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ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Under hösten har det varit rockad i 
rummen på stadshusets andra våning. 
Det är tolv år sedan det var en borger-
lig majoritet i Mölndals stad. Dessut-
om har Socialdemokraternas ledande 
profil Bengt Odlöw gått i pension.

Stolta Stad träffade Mölndals stads 
nya kommunalråd Hans Bergfelt (m) 
och Patrik Karlsson (s).

Nu ska ordet ”ny” tas med en nypa salt. Hans 
och Patrik är inga duvungar i kommunpoliti-
ken, faktum är att Hans verkat som kommun-
politiker i Mölndal sedan 1976 och Patrik fick 
sina första uppdrag 1985. Gemensamt har de 
alltså över ett halvt sekels erfarenhet av Möln-
dalspolitiken och känner varandra väl.

– Den så kallade Mölndalsandan finns. Vi 
kan kalla det tur, de flesta Mölndalspolitiker 
trivs bra ihop, det finns en fungerande per-
sonkemi. Sedan är kommunpolitiken, per de-
finition, inte lika ideologiskt förankrad som 
rikspolitiken. Men visst, det är inget själv-
klart, det finns kommuner som har svårt att 
få ihop det. I Mölndal finns det ett ömsesidigt 
förtroende som inte missbrukas, det gör att 
det etableras en tillit i systemet där man kan 
ge och ta i förhandlingarna, menar Hans.

Stor påverkansgrad
Vad är det som lockar med kommunpoliti-
ken?
Patrik Karlsson:

– För min del kan jag säga att jag trivs i 
Mölndal och vill jobba med politiken här. 
Lockar inte riksdagen och Stockholm?

– Nej, inte alls. Jag vill inte flytta till Stock-
holm. Dessutom kan jag inom kommunpoli-
tiken i högre grad vara med och påverka 
samhället, exempelvis inom bostäder eller 
infrastruktur.
Hans håller med:

– Inte heller landstingspolitiken lockar mig 
och familjen är väl förankrad i Mölndal. I 
Mölndal kan vi agera ur ett bredare perspek-
tiv där mjuka och hårda frågor samsas – från 
kultur, vård och skola till näringsliv och in-
frastruktur.

Rejält inflytande snarare än makt
Hur ser då Hans och Patrik på den makt de 
har som ledande politiker i Mölndal? Gillar 
ni makt?

– Makt är ett för stort ord, dock har vi ett 
rejält inflytande över beslut som berör män-
niskors vardag, men det är många krafter i 
ett samhälle som är med och påverkar rikt-
ningen. Vad man kan säga om min roll som 
kommunstyrelsens ordförande är att jag inte 
får vara rädd för att ta beslut, säger Hans.
Patrik fyller i:

– Både Hans och jag har ett politiskt intres-
se som bottnar i olika värderingsgrunder och 
ideologier. Ju mer du känner denna förankring 
i ryggen, desto mer trygghet kan du känna i 
dina beslut som förtroendevald av partiet och 
väljarna. Utan den ideologiska förankringen 
hade det varit svårt att agera fullt ut.

Ny stadskärna och infrastruktur
Vilka är de viktigaste strategiska besluten de 
närmaste åren för Mölndal, Hans?

– Utvecklingen av Mölndals Centrum och 
infrastrukturfrågor. Här har jag och Patrik 
inte speciellt skilda ståndpunkter. Vad gäl-
ler infrastrukturfrågor är det viktigt att vi 
företräder Mölndals intressen i gemensamma 
forum. Ett sådant är Göteborgregionens kom-
munförbund, GR, men jag hade gärna sett en 
utökad dialog med politikerna i andra kom-
muner, främst Göteborg, för skapa en samsyn 
över hur hela Göteborgsregionen ska utveck-
las.
Patrik fyller i:

– Ta evenemangsstråket i Göteborg som 
exempel med Nya Ullevi, Bergakungens bio-
salar, Scandinavium, Liseberg, Universeum 
och Världskulturmuseet. Fortsätt i dess raka 
förlängning och du hamnar rätt in i Mölndals 
Centrum. Här finns intressanta möjligheter 
för framtiden.

Högt och lågt i kommunpolitiken
Hur kommer Mölndalsborna märka att det är 
borgerlig majoritet i stadshuset?

– Vi vill naturligtvis förverkliga den ge-
mensamma borgerliga politiken, som vi i 
riksplanet gick till val på, i Mölndal. Själv 
tycker jag det är oerhört viktigt med tydligare 
kunskapskrav i skolan exempelvis.

Som kommunpolitiker är det inte bara byg-
gandet av en helt ny stadskärna som väntar. 
Vad tycker ni om alla samtal som rör trasiga 
gatljus, rådjur i trädgårdar eller översväm-
ningar av Mölndalsån.

– Väljarna ska kunna komma till oss med 
alla frågor. Lika viktigt är det att ta till sig 
alla detaljer som att inte lägga sig i alla beslut. 
Man måste ta medborgarnas oro och problem 
på allvar. Min roll ser jag ofta som lotsens där 

Mölndalsandan lever vidare
Ömsesidig respekt ger stabilitet i samhällsutvecklingen

Mölndalsandan i stadshuset – högt till tak och gemensam respekt för varandra. Såväl kommunstyrelsens vice ordförande Patrik Karlsson (s) som 
kommunstyrelsens ordförande Hans Bergfelt (m) är nya kommunalråd sedan i höstas. Gemensamt har de dock över ett halvt sekels erfarenhet 
av kommunpolitiken i Mölndal.

Fakta:
Namn: Hans Bergfelt
Parti: Moderaterna
Titel: Kommunalråd och kommun-
styrelsens ordförande i Mölndal
Ålder: 50 år
Familj: Tre barn
Intressen: Resor, golf, vinkun-
skap, dans och musik
Äter helst: Anka
Dricker till det: Ett bra Bordeaux-
vin
Förebild: Det finns många duktiga 
personer
Bästa med Mölndal: En välskött 
kommun i en tillväxtregion

Namn: Patrik Karlsson
Parti: Socialdemokraterna
Titel: Oppositionsråd och vice 
ordförande i kommunstyrelsen
Ålder: 44 år
Familj: Sambo, fyra barn
Intressen: Litteratur, musik, dans
Förebild: Ingen speciell, flera 
olika
Äter helst: Grillat och lamm
Dricker till det: Öl
Bästa med Mölndal: Småstad i 
storstaden

Fakta:

              Vi kan kalla det tur, 
de flesta Mölndalspolitiker
trivs bra ihop, det finns en 
fungerande personkemi.

Hans Bergfelt (m)

      Ta evenemangs-
stråket i Göteborg som 
exempel med Nya Ullevi, 
Bergakungens biosalar, 
Scandinavium, Liseberg, 
Universeum och Världskul-
turmuseet. Fortsätt i dess 
raka förlängning och du 
hamnar rätt in i Mölndals 
Centrum. Här finns intres-
santa möjligheter för 
framtiden. 

Patrik Karlsson (s)

”

” jag hänvisar till rätt person för att lösa detalj-
frågor, förklarar Hans. 

Ovan oppositionsroll
Till sist hur ser då Patrik på rollen som op-
positionspolitiker?

– Det är lite ovant, det tar tid att tänka om. 
Man har samtidigt en friare roll som politiker 
men det är viktigt att det finns en konstruktiv 
linje även från oss från riksplanet och ner på 
lokal nivå. 


