
NÖDINGE. Monica Samu-
elsson (S) är ny ordfö-
rande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
den, men framför allt en 
genuin nolbo.

– Där är jag född och 
uppvuxen, pappa var 
från Kilanda, mamma 

det bli Nol, säger hon 
med ett brett leende.

till Karlskoga, Kungälv 
och Göteborg blev det 
Nol igen – och rakt in i 
Alepolitiken.

Fackföreningen Metall ring-
de när Monica Samuelsson 
var mammaledig. De behöv-
de hjälp på kontoret i Nols 
Folkets Hus.

– Det var nära och lock-
ande. Jag är uppväxt i ett 
hem med livliga diskussioner 
om rätt och fel, så det kände 
inspirerande att börja arbe-
ta fackligt. Lite senare fick 
jag en förfrågan om att sitta 
med i primärvårdsstyrelsen 
och där började det politis-
ka engagemanget ta fart. Jag 
satt med i Nol-Alafors kom-
mundelsnämnd fram till dess 
att de upphörde. Då blev det 

istället Utbildnings- och kul-
turnämnden från 1997. Den 
senaste mandatperioden har 
jag suttit som vice ordfö-
rande i Kultur- och fritids-
nämnden och när frågan om 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden kom kände 
jag att det var dags för en ny 
utmaning, berättar Monica 
Samuelsson och fortsätter:

– Jag upptäckte att frågor-
na faktiskt engagerar hela 
samhället. Till och med 
mina egna söner 
bryr sig och har 
åsikter om det 
som behand-
las i nämn-
den. Det be-
hövdes därför 
ingen längre 
betänketid.

Starten på det 
nya uppdraget har 
redan skvallrat lite 
om vad som kan vänta. Be-
skedet om att en enig kom-
munstyrelse pekat ut en tomt 
i närheten av Jennylund som 
platsen för ett motivations-
boende för vuxna missbru-
kare har rört upp känslor i 
Bohus. Ett av skälen är att 
nämnden behöver spara 
pengar inom Individ- och fa-
miljeomsorgen som idag kö-
per dyra platser för hemlösa 
i grannkommunerna.

– Beslutet är väl genom-
tänkt. Vi behöver ett mo-
tivationsboende för dessa 

människor i Ale. Samtidigt 
förstår jag att det uppstår 
frågor och dessa ska vi be-
svara med hopp om att oron 
kan lägga sig. Jag är över-
tygad om att detta kommer 
att lösa sig. Den 24 februari 
har vi ett informationsmöte i 
Bohus och efter det tror jag 
att bilden har klarnat. Det 
handlar om ett tiotal mo-
tiverade vuxna människor 
som vill förändra sitt liv. 

Det talar vi alldeles för 
lite om. De är inte 

farliga för barn, 
många av dem 
finns redan 
idag ute i våra 
s a m h ä l l e n , 
säger Monica 
Samuelsson.

N ä m n d e n 
har ett tufft 

sparkrav på sig. 
IFO behöver skära 

ner kostnaderna med upp 
till sju miljoner för att nå 
en årseffekt om tre miljoner 
kronor.

– Det gör man inte utan 
sveda och värk, men jag 
tror att det är möjligt fast då 
måste vi genomföra ett antal 
åtgärder – däribland ett mo-
tivationsboende.

Under valrörelsen rikta-
des hård kritik till att nämn-
dens boenden var underbe-
mannade och arbetsvillkoren 
under all kritik.

Hur tänker ni tackla 
den frågan?

– Nämnden har bjudit in 
verksamhetscheferna för att 
ge oss en tydlig bild av or-
ganisationen, om vad som 
fungerar och vad som är be-
kymmersamt. Jag känner att 
det är väldigt viktigt som ny 
ordförande att bilda sin egen 
uppfattning. Ett av mina mål 
är att personalomsättningen 
och sjukskrivningstalen ska 
sjunka.

Ny teknik
Ett sätt att höja säkerheten, 
förbättra kvalitén och ar-
betsvillkoren kan ske med 
hjälp av ny teknik.

– Jag tycker vi ska utreda 
ordentligt möjligheten att 

använda kameror i hemmen. 
Det skulle underlätta enormt 
för hemtjänsten. Varför ska 
de störa och kanske väcka 
Astrid om hon sover lugnt? 
Det viktigaste är att vi kon-
trollerar att allt står rätt till 
och det kan ske med hjälp 
av kamerabevakning, menar 
Monica Samuelsson.

Tongivande
Arbetsmarknadsfrågorna var 
tongivande i Socialdemokra-
ternas valrörelse. ”Ingen ung 
utan jobb” baserades på en 
90 dagars garanti, men när 
de rödgrönas budget inte 
gick igenom begränsas möj-

ligheten till den reformen.
– Från nämndens sida 

satsar vi mycket kraft på att 
återställa antalet sommar-
jobb som halverats under Al-
liansens tid vid makten och vi 
ger också arbetsmarknadsen-
heten en resursförstärkning 
om knappt tre miljoner för 
fler åtgärder att minska ung-
domsarbetslösheten. Det 
ska genom bland annat så 
kallade yrkesanställningar 
där du kan kombinera teori 
och praktik, berättar Moni-
ca Samuelsson som trots en 
viss debatt på lokaltidning-
ens insändarsidor känner att 
det råder en bra stämning i 

nämnden.
– Ja, det måste jag säga. 

Alla är väldigt engagerade. 
Sedan måste jag säga att min 
företrädare, Boel Holgers-
son, gjorde ett väldigt fint 
överlämnande och önska 
mig ett ärligt lycka till. Hon 
sa också att jag får ringa när 
jag vill om det uppstår frå-
gor. Det känns väldigt bra 
att ha det i ryggen, avslutar 
Monica Samuelsson. 

Hon inledde i primär-
vårdsstyrelsen på 80-talet 
och är nu tillbaka i omsorgs-
frågorna.
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SEX SNABBA

ORDFÖRANDE 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Monica Samuelsson (S), ny ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden:

”Vi behöver ett motivationsboende”

MONICA SAMUELSSON

Ålder: 59
Bor: Nol
Uppdrag: Ledamot i Kommun-
styrelsen, kommunfullmäktige 
samt ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden.
Intressen: ”Jag är en bokmal, 
gärna deckare. Sen är det 
självklart mina barnbarn som 
gäller”.
Om att åldras: ”Det är inget 
bekymmer. Jag njuter och 
tycker att livet blir lättare för 
varje dag. Jag oroas mindre 
nu än tidigare”.
Bästa timmen på dygnet: ”På 
kvällen när allt har tystnat 

och boken åker fram”.
Om jag vann en miljon: ”Då 
skulle jag ta med mig barn 
och barnbarn på en härlig 
resa”.
Bästa beslutet jag deltagit i: 

igenom att Alliansen var 
tvungen att öppna Ale Arena 
igen”.
Något som oroar: ”Att plane-
ringen av ett nytt äldrebo-
ende i Älvängen fastnar i 
centrumutvecklingen som ser 
ut att gå trögt. Vi kan inte 
vänta att bygga till 2018”.

Monica Samuelsson är ny som ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Vice ordfö-
rande är Isabell Korn (M). Förra året gjorde de sällskap i Kultur- och fritidsnämnden under Isabells 
ledning.
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