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Författare: ULF HÄGG VIST E-post: 
ulf.haggqvist@allehanda.se 

HÖGBYN Efter över 17 år som oppositionsråd l 
Örnsköldsvik har Dan Olsson bestämt sig: - Jag 
avgår. Man kan inte vara kommunstyrelsens 
ordförande som pensionär. 

Med avgår menar inte Dan Olsson omedelbart. 

- Jag fortsätter till sista september. Däremot fort
sätter jag l kommunfullmäktige mandatperioden ut. 

Dan Olsson tog över som oppositionsråd efter 
Anders Källström l november 1995. Det innebär att 
han, när han lämnar posten, suttit på den l nästan 
18 år. 

- Elvy Söderström kom l januari samma år och jag 
tror att vi är bland de kommunalråd liandet som 
suttit längst tillsammans. 

- Det är inte många som får en sådan här chans. 

NYHETER 
D n Olsso hoppar av 

'------ ---·---------------' 

När Dan Olsson nu tagit beslutet att avgå och också meddela det offentligt, gör han det efter långt 
och moget övervägande. 

- Det har funn its l planen ett bra tag, säger han. 

- Har man det här jobbet måste man vara inställd på att bli kommunstyrelsens ordförande. 

- Nästa höst är jag 63 och gör vi ett bra val och det blir maktskifte skulle jag sitta ti ll jag är 67. Man 
kan inte vara ordförande l ks som pensionär. 

Dan Olsson meddelade partiet sitt beslut häromdagen och processen att utse hans efterträdare är 
redan igång. 

Har du någon ide om vem som bör bli din efterträdare? 

- Nej. Men en av anledningarna till att jag går l höst är att han eller hon får ett år på sig att jobba in 
sig inför valet. 

Som bekant är Socialdemokraterna oerhört starka 

DANOLSSON: 
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"Jag avgår. Man kan inte vara kommunstyrelsens ordförande som pensionär." 

l Örnsköldsvik och har suttit l orubbat bo sedan storkommunen blev till . 

Att jobba som kommunalråd 118 år, alla dessa i opposition ... 

.. . det måste ha varit tufft? 

-Visst har det varit frustrerande ibland . Men jag tycker ändå att den här tiden varit fantastisk. Och 
generellt har vi haft ett bra klimat, vi kan skilja på sak och person. 

- Ibland har vi ju haft rätt tuffa dueller, Elvy och jag, men vi har ändå kunnat umgås. 

Vad är det bästa som hänt under din tid som kommunalråd? 

- Två saker. Den ena att få vara med från början och se Botniabanan bli till. Jag trodde inte riktig på 
det förrän jag åkte en invigningstur och tåget gick över min mark ... 

- Sedan måste jag få säga att det var en stor dag när syrran (Maud Olofsson) besökte Örnsköldsvik 
som vice statsminister. Ja, då var jag stolt. 

Och det sämsta? 

-Också två saker. Att vi misslyckades med regionfrågan var väld igt synd, även om det nu börjat 
hända en del mot Umeå. 

- Det andra är att jag inte lyckades få Elvy att lyssna och ta oss ur Sekab direkt. Vi hade många 
diskussioner på tu man hand, men hon lyssnade hellre på andra. 

Vad ska du göra när du lämnat stadshuset? 

-Vet inte, kanske bli företagare av något slag. Sedan har jag ju skaffat mig en otrolig erfarenhet, så 
det borde finns en efterfrågan l bolagsstyrelser. 

- En sak kan jag lova dig - jag ska fan inte bli bitter! 

• Elvy Söderström, Socialdemokraterna: 

-Dan har gett väldigt mycket av sitt liv till politiken. Jag unnar honom mer tid för barn, barnbarn och 
andra intressen. 

VAD TYCKER DU OM ATT DAN OLSSON AVGÅR? 

• Gunnar Melin, Folkpartiet: 

-Det är lite synd, men jag förstår honom. Att vara kommunalråd i opposition så länge ... så nära men 
ändå inte l majoritet. Man kan bli less till slut. 

• Emil Källström, Centerpartiet: 

- Dan har gjort ett jättebra jobb under lång tid. Han förtjänar att bli pensionär- även om jag inte tror 
att han kommer att bli det på riktigt. 
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PERSONLIGT 

Dan Olsson 

• Ålder: 

62 år. 

• Fami lj : 

Hustrun Gerd, sonen Björn, sonhustrun Sandra, barnbarnen Hanna, snart 3, och Ella, 4. 

• Bor: Högbyn. 

• Kör: Saab 95 biopower. 

• Intressen: Fiske, idrott, stugan l fjällen, skogen. 

• Semesterdröm: Aka till USA. 

• På nattduksbordet: En bok om Bruce Springsteen (lånad av Glenn Nordlund). 

• Bästa egenskap: "Har ganska lätt att ta in och förstå saker". 

• Sämsta egenskap: "Kan vara ganska otå lig". 

• Favoritmat "Står mellan steksill och blodbröd, fläsk och löksås". • Favoritdryck: Vatten, öl. 

3TANKAROM ... 

... vad som är viktigast för Örnsköldsvik: 

- Samspelet l regionen att vi drar nytta av Botniabanan så att den blir mer än en järnväg . 

. .. alliansens dåliga opinionssiffror: 

- Det är inte så oroande. Då är det mer oroande för mitt parti. Vi måste synas mer och det är inte 
bara en partiledarfråga, där måste vi alla ute liandet dra vårt strå till stacken . 

.. . chansen att det blir regimskifte l Örnsköldsvik efter nästa val: 

- Den har aldrig varit större än nu ... om man tänker på alla dåliga beslut sossarna drivit igenom. 
Reagerar inte väljarna nu, gör de det aldrig. 

Bildtext: 
- Dan Olsson som vi vant oss att se honom genom åren - intensivt debatterande och full av 
kampvilja. 
-Dan Olsson på altanen till huset hemma i Högbyn. Här kommer han kunna tillbringa mer tid efter 

den sista september. Då avgår han som oppositionsråd för Centerpartiet l Örnsköldsvik - efter nära 
18 år. Dan berättar om sitt beslut Gå in på allehanda.se/tv 

© Örnsköldsviks Allehanda 

Läs också 

"Känner mig inte gamm al" 
ÖmsköldsviksAIIehanda - 2013-10-05 

Elw Söderström : "Enkäter är enkäter" 
Ömsköldsvi ks All ehanda - 2013-01-02 

En politiker med makt och vis ioner. på gott och på 

http:/t'web.retrie'.€r-info.com'services/archi\€/displa]Oocurnent?docurnentld=05737720130604AB6388D82FB1A9CD04E43EOEA162C049&serviceld=2 314 


