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PAULA ÖRN

Ålder: 35
Bor: Nödinge
Familj: Gift med Magnus , barnen Alva 5 och Hanna 3 år.
Bäst på julens godisbord: Marsipan.
Bäst på Kalles jul: "Tomteverkstan".
Önskeklapp: "En pulsklocka. Jag har börjat träna 
med en PT på Sportlife, Christina Strömberg, hon är 
fantastisk".
HÅRDA NÖTTER:
Vilken klubb firade 100 år i Ale 2013? Ahlafors IF 
(Rätt).
Var köper man Göteborgs godaste semla i Ale? 
Svenheimers. (Rätt)
På vilken plats hamnade Ale i årets näringslivsran-
king? 160. (Väldigt nära, rätt svar plats 163).
Hur många bostäder vill Olle Skoglund bygga i 
Surte? 265 (Fel, rätt svar 372!)
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Öppettider i jul

Lör
21 dec
kl 12

Tomten delar ut 
julklappar till de tio barn 
som vunnit önskeklappen

chokladtomtar till alla barn!

Söndagsöppet 15 och 22 december 11-15
Må-fred 16/12–20/12 10-20
Lördag 21/12 10-17
Söndag 22/12 11-17
Måndag 23/12 10-20

10-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-15

10-15
Nyårsdagen Stängt

11-15
Trettondedag jul 11-15

ICA KVANTUM 7-23 förutom:

ÖVRIGA BUTIKER

God Jul och
Gott Nytt År!

önskar alla kunder
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95

NÖDINGE. Med pendeltåget har Ale 
fått en nystart och en framtidstro.

Oppositionsråd Paula Örn (S) 
hävdar att Alependeln är den enskilt 
mest positiva händelsen 2013.

– Inte minst har pendelstationerna 
längs E45 medfört att Ale uppfattas 
mordernt och framåt, säger hon.

Paula Örn beskriver sig själv som kommunal-
råd i tillfällig opposition. Den tiden är i så fall 
snart över. I september 2014 är det val och då 
har Socialdemokraterna tänkt att återerövra 
makten.

– Det set ju nästan ut som att det snart inte 
finns något alternativ, eftersom Alliansen och 
Aledemokraterna inte längre är överens. Det 
kommer vi också att vara väldigt tydliga med, 
att en röst på Alliansen är en röst på Jan A 
Pressfeldt. Jag tror inte många alebor tänkte 
att de skulle ge Aledemokraterna så stort 
inflytande när de röstade senast. Nu vill vi 
visa att det finns ett parti som verkligen vill 
styra. Alliansen verkar inte vara så intresse-
rade av det. Nu vill de inte ens vara med och 
anställa sektorcheferna, det ska kommunche-
fen göra själv. Den personliga assistansen ska 
de lämna ut i privat regi som får till följd att 
de inte behöver bry sig om den heller. Nej, 
vi tror på den kommunala organisationen där 
tjänstemän och politiker driver verksamhe-
ten framåt, säger Paula Örn retoriskt.

Beslutet att lägga ut den personliga assis-
tansen på entreprenad föll inte i god jord hos 
de rödgröna. För att få Omsorgs- och arbets-
marknadsnämndens budget i balans har de 
istället föreslagit att genomlysa de skenande 
IFO-kostnaderna. Ale har i jämförelse med 
andra liknande kommuner en betydligt högre 
kostnad för missbruksvård, institutionsplace-
ringar med mera. Snittet är 2500 kr/invånare 
och Ale har nu nått 3800 kr.

– Det finns inget skäl till varför Ale ska 
ha högre kostnader. Kan vi i ett första skede 
sänka kostnaden med 500 kr/invånare har vi 
sparat 14 Mkr. Vi måste ta tag i problemen 
och analysera vad vi gör som är så dyrt jäm-
fört med andra. Gör om och gör rätt, säger 
Paula Örn.

Hon oroar sig också över det faktum att 
en nyligen genomförd personalenkät visar på 
stora ledningsproblem och omsättningen av 
chefer har varit hög.

– Dessvärre ser inte Kommunstyrelsens 
ordförande det som ett bekymmer. Han 
tycker det är bra med personalomsättning, 
vilket kan vara sant med det får ju finnas 
gränser, menar Paula Örn.

Gläds också
Det ligger i oppositionsrådets uppdrag att 
kritisera, men hon gläds faktiskt också.

– Att vi kunde lägga ner stridsyxan i skolde-
batten känns väldigt bra. Nu ska vi se till att få 
med oss rektorerna också. Samtidigt blir det 
en prövning för alla som har ingått överens-
kommelsen om skolan. Det gäller att hålla fast 
vid den och fortsätta dra åt samma håll.

En del tunga beslut har oppositionen också 
ställt sig bakom. Det tyngsta var avvecklingen 
av Ale gymnasium.

– Det fanns ingen återvändo, inget rädd-
ningspaket i världen. Jag oroar mig mest över 
de ungdomar som är längst ifrån en gymna-
sieutbildning. Vi får inte tappa dem. Sedan 
handlar det också om att göra något bra av 
huset. Jag skulle gärna se att vi flyttar Folkets 
Hus digitala bio från Alafors till gymnasiet 
och att vi går mot att skapa ett Ale kulturhus. 
Där skulle vi också kunna ha ett medborgar-
kontor med en rad servicefunktioner för ale-
borna, säger Paula Örn.

(S)er fram mot valrörelsen

Oppositionsråd, Paula Örn (S), och dottern 
Hanna, 3, hann med ett stopp i julruschen 
på Ale Torg. Nästa år väntar valrörelse, 
något hon ser fram emot.

– Paula Örn laddar för 2014
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