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ÄLVÄNGEN. Efter 16 år 
vid makten fi ck Social-
demokraterna kliva åt 
sidan.

Att sitta i opposition 
blev för många något 
nytt.

– Det har tagit lite 
tid, men nu har vi hit-
tat formerna för att 
ändå göra de social-
demokratiska idéerna 
synliga i Ale. Vår politik 
är tydlig även när vi 
inte sitter i majoritet, 
säger oppositionsråd 
Paula Örn (S).

Hon har gjort väldigt klart 
för alla att hon är kommu-
nalråd i tillfällig opposition. 
Paula Örn talar gärna om 
vad som ska ske efter valet 
2014, men hon understryker 
också att Socialdemokra-
terna redan har fått ett bättre 
inflytande. Dialogen mellan 
Alliansens företrädare och 
oppositionen har förbättrats 
under året. När 2012 ska 
sammanfattas behöver hon 
emellertid bara några få ord.

– Ale Arena är öppen igen! 
Det var en hjärtefråga för oss 
och vi lyckades, säger Paula 
Örn nöjt.

Hon framhåller också 
att en ny organisation med 
flera nya chefer har börjat 
komma på plats. Arbetet med 

näringslivsrådet och tillsät-
tandet av en ny näringslivs-
chef var också intressant att 
följa.

Aktiv roll
– Näringslivsrådet fick en 
aktiv roll i rekryteringen och 
valet av tjänsteman känns 
helrätt. Hade vi suttit vid 
makten hade vi dessutom 
skapat utrymme för ytterli-
gare en resurs i det kommu-
nala näringslivsarbetet. Vi 
anser att en företagslots hade 
varit nyttigt, men det fick vi 
inte gehör för, säger hon.

Paula Örn håller med om 
att invigningen av BanaVäg 
i Väst gav många positiva 
signaler och att de kom-
mande åren är viktiga för 
Ales utveckling. Likaså är det 
avgörande att på allvar vända 
skolans resultat.

– Antalet behöriga elever 
till gymnasiet ökar fortfa-
rande inte. Ale gymnasium 
har en ny positiv ledning, 
men ekonomin är ansträngd. 
Här finns emellertid inga 
meningsskiljaktigheter. Vi 
har bestämt oss för att satsa 
på skolan, men faktum är 
att antalet gymnasieplatser 
är betydligt fler än antalet 
elever i regionen så det är 
bekymmersamt, menar Örn.

En fjäder i hatten blev 
det när oppositionen drev 

igenom förslaget om att till-
fälligt utöka investeringsbi-
draget till föreningslivet till 4 
miljoner kronor.

– Det känns väldigt bra att 
i opposition kunna leverera 
miljoner till föreningarna.

Samtalstonen med majori-
teten är som nämnts förbätt-
rad, men Paula Örn är långt 
ifrån imponerad av alliansens 
politik.

Inte seriöst
– Jag har koll på deras vallöf-
ten och där finns det mycket 
kvar att förverkliga. De 
skulle minska antalet barn 
i barngrupperna. I yngre-
grupperna talades det om 12 
barn, men det tror jag även 
Moderaterna har insett inte 
är ett seriöst mål. Tre av fyra 
konstgräsplaner är väl det 
som de har lyckats med om vi 
ska se till vallöftena.

Vad önskar sig opposi-
tionsrådet av tomten?

– Tid! Det tror jag båda 
kommunalråden hade mått 
bra av, men annars skulle väl 
ett par snickarbyxor sitta fint 
eftersom vi förhoppnings-
vis ska renovera ett hus till 
våren.

Oppositionen har landat:

”Kul att de lyssnar på oss”

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Paula Örn (S), kommunalråd i tillfällig opposition som hon beskriver sin yrkesroll, är glad 
över en bättre politisk samtalston, men imponerad av Alliansen är hon inte.


