
NÖDINGE. Engagerad 
och positiv, men som-
marvilan kunde knap-
past ha kommit bättre.

– Det har varit en tuff 
vår och jag tror alla i 
Alepolitiken behöver 
koppla av, säger Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Paula Örn (S).

Motivationsboende i 
Bohus, nedlagd Vikinga-
gård, bullerproblematik 
som stoppar byggnatio-
nen och en känslig de-
batt om kommunhusets 
placering – det är många 
frågor som har tagit på 
krafterna.
Lokaltidningen träffar Ales 
båda kommunalråd och låter 
dem tala fritt i 60 minuter. 
Upplägget var inte känt för 
dem innan, men ingen av dem 
hade särskilt svårt att hitta 
samtalsämnen.

– Vi har så otroligt myck-
et på gång i Ale. Problemet 
är att allt tar tid. Jag vill ju 
att det ska ske nu. Det som 
för tillfället upptar mest tid i 
huvudet är hur Ale kommun 
ska kunna ta viktiga och stra-
tegiskt långsiktiga beslut som 
håller över tid, oavsett poli-
tisk ledning. Kommunhusfrå-
gan är ett bra exempel. Det 
känns som om det blir en mö-
dosam och onödigt lång pro-
cess. Det går inte att ta ett så 
tungt beslut om det finns risk 

att en ny majoritet river upp 
det nästa mandatperiod, säger 
Paula Örn som har taktiken 
klar för sig.

– Jag kommer redan i au-
gusti att bjuda in samtliga 
partier till överläggningar 
i kommunhusfrågan, men 
egentligen handlar det om 
mer. Jag vill se en långsiktig 
överenskommelse där vi är 
eniga kring hur och var vi ska 

växa. Om vi är tydliga från 
kommunens sida är jag över-
tygad om att marknadens in-
tresse ökar. 

Nödinge är utpekad av 
fullmäktige som en av två 
centralorter i Ale. Här har 
centrumutvecklingen stannat 
upp menar Paula, mycket på 
grund av en politiska ovilja.

– Vi låg långt fram i pla-
nerna på ett nytt kommunhus 

och en utveckling av Ale Torg 
när Alliansen tog makten. Att 
det inte finns ett ICA Maxi 
i Nödinge idag beror på att 
kommunen plötsligt inte ville 
vara med och satsa. Därmed 
ville ingen annan heller. Om 
vi ska få andras kapital att job-
ba i Ale måste vi vara beredda 
att visa vägen, säger Paula.

Centrumutvecklingen i 
både Nödinge och Älväng-

en är prioriterade frågor hos 
Kommunstyrelsens ordföran-
de. I Älvängen störs processen 
av bullerproblematiken.

– Det står väl ganska klart 
att det på sikt kommer att 
krävas bulleråtgärder längs 
järnvägen för att skydda cen-
trum. Frågan är hur tidigt 
dessa åtgärder behöver vidtas 
och vem som ska betala. Jag 
upplever att det finns en bätt-
re dialog med Länsstyrelsen 
idag och att vi snart ska kunna 
komma igång med något av 
bostadsprojekten, säger Pau-
la.

Ett annat, mindre tilltalan-
de ämne, handlar om intern 
styrning och ledning.

– Vi behöver förstärka ana-
lysarbetet i kommunen. Vi 
gör många bra saker i verk-
samheterna, men kanske inte 
tillräckligt bra. Vilka skruvar 
ska vi då skruva på? Jag vill 
att vi skapar arbetsrutiner och 
system som håller även om 
chefen går hem.

Första sommaren som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande gör att det finns skäl att 
summera och utvärdera.

Har det hänt nåt?
– Det händer mycket och 

det mesta är vi politiskt över-
ens om och det känns positivt. 
Fast på en sådan fråga vill jag 
ändå lyfta våra paradgrenar. 
Löneavtalen för 2015 visar att 
jämställdheten har tagit ytter-
ligare ett steg i rätt riktning. 

Arbetskläder till personal i 
barnomsorgen är också något 
vi har drivit i många år. Anta-
let heltider har ökat med ett 
20-tal tjänster. Det är förbätt-
ringar som vi gläds oerhört 
mycket åt, svarar Paula.

Vad händer i höst då?
– Vi kommer att levere-

ra en hel del positiva besked 
efter sommaren. Det första 
kommer förhoppningsvis att 
gälla ett centralt äldreboende 
i Älvängen. Mer än så säger 
jag inte idag.

 Värmen har gjort sitt in-
tåg och Paula ber att få bli 
fotograferad på golfbanan i 
Nödinge.

– Där hade jag gärna öns-
kat tillbringa fler timmar, 
men tiden räcker inte. Det 
kanske den gör i framtiden 
för även yrket som kommu-
nalråd känner jag att man lär 
sig. Jämfört med för fem år 
sedan så kan jag mitt jobb be-
tydligt bättre idag. Är du duk-
tigare går det snabbare.

Handikappet på 22 kanske 
ryker i höst?
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Paula Örn (S) trivs på golfbanan, men antalet rundor har blivit få. Jobbet som Kommunstyrelsens 
ordförande lämnar inte särskilt många blanka sidor i kalendern. Handikappet på 22 ligger dock 
kvar. 

En nöjd Paula Örn pustar ut

PAULA ÖRN

Socialdemokraternas listetta 
är 37 år, tvåbarnsmamma, 
bosatt i Nödinge,  ordfö-
rande i Kommunstyrelsen 
och har starka band till 
familjens sommarbostad på 
Bohus Malmön.

TA DET LUGN T 
OCH VACKER T 

I SOMMAR

• Salta bad
• Jordgubbar
• Ligga i solen och läsa böcker

• Hålla koll på mejlen

•  Golfa

FEM MÅSTEN I SOMMAR


