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”Det behövs en lokal jobbpolitik”
NÖDINGE. Efter fyra år 
i opposition är suget 
efter att ta över makten 
i Ale stor hos Socialde-
mokraterna och Paula 
Örn.

I fokus står ungdo-
marna och jobben.

– Det behövs en lokal 
jobbpolitik för att släp-
pa in nästa generation 
på arbetsmarknaden 
och det är absolut första 
prioritet efter skolan, 
säger Paula Örn.

Hon valdes 2011 till kom-
munalråd för Socialdemo-
kraterna. Sedan dess har 
Paula Örn kunnat ägna 
mycket tid åt att studera och 
lära om Ale. I opposition har 
hon värmt upp för att ”ta 
över” som hon säger.

– Det är klart att det är 
frustrerande att inte kun-
na styra skutan i exakt den 
riktning vi själva önskar. Det 
har också varit jobbigt att se 
hur Alliansen har fått skör-
da mycket positivt av beslut 
de inte själva varit med och 
fattat lokalt, som till exempel 
väg- och järnvägsutbyggna-
den. Nu stiger huspriserna 
som en följd av Alependeln, 
inte som en effekt av Allian-

sens styre, menar Paula och 
låter nästan lite uppgiven.

– Nej, i grunden är det 
positivt, men jag är rädd för 
att det skymmer sikten för 
den oreda som Alliansen har 
skapat i Ales verksamheter. 
Medarbetarenkäterna är 
tydliga på att det saknas ett 
fungerande ledarskap, vil-
ket till stor del beror på alla 
chefsbyten som skett under 
perioden på ledande positio-
ner.

Drivkraften för att verka i 
opposition har hon inte haft 
svårt att hitta.

Drivkraften
– Den fi nns därhemma. Vad 
är det för ett samhälle som 
jag vill att mina döttrar och 
deras generation ska växa 
upp i? Jag vill naturligtvis att 
det ska bli så bra som möjligt 
och när fl er lever på försörj-
ningsstöd än på A-kassa, då 
har det gått för långt, menar 
Paula.

Med en rödgrön valseger 
lovar oppositionsrådet ett 
stort fokus på ungdomsar-
betslösheten, miljö- och kli-
matfrågor samt kommunens 
personal.

– För mig blir det också 
viktigt att aleborna känner 
infl ytande och inte valfri-
het  över sin tillvaro. Vi ska 
utveckla den kommunala 
verksamhten, inte sälja ut 
den. Ale kommun ska vara så 

bra att det inte behövs något 
annat alternativ och det ser 
vi ju redan att vi är. LOV:en 
inom hemtjänsten är ett gi-
gantiskt fi asko och ytterst 
få har valt bort kommunen. 
Det fanns således inget be-
hov av den reformen.

Paula går hårt åt Alliansen 
och återkommer ständigt till 
de 23 punkter med löften om 
förändringar som skulle ske 
under mandatperioden.

Stort svek
– Det är ett stort svek mot 
väljarna att inte hålla vad 
man lovar. Det värsta är att 
de visste redan från början 
att de inte skulle kunna leve-
rera fl era av löftena. 12 barn 
i förskolans yngregrupper 
visste de var en utopi och det 
är inte okej att ljuga, menar 
hon och fortsätter:

– De skulle öppna tre nya 
fritidsgårdar, men det enda 
som hände var att de stängde 
en av de befi ntliga. De lova-
de också fl er händer i vården, 
men bemanningen inom 
äldreomsorgen är exakt den-
samma som när de tog över.

Hon är också kritisk till 
det ”kund-perspektiv” som 
majoriteten gärna vill ha 
gentemot aleborna.

– Som medborgare i en 
kommun har du inga alter-
nativ. Det är inte som att 
köpa en ny jacka. Är du inte 
nöjd går du till nästa affär. 

Som boende eller företagare 
i en kommun måste du kun-
na ställa krav på att allt fung-
erar. Du kan inte vända dig 
till en annan kommun med 
dina frågor i Ale.

När det gäller skolan är 
hon trots allt glad över att 
Allianspartierna och de röd-
gröna enats om att gräva ner 
stridsyxan.

Kloka beslut
– Det känns väldigt bra att vi 
kunde göra det. Nu försöker 
vi ta kloka och långsiktiga 
beslut. Däremot kan jag ha 
synpunkter på den nationella 
skolpolitiken och ställa mig 
frågande till varför Alliansen 
tror att betyg i unga år ska 
stimulera kunskapsinhämt-
ningen. Det fi nns betydligt 
viktigare åtgärder att göra 
för att höja kvalitén i Sveri-
ges skolor, säger Paula.

 Det blev stor turbulens 
när Socialdemokraterna 
hoppade av det gemensamma 
arbetet med översiktsplanen.

– Det är totalt menings-
löst att sitta med i en grupp 
där ingen lyssnar. De körde 
sitt eget race och ville rita 
in utbyggnadsområden långt 
från kollektivtrafi ken. Det 
ställer vi inte upp på. Får vi 
väljarnas förtroende kommer 
jag att verka för en bredare 
ÖP-grupp, förklarar Paula 
och vi kommer genast in på 
vindbruksplanen som Alli-

ansen nu vill stryka tre om-
råden i. Det har S inte tagit 
ställning till än.

– Vi vill ta ett omtag och 
inte utan vidare motivering 
stryka stora delar av planen. 
Innan vi tar beslut vill vi ha 
ett bättre underlag och gärna 
nya förslag på områden som 
kanske redan idag är buller-
störda. Att ändra uppfattning 
om en plan bara för att det 
skapats oppinion är att göra 
det väldigt lätt för sig.

I den bästa av Paula Örns 
världar får det rödgröna 
blocket egen majoritet, men 
hon inser att det kan bli en 
helt ny politisk verklighet ef-
ter valet i september.

– Det är inget som skräm-
mer mig. Jag leder redan ett 
stort parti och är van att kom-
promissa. Jag kan förhandla 
med mina motståndare, dä-
remot kan jag inte som Mi-
kael Berglund styra med SD 
som vågmästare.

Oppositionsrådet Paula Örn (S) om att ta över:

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

PAULA OM...
Häslsofreaket 
– Haha, något freak är jag inte, men jag känner att 
jobbet är krävande och kroppen tar stryk. Jag försöker 
träna en gång i veckan, på gym eller i spåret. Det har 
inget med vikten att göra.

Vikten av en valseger
– Det är oerhört viktigt. Vi vill bidra till ett mer jämlikt 
och jämställt samhälle. Där skiljer sig blocken åt.

En skatepark inomhus 
– Det kallar jag valfl äsk, men det skulle säkert uppskat-
tas av många ungdomar. Först behöver jag dock se en 
kalkyl på att det genomförbart.

PAULA ÖRN

Ålder: 36 år.

Yrke: Kommunalråd.

Bor: Backa Säteri, Nödinge.

Familj: Gift med Magnus, 

döttrarna Alva 6 och Hanna 

4 år.

Politiska uppdrag: Kom-

munalråd för S, ledamot i 

kommunfullmäktige.

Gör jag för miljön: ”Handlar 

alltid ekologiskt och äter 

så mycket vegetariskt som 

möjligt”.

Semester: ”Det blir en 

tur till Danmark och sen 

sommarhuset på Bohus 

Malmön”.

Vill jag grilla med: ”Anders 

Borg, jag har mycket att 

prata med honom om”.

Och då grillar jag: ”Entrecôte”.

Personligt mål: ”Halvera ung-

domsarbetslösheten, den ska 

vara i nivå med Kungälv”.

Mickes fråga till Paula
Var ska du hämta de 8 miljo-
ner som en eventuell rödgrön 
regering ökar kostnaden för 
att anställa unga?

– Det blir inte svårt. Tillskot-
ten i form av ökade statsbidrag 
kommer att överstiga den kost-
naden. Samtidigt kommer vi 
att ge en en kraftig reduktion 
till de som anställer arbetslö-
sa ungdomar. Det är smartare 

än att sänka 
arbetsgivarav-
giften för alla 
under 26, vil-
ket framför allt 
gynnar företag 
som redan har 
många ungdomar anställda. 
Typ att McDonalds vinster blir 
ännu högre, svarar Paula.

Paula Örn (S) är efter snart fyra år i opposition väldigt angelägen om 
att få ta över klubban i Kommunstyrelsen. Uppe i Dammekärr samlar 
hon kraft inför valrörelsen som ska bana väg för ett maktskifte.


