
NOL. Hon vill sprida mat-
lukt på äldreboendena och ge 
brukarna en större valfrihet.

Boel Holgersson (C), ord-
förande för Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
sedan årsskiftet, vet vad hon 
vill.

– Jag har fyra år på mig 
och tänker inte vända upp 
och ner på allt första året 
även om det finns mycket 
jag vill ändra på, säger hon.

Nämnden har precis klubbat sin 
budget för 2011 och det är en lugn 
ordförande lokaltidningen träffar 
hemma i bostaden i Nol.

– Det har inte varit några större 
politiska strider. Vi är faktiskt över-
ens om det mesta och det är ett bra 
klimat i nämnden. Det är lagen om 
valfrihetssystem i vården som op-
positionen inte vill genomföra i 
Ale. Jag vill utreda möjligheterna 
att låta brukarna till exempel kunna 
välja en annan utförare av hemtjäns-
ten. Sedan har vi en annan syn på 
sommarjobben. Vårt mål är att in-
spirera det privata näringslivet att ta 
hand om fler ungdomar som på sikt 
kan bli deras nya medarbetare, säger 
Boel Holgersson och berättar att Ale 
kommun ändå kommer att erbjuda 
drygt 250 ungdomar i åldern 16-17 
år sommarjobb.

Hon har fått 5 Mkr extra för att 
satsa i äldreomsorgen, men pengar-
na är inte fördelade än.

– Vi avvaktar aprilprognosen. 
Vårt ekonomiska läge är ansträngt 
och jag måste värna den ordinarie 
verksamheten innan jag börjar spen-
dera, menar Boel.

Inledningsvis har hon istället valt 
att träffa alla medarbetare inom äld-
reomsorgen.

Träffar personalen
– Jag försöker vara med på så kall-
lade arbetsplatsträffar för att skapa 
mig en bild av hur personalen ser på 
sitt jobb. Hittills skulle jag vilja be-
skriva personalen som hängiven och 
ansvarstagande. De gillar jobbet och 
brukarna, berättar Boel och fortsät-
ter:

– En del har uttryckt en tydlig 
önskan om att få tillbringa mer social 
tid med de boende. Fler sociala ak-
tiviteter gör att brukarna ofta sover 
bättre, vilket underlättar för natt-
personalen.

Inom hemtjänsten finns det öns-
kemål om att få behålla samma kon-
taktperson.

– Även anhöriga tycker det vore 
bättre om man vet vem som kommer 
och utför tjänsterna. Idag kan det bli 
många olika ansikten som dyker upp 
och det är självklart något vi får titta 
på, medger Boel som annars försö-
ker undvika detaljfrågor i verksam-
heten.

I valrörelsen talades det mycket 
om att sprida matlukt på kommu-
nens äldreboende.

– Det är fortfarande min ambi-

tion, men förutsättningarna skil-
jer sig mycket åt. På Klockarängen 
i Skepplanda finns det ett bra kök 
och där skulle jag vilja diskutera med 
skolan om möjligheten att distribu-
era mat även till deras verksamhe-
ter. I Älvängen kanske vi också kan 
starta ett tillagningskök och levere-
ra till skolor och vårdenheter, likaså i 
Nödinge och södra Ale. Fler mindre 
tillagningskök skulle garanterat höja 
matkvalitén, säger hon och betonar 
att det nya äldreboendet i Nödinge 
får ett eget kök.

Ett annat mål är att verka för att 
två familjecentraler öppnar i Ale, 
gärna i Bohus och Älvängen.

Två familjecentraler
– Här konstaterar jag att Hälso- 
sjukvårdsnämnd 4 nu är positiv och 
även vår opposition, vilket är gläd-
jande. Som jag ser det handlar det 
om att samla mödravård, barnavård, 
föräldrastöd, socialtjänst riktad mot 
barn och en öppen förskola under 
samma tak, berättar Boel Holgers-
son och ger oss sedan en nyhet.

– Vi kommer att anställa en dietist 
i Ale som får i uppdrag att jobba ur 
ett folkhäloperspektiv, där det bland 
annat handlar om att stödja kommu-
nens personal i olika verksamheter 
samt att ge aleborna värdefull infor-
mation.

Nämndens budgetarbete är inte 
helt problemfritt. Individ- och fa-
miljeomsorgen är svår och är inne i 
en tung period med många institu-

tionsplaceringar samt ett ökat antal 
ungdomar med missbruksproblem.

– Vi måste ha resurser att ta 
hand om dem som hamnar fastnar 
i polisens razzior och av olika skäl 
kommer på villovägar, men det är 
väldigt svårt att budgetera för hur 
många som behöver hjälp och vad 
kostnaden kommer att bli. Att rök-
drogerna ökar är allvarligt. Det är 
en inkörsport till så mycket annat 

och här måste vi komma igång med 
ett omfattande förebyggande arbete, 
konstaterar Boel Holgersson innan 
det bär iväg på ännu ett möte.

Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden ansvarar för äldreomsorg, 
hemtjänst, individ- och familjeom-
sorg och arbetsmarknadsenheten.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Ny nämnd - ny ordförandeNy nämnd - ny ordförande

Boel Holgersson (C) är ny ordförande för nya Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden i Ale.

– Boel Holgersson (C) har ansvaret för omsorg och arbetsmarknad

HOS BOEL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOEL HOLGERSSON
Ålder: 56
Bor: Villa i Nol.
Familj: Gift med Christer, barnen Helena, 
tvillingarna Petra och Pernilla från tidigare 
äktenskap, samt maken Christers tvil-
lingsöner.
Aktuell sedan årsskiftet som ny ordförande 
för Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 
i Ale.


