
NÖDINGE. Isabell Korn 
(M) är Sveriges yngsta 
nämndordförande.

I måndags fyllde 
hon 19 år – och var på 
Kommunfullmäktige så 
klart.

Att regera i Kultur- 
och fritidsnämnden 
utan rutin är hon inte 
det minsta rädd för.
– Nej, det finns så mycket er-
farenhet i nämnden för övrigt 
att det inte ska vara något pro-
blem. Monica Samuelsson 
(S) är vice ordförande och har 
varit med jättelänge. Hon är 
en stor tillgång och en väldigt 
bra människa, liksom vår egen 
Dan Björk (M). Jag behöver 
inte kunna allt. Vi är trots allt 
en nämnd som ska bestämma 
tillsammans. Jag är ordföran-
de och det betyder inte att man 
ensam fattar beslut, säger hon 
bestämt.

Isabell läser sista året på 
Samhällsprogrammet i Ale 
gymnasium. I höst väntar för-
hoppningsvis juridikstudier. 
Hon är övertygad om att det 
går att kombinera heltidsstu-
dier med ett brett politiskt en-
gagemang.

– Ja, men det blir en del dub-
belbokningar och det räcker 
inte med en vanlig kalender. 
Det går åt en mängd post-it-
lappar också. Jag har förståen-
de lärare, annars skulle det här 
aldrig funka, men jag särbe-
handlas inte. Tids nog får jag 
kämpa tappert för att komma 
ikapp.

Under året har hon som 
mål att hinna besöka alla verk-
samheter och att föra en bred 
dialog med ungdomsrådet om 
hur fritidsgårdarna bäst ska 
drivas i framtiden.

– Det som hände i vint-
ras var inte bra. I efterhand 
kan jag medge att min bild 
av verksamheten var fel. Jag 
trodde fritidsledarna gjorde 
mest nytta på kvällstid, men 
har nu förstått att deras roll är 
minst lika viktigt under dagtid. 
Vi har ett stort problem med 
missbruk och ungdomar i ut-
anförskap. Att förändra och 
förbättra för denna målgrupp 
anser jag är den mest akuta 
frågan och här har vår nämnd 
ett ansvar, säger Isabell Korn.

Andra prioriterade frågor 
är biblioteken, konstgräspla-

nerna och turismen.
– Ale Fritid försöker nu 

räkna fram kalkyler på hur de 
klubbar som är aktuella för att 
starta byggnation av konstgräs 
ska få så rimliga förutsättning-
ar som möjligt att betala tillba-
ka lånet. Vi har 6 Mkr att satsa 
i år och vi vill gärna börja gräva 
i sommar, säger Isabell Korn.

Hur blir det med biblio-
teken?

– Vi ska genomföra en 
grundlig utvärdering tillsam-
mans med personal, brukare 
och intresseorganisationer. Vi 
ska ta reda på vilken verksam-
het som är bäst för Ale, svarar 
Isabell Korn tvärsäkert.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

• Bergkross • Makadam • Sand 
• Singel • Kullersten • m.m.

Fraktkedjan Väst är Kvalitetscertifierade enligt SS-ISO 9001:2000 och Miljöcertifierade enligt SS-ISO 14001

Mark 0320-330 75 • Bollebygd 033-28 40 10
www.fraktkedjanvast.se

Vi levererar:
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Sveriges yngsta befälhavare
– Isabell Korn (M) berömmer sin motståndare

ISABELL KORN

Ålder: 19.
Bor: Lägenhet i Bohus.
Civilstånd: Sambo.
Intressen: Böcker. "Helst vill jag 
bara andas när det blir lite tid över".
Förebild: Henrik Ripa (M). "Han var 
bara 23 år när han blev ordförande 
för Socialtjänsten i Lerum".

Drömjobb: Företagsjurist.
Politiska uppdrag: Ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden, ledamot 
i Kommunstyrelen, ersättare i Kom-
munstyrelsens arbetsutskott, pre-
sidiet för Ortsutvecklingsmötet i 
Nödinge.

Isabell Korn (M) blev Sveriges yngsta nämndordförande då 
hon tog över Kultur- och fritidsnämnden i april 2011.


