
NÖDINGE. Paula Örn (S) 
kan summera sitt första 
halvår som Kommun-
styrelsens ordförande 
i Ale.

– Fantastiskt roligt 
och stimulerande, men 
samtidigt frustrerande 
att allt tar sån tid, säger 
hon spontant.

Efter ett politiskt vakuum, 
där valresultatet inte gav 
något av blocken egen ma-
joritet kom Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet till sist överens 
med Aledemokraterna om ett 
budgetsamarbete. En uppgö-
relse som förvånade många, 
inte minst Paula Örn själv.

– Hade någon påstått 
att vi skulle samverka med 
Aledemokraterna efter valet 
hade jag nog skrattat, men 
idag känns det väldigt bra. 
Ibland måste det uppstå en 
riktig kris för att man ska 
kunna lägga alla fördomar åt 
sidan. Det var många av oss 
som fick lägga stoltheten åt 
sidan och när vi väl satte oss 
ner för att diskutera hur vi 
vill utveckla kommunen var 
vi överens om nästan allt, be-
rättar Paula som på följdfrå-
gan om hur det går att sam-
arbeta med Jan A Pressfeldt 
som tidigare kritiserat Soci-
aldemokraterna mer än nå-
gon annan svarar hon direkt.

– Det går alldeles utmärkt. 
Janne är en erfaren och in-
telligent person som jag har 
en mycket bra och givande 
dialog med. De frågor där vi 
står väldigt långt ifrån var-
andra har vi valt att lägga åt 
sidan. Vi fokuserar istället 
på att driva igenom det som 
vi är överens om och det är 
mycket. Alternativet att inte 
göra något tilltalade varken 

mig eller Janne.

Arbetsro
Paula Örn har medvetet valt 
att inte göra för stora utspel 
under det första halvåret. 
Hon ville att organisationen 
skulle få arbetsro efter valet 
och dessutom är en mandat-
period fyra år.

– Allt kan inte göras mel-
lan november och mars, även 
om man skulle vilja det. Jag 
vet att förändringar alltid är 
jobbiga och mitt mål är att 
driva en organisation som 
ska fungera oavsett ledare. 
Jag tror det är bättre att job-
ba med små steg.

Trots en lugn start kan 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande bocka av en rad löften 
och målsättningar. Det första 
som genomfördes var arbets-
kläder till personalen i barn-
omsorgen.

– Det är en enorm till-
fredsställelse att som politi-
ker se ett behov, driva igenom 
ett förslag och se det förverk-
ligas. Till skillnad mot att sit-
ta i opposition får du en helt 
annan information och kan 
agera på ett annat sätt. Nu 
har jag och oppositionsrådet, 
Mikael Berglund (M), en 
mycket förtroendefull rela-
tion som medför att jag för-

söker delge honom allt, men 
visst får Kommunstyrelsens 
ordförande ett försprång, be-
rättar Paula Örn.

Ett annat löfte genomförs 
redan i sommar.  Alla ungdo-
mar födda 1998-99 erbjuds 
sommarjobb.

– Det sker genom ett gott 
samarbete med näringslivet. 
Alla företag som vill och kan 
ta emot en eller flera som-
marjobbare har fått anmäla 
det till kommunen. Att kun-
na erbjuda våra ungdomar en 
meningsfull sysselsättning 
och en kontakt med arbets-
marknaden är ett led i vårt 
arbete att minska ungdoms-

arbetslösheten, säger Paula 
Örn.

Ridhuset
En annan stor satsning som 
Socialdemokraterna har dri-
vit på rör Ale-Jennylunds 
ridklubb och Bohus IF frii-
drott.

– Ridhuset har varit på 
gång under många år, men 
nu måste vi ta beslut tillsam-
mans med klubben om vad 
som ska göras. Det har disku-
terats om både nybygge och 
renovering. Jag tror att klub-
ben har haft svårt att hänga 
med i alla turer som varit. Nu 
finns pengarna avsatta och 

det är dags att gå från ord 
till handling. Likadant är det 
med friidrottsanläggningen 
på Jennylund. Det är också 
ett projekt som ska utveckla i 
dialog med Bohus IF och det 
här är politiskt prioriterade 
satsningar, poängterar Paula 
Örn.

Allt har däremot inte varit 
enkelt under det första halv-
året vid makten. Beslutet att 
bygga ett motivationsboen-
de för missbrukare i Bohus 
har skapat protester, likaså 
tankarna på att eventuellt av-
veckla Ale Vikingagård.

Baksidan
– Det är baksidan av myn-
tet, men så länge jag känner 
mig trygg med varför har jag 
inga problem med att fatta 
även de tuffa besluten. Det 
är alltid någon som kommer 
i kläm eller som inte gillar 
ett beslut. Det är ständiga 
prioriteringar. Mycket som 
känns självklart tar dessvärre 
ofta lång tid, allt ska ha sin 
gång. Det kan ibland kännas 
oerhört frustrerande att inte 
kunna tala om när något kan 
träda i kraft.

Som politiker vid den yt-
tersta makten påminns hon 
idag mer ofta av föraktet, att 
politiker skor sig och inget 
gör.

– Det är jobbigt att det 
finns en stor okunskap om 
det politiska uppdraget. Det 
är många politiker som läg-
ger ner oerhört mycket tid, 
utan att få något tillbaka. Det 
är svårt att vara med och sty-
ra en kommun. Vägvalen är 
många och någon måste våga 
ta beslut. Det är respektlöst 
att bara kritisera – alla har ju 
möjlighet att engagera sig, 
avslutar Paula Örn.
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”Roligt, stimulerande och frustrerande”
– Paula Örn om första halvåret vid makten

Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande i Ale, sedan 1 november 2014 kan börja bocka av vallöftena. Mer pengar till skolan 
och sommarjobb åt alla är redan genomfört.

VALLÖFTENA

Hemlagad mat till äldre
”Den bollen är i rullning. Vi utreder även  
Alliansens förslag om möjligheten att beställa  
mat från lokala krögare”.

Bygga klimatsmart
”Vi jobbar fram kriterier som ska gälla för  
kommunens egen byggnation. Nya skolan i  
Kronogården får solcellspaneler för att sänka 
energikostnaden”.

Sommarjobb till alla
”Genomför vi redan i år i samarbete med det  
lokala näringslivet. Det känns fantastsikt 
bra”.

Mer pengar till skolan
”30 nya friska miljoner redan 2015, en 
satsning som vi alla står bakom och nu är 
även Aledemokraterna med i skolöverens-
kommelsen”.

Jobb eller praktik inom 90 dagar 
för arbetslösa ungdomar
”Har vi svårt att genomföra eftersom reger-
ingens budget inte gick igenom, men vi job-
bar med nollvisionen genom att bland annat 
utöka antalet praktikplatser i kommunen. Vi 
satsar 6 miljoner extra från Utvecklingsfon-
den till åtgärder för ungdomsarbetslösheten”.
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