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ÄLVÄNGEN. Den upp-
märksammade Center-
stämman för snart två 
veckor sedan hade två 
representanter från 
Ale.

Boel Holgersson och 
Petra Andersson.

Eller om man vill, mor 
och dotter.

Generationsväxlingen inom 
politiken står vid dörren. 
Många har oroat sig för åter-
växten. Det gör inte center-
partiets Boel Holgersson.

– Nej, det var fantastiskt 
många ungdomar på Center-
stämman i år. De tog till orda 
i flera viktiga frågor och visade 
ett stort engagemang.

Dessutom kunde Boel också 
glädja sig åt att denna gång få 
sällskap av dottern Petra som 
gästade stämman för första 
gången.

– Det var en god stäm-
ning och en väldig debattlust. 
Första kvällen blev det till och 

med natt innan debatten av-
slutades vid halv två. Det var 
jag inte riktigt beredd på, be-
rättar Petra.

Boels första av minst tio års-
stämmor var 1983 med Tor-
björn Fälldin som partileda-
re.

– Då liksom nu hade vi en 
populär ledare. Maud Olofs-
son sitter oerhört säkert och 
uppskattas av alla. Det blåste 
lite kring henne i debatten om 
energiuppgörelsen, men efter 
ett engagerat och känslosamt 
tal fick hon stående ovationer, 
säger Boel.

Centerstämman kom inte 
bara att handla om energi 
utan också om FRA, LAS och 
sjukvård för papperslösa och 
gömda flyktningar.

Het fråga
– Den sista frågan var riktigt 
het och om det vittnar inte 
minst omröstningen. 171-170 
för att ge alla rätt till sjukvård, 
säger Petra.

Trots att båda är politiskt 

engagerade och mycket in-
tresserade av samhällsfrågor 
är det inte ofta som mor och 
dotter diskuterar med varan-
dra.

– Det är väl många som tror 
att mamma har påverkat mig 
och på så vis fått med mig i 
Centerpartiet. Sanningen är 
att vi pratar väldigt sällan po-
litik och så har det alltid varit. 
Skälet till att det blev Center-
partiet är helt enkelt att jag 
delar värderingarna, sen kan 
man ju alltid fundera varifrån 
värderingarna kommer, säger 
Petra.

Insatt mamma
När lokaltidningen ber dem 
att se på varandra som poli-
tiker hittar de många positiva 
sidor. Petra om Boel:

– Mamma är insatt i väldigt 
många frågor och skulle jag få 
ge henne en ministerpost i 
regeringen skulle det nog bli 
som socialminister.

Boel om Petra:
– Hennes styrka är ekono-

mi och det har hon stor nytta 
av. Självklart skulle jag vilja 
se Petra som finansminister, 
men hon måste bli bättre på 
att driva frågor och lära sig det 
politiska hantverket.

Boel har en lång politisk 
karriär bakom sig och sedan 
årsskiftet försöker hon leva på 
sina uppdrag.

Heltidspolitiker
– Det är tufft. Jag får anpas-
sa mig till en annan ekonomi, 
än när jag hade ett civilt jobb 
vid sidan av. Nästa år är det 
30-årsjubileum som politiker 
i Ale – en valseger skulle vara 
en fin jubileumsgåva.

Precis som Petra har Boel 
haft politiskt aktiva föräld-
rar.

– Jag brukar säga att jag 
är tredje generationen po-
litiker och Petra tillhör den 
fjärde i vår släkt. Jag började 
engagera mig när Socialde-
mokraterna ville få männis-
kor att lämna landsbygden 
till förmån för fabrikerna i 
storstäderna. Staten betalade 
till och med för att lantbruka-
re skulle lägga ner. Som ton-
åring blev jag också mycket 
engagerad i kärnkraftsfrågan, 
berättar Boel.

Centerstämman blev upp-
märksammad massmedialt, 
vilket partiet tackar för.

– Det blev mycket diskus-
sioner runt vår politik och 
det är tacksamt. Tidigare har 
vi haft en tydlig koppling till 
miljöfrågor. Nu stack vi ut på 
många andra punkter, till ex-
empel genom centerungdo-
marnas debatt om att låta de 
mindre företagen helt avstå 
från lagen om anställnings-
skydd. Det skulle ge ung-
domar på arbetsmarknaden 
bättre förutsättningar, avslu-
tar Boel Holgersson.

Centerpartiet i blickfånget
– Mor och dotter representerade Ale på uppmärksammad Centerstämmamma

Petra Andersson medverkade tillsammans med mamma Boel 
Holgersson på årets Centerstämma.

Yrkesutbildningar
för dig som är invandrare, arbetslös

eller har en lägre utbildning

I augusti/september startar vi 
fem olika heltidsutbildningar 
i samarbete med sju andra 
kommuner i Västsverige. Tre till 
fyra dagar i veckan är du ute 
i praktik och resten av tiden 
sker undervisning och egna 
studier.

Utbildningarna är kostnadsfria och 
studiemedel kan sökas via CSN.

För mer information kontakta våra studievägledare:
Kenneth Widell 0303-33 01 39 eller 
Helen Jansson 0520-65 97 04

Våra utbildningar

Bageri/konditori 35 v
Lokalvård 17 v
Storkök/restaurang 35 v
Personlig assistent 35 v
Handel 33 v

LILLA EDETS KOMMUN LE KOMMUNA
arbetsmarknadsavdelningen

BOEL HOLGERSSON
Ålder: 56
Bor: Nol
Familj: Gift med Christer. Barnen 
Petra, Pernilla och Helena från 
tidigare äktenskap samt Christers 
tre pojkar.
Antal år i politiken: 29.
Politiska uppdrag: Ledamot i kom-
munfullmäktige, vice ordförande 
i Vård- och omsorgsnämnden, 
överförmyndare, ledamot i Polis-
styrelsen, ledamot i sociala styr-

gruppen (GR), kretsordförande för 
Centerpartiet.
Om EU: Kluven. Röstade nej i folkom-
röstningen, men ser numera både för-
delar och nackdelar. ”Jag tänker rösta 
i valet, det är vår chans att påverka 
och en röst kan faktiskt avgöra”.
Om euro: Nej, tack.
Hjärtefråga: Skolan. ”Vi måste 
kunna erbjuda barnen en lugn och 
trygg miljö så de kan nå kunskaps-
målen”.

PETRA ANDERSSON
Ålder: 31
Bor: Burhult
Familj: Supersingel med två hästar.
Yrke: Ekonom på Studieförbundet 
Vuxenskolan.
Politiska uppdrag: Sitter sedan 
januari -07 i Utbildnings- och kultur-

nämnden.
Om EU: Bra och dåligt. ”Men det blir 
knappast bättre av att inte rösta”.
Om euro: ”Nej, bara bra för de stora 
länderna och dit hör inte Sverige”.
Hjärtefrågan: Skolan. ”Den påver-
kar precis hela livet”.
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Tuffa anpassningar för Barn och ungdom
ALE. Till hösten väntas 
magrare tider.

Barn- och ungdoms-
förvaltningen tvingas 
banta.

Totalt är det 80 
tjänster som berörs 
i en anpassning som 
ligger mellan 15-20 mil-
joner kronor.

Grundproblemet för Barn- 
och ungdomsnämnden är att 
kostymen är för stor i förhål-
lande till budget. Fjolårets 
överskridande med ca 7 mil-
joner kronor måste hanteras. 
Dessutom finns ett effektivi-
seringskrav på 2%.

– De stora åtgärderna kan 
vi inte genomföra under ett 
läsår, utan det blir till hösten. 
Vi minskar vår organisation 
med runt 80 tjänster. 45 får 
besked om arbetsbrist och 
resterande är tjänster som 

idag är vakanta och som vi 
inte tillsätter. Det hand-
lar inte bara om pedagoger, 
utan också om vaktmästeri, 
städ och körspersonal, säger 
förvaltningschef Annika Sjö-
berg.

Förutom på personalsi-
dan sker besparingar på lo-
kalsidan, läromedel, kopie-
ring med mera. Konsekvens-
beskrivningarna innehåller 
mycket oro.

– Personalen är orolig för 
kvalitén i skolan samt en ökad 
arbetsbelastning. Självklart 
kommer det att märkas, men 
det slår nog mot alla. Barn 
med särskilda behov måste 
vi tillgodose, vilket gör att 
de högpresterande eleverna 
får mindre uppmärksamhet, 
säger Annika Sjöberg.

Förvaltningschefen delar 
fackens oro.

– Vi är gemensamt bekym-

rade över den ekonomiska ut-
vecklingen, men jag kan inte 
säga att det inte går förrän vi 
har försökt. Vi måste komma 
i balans i år, eftersom 2010 ser 
ännu tuffare ut.

De åtgärder som nämnden 
har beslutat genomföra inne-
bär ändå att förvaltningen 
kommer att redovisa ett mi-
nusresultat, vilket kommun-
ledningen egentligen inte ac-
cpeterar.

– Vi motiverar det med 
att ta med oss minusresulta-
tet nästa år och nå en budget 
i balans under 2010, berättar 
Annika Sjöberg som hyser 
stor respekt för de chefer i 
förvaltningen som nu måste 
genomföra många tuffa per-
sonalsamtal.

– 80 tjänster berörs totalt i förvaltningen
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