på att få 
ordförandeposter i Utskotten ”Barn, Ungdom och Kultur”, ”Individärenden” och 
”Arbetsgivarfrågor” samt Näringslivsrådet. Dessa är enbart beredande eller remissinstanser och 
är inte beslutande organ. Svaret var att vi kunde få ordförandeskapet i Utskottet för 
individärenden samt ordförandeskapet i det kommunala bolaget TEMAB. Vi anser att det inte är 
förenligt med att vara oppositionsföreträdare och ordförande i ett kommunalt bolag som är ett 
beslutande organ. Vi tycker att fyra av tio ordförandeposter och då främst mindre uppdrag var 
ett konstruktivt och rimligt förslag. 
Alliansens svar var att hota med att om vi skulle få någon mer ordförandepost i utskotten än 
Individutskottet så skulle de avgå. Vi konstaterade att vi var besvikna att vi inte kunde hitta en 
konstruktiv lösning för kommunens bästa i ett svårt läge. 
Vid sammanträdet hade vi inte längre en situation med ett likaläge i mandat mellan oss och 
Alliansen. Där hade Alliansen etablerat ett formellt samarbete med Sverigedemokraterna med 
gemensamma valsedlar. Man hymlade inte på något vis kring samarbetet. Det här visar bara 
vilket otroligt svagt styre vi har i vår kommun. Men nu får vi nog se det som att 
Sverigedemokraterna har anslutit till styret.

Efteråt har man från Alliansens sida gått ut med att beskylla oss för att inte ha varit konstruktiva 
och att det är vi som tvingat dem in i ett samarbete med Sd för att rädda kommunen från kaos. 
Allt för att inte erkänna att vi hade rätt i att 18 mandat är alldeles för få för att styra på. Att vara 
konstruktiv är inte att lägga sig platt och hjälpa dem. Vi måste stå upp för och inte svika våra 
väljare. En konstruktiv lösning som vi gärna sett redan efter valet hade varit att bilda ett 
majoritetsstyre tillsammans, men varken C eller M ville ens testa att förhandla om detta. Vi är 
fortsatt konstruktiva och är det så att de vill påbörja en förhandling om ett gemensamt styre så 
är vi beredda!

Vi tror att kommuninnevånarna är trötta på politiskt käbbel. Det är vi också! Just därför hade vi 
ju hoppats att vi skulle kunna få till ett stabilt majoritetsstyre efter valet, men Sara Sjödal och 
centerpartiet går tydligen hellre till Sverigedemokraterna. Om det kommer bli ett stabilt styre 
återstår att se, men nu får de åtminstone ihop en majoritet. Vi får helt enkelt önska C och SD 
lycka till med att få ihop det här! Vi kavlar tillsammans upp armarna för att driva en konstruktiv 
oppositionspolitik! För allas lika värde, för mer solidaritet och en kommun där alla barn ska ha 
samma möjligheter!
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