
för en gemensam skrivelse 
från hela Göteborgsregio-
nen (GR). Vi måste få frågan 
belyst i ett större perspektiv, 
menar Paula Örn som nu-
mera också titlueras 1:a vice 

ordförande i GR.
– Både jag och Mikael har 

fått fina regionala uppdrag, 
vilket jag hoppas ska bidra 
till att lyfta Ale ytterligare.
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God jul
& gott
nytt år

önskas alla gamla
som nya kunder!

Önskar alla elever och  
personal på Lärlingsgymnasiet

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670

våra fantastiska 
hand ledare på våra 

värdföretag!

Nu är Örn i 
centrum
NÖDINGE. Paula Örns 
politiska karriär har 
tagit stora kliv under 
2014.

Hon är numera Kom-
munstyrelsens ordfö-
rande i Ale, men också 
1:a vice ordförande i 
Göteborgsregionen.

– Det har varit ett 
år fyllt med både oro, 
ångest och glädje. Det 
parlamentariska läget 
gör att information till 
allt och alla blir ett av 
mina viktigaste upp-
drag, säger hon.

Jämställdheten är ett hon-
nörsord för Paula Örn (S). 
Hon berättar att Sverige är 
på rätt väg, likaså Ale, men 
att det återstår mycket.

– Av alla landets Kom-
munstyrelseordföranden är 
bara 30% kvinnor. Det är 
inte okej. I vår egen politiska 
organisation kan jag konsta-
tera att Samhällsbyggnads-
nämnden består av 11 män. 

Här bär vi alla ett ansvar 
för att förändra situationen, 
menar hon.

Hon har efter två månader 
som Ale kommuns politiska 
överhuvud redan blivit varm 
i kläderna och Paula erkän-
ner utan omsvep att det är en 
stor skillnad jämfört med att 
sitta i opposition.

– Framför allt får du en 
helt annan information. Du 
hamnar mitt i flödet och är 
ofta den som informationen 
är riktad till. Nu är det mig 
alla vill förankra saker hos 
och det blir en viktig avväg-
ning för mig att bedöma vad 
som rör politiken och vad 
som är en verksamhetsfråga.

Ingen egen majoritet
Efter valet rådde ett totalt 
vakuum. Resultatet gav inget 
av blocken egen majoritet, 
men de rödgröna var störst.

– Vårt mål var att försöka 
hitta en blocköverskridan-
de majoritet, men av någon 
anledning ville inte Allians-
partierna ha något inflytan-
de och vägrade samtala. Det 

var egentligen bara Jan A 
Pressfeldt (AD) som höll 
dörren öppen. Det som jag 
trodde skulle vara en omöj-
lighet visade sig hur enkelt 
som helst. Precis som för oss 
var Jannes linje att vi måste 
se till att ta tillvara på Ales 
unika läge, se till att det ver-
ligen händer något och att 
det syns. För att stötta vår 
budget ställde Aledemokra-
terna ett antal krav som var 
helt rimliga. Det handlade 
bland annat om att fortsät-
ta arbeta för ett kommunalt 
huvudmannaskap över väg-
arna i tätorterna samt en 
fortsatt satsning på Säkra 
ridvägar. När Janne sedan 
accepterade våra två motkrav 
att bryta samarbetet med 
Sverigedemokraterna och 
att ställa sig bakom ett soli-
dariskt flyktingmottagande 
fanns det ingen anledning 
att gnälla över det som tidi-
gare varit mellan partierna. 
Det är nuet som gäller och 
vi vill båda framåt, berättar 
Paula Örn om den ifrågasat-
ta budgetöverenskommelsen 
med AD.

Budgeten gick igenom, 
men även om Alliansen inte 
är med på tåget har Paula för 
avsikt att jobba brett.

– Mikael Berglund och 
jag har ett bra samtalsklimat. 
Mitt mål är självklart att få 
med så många som möjligt 
i de stora besluten. Vi har 
en tung fråga angående den 
framtida byggnationen i 
Götaälvdalen, där vi måste 
stå eniga i överläggningarna 

med Trafikverket och Läns-
styrelsen. Bullerproblema-
tiken måste lösas, men det 
måste också finnas någon 
som bär huvudansvaret när 
en så stor infrastrukturin-
vestering sker. Syftet med 
en ny väg och järnväg var 
att bana väg för tillväxt, inte 
att stoppa den. Vi har heller 
inte tid att vänta i tio år på 
en utredning, utan parallellt 
med ansvarsfrågan måste vi 
hitta en praktisk lösning som 
gör att byggnationen kan 
komma igång. Jag jobbar nu 

– Paula är Kommunstyrelsens ordförande 
i Ale och GR:s 1:a vice ordförande

PAULA ÖRN

Bor: Nödinge

Ålder: 36

Yrke: Kommunstyrelsens 

ordförande i Ale.

Bästa timmen på dygnet: 
”Mellan sju och åtta på kväll-

en när jag läser för barnen. 

Det är mysigt!”

Värst på julbordet: Syltan!

Bäst med julen: ”Julpyntet. 

Jag älskar det och allt har sin 

rätta plats, inte minst granen”.

Drivkraft: ”Att skapa ett bätt-

re samhälle för mina barn och 

deras vänner”.

Julklapp till Mikael Berglund: 
”Han får en stock portions-

snus, så vi blir av med allt 

kramande på mötena”.

Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande, har för avsikt att sköta alla inköp inför julen på 
hemmaplan. I lördags bar det av till butikerna i Älvängen.

Personalen i fokus 
för de rödgröna
NÖDINGE. Nu är det 
den rödgröna led-
ningen som pekar ut 
färdriktningen.

Rätten till heltid, 
jämställda löner och 
en satsning på fritids-
området Jennylund är 
några av de prioritera-
de områdena nästa år.

– Vi har redan sett 
till att personalen 
inom barnomsorgen 
har fått arbetskläder. 
Det kändes väldigt bra, 
säger kommunalråd 
Paula Örn (S).

Mycket av det som de 
rödgröna vill fokusera på 
handlar om personalpoli-
tik. Förutom arbetskläder 
till barnomsorgen och rätt-
en till heltid inom vården 
är det enligt den nya led-
ningen viktigt att komma 
igång med att jämställa 
lönerna. 

– Det är inget vi löser 
över en natt, men vi måste 
sätta fart. Förbättrade ar-
betsvillkor för personalen 
kommer att komma alebor-
na till gagn. En nöjd och 
motiverad personal höjer 

garanterat med automatik 
servicegraden, menar Pau-
la Örn.

En annan huvudfråga 
som blir viktig under 2015 
är centrumutvecklingen 
och förutom att jobba vi-
dare med centralorterna 
Älvängen och Nödinge har 
Kommunstyrelsens nya 
ordförande siktat in sig på 
Skepplanda.

– Här vill vi bygga nästa 
näridrottsplats och jag vill 
att när en sådan satsning 
görs ska det ske i dialog 
med ortsborna. Jag är över-
tygad om att de vet var den 
bäst placeras och vad den 
ska innehålla.

När det gäller centru-
mutvecklingen i Älvängen 
gäller det att lösa parke-
ringsfrågan.

– Det finns en del gamla 
synder att ta hand om. Be-
hovet av parkeringsplatser 
i centrum har hela tiden 
flyttats fram. Det håller 
inte längre. Nu får vi ta tag 
i problemet som troligt-
vis bara kan lösas med ett 
p-hus och för att komma 
till skott så måste kanske 
kommunen ta initiativet 
samt en del av kostnaden, 
säger Paula Örn.
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