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Öppet hus 
lördagen den 16/1

kl. 10.00 -14.00

Alla elever i årskurs nio 
och föräldrar önskas 

välkomna på Öppet hus till 
Ale gymnasium!

Arbetslösheten 
sjunker i Ale

Glädjande siffror i juietid

ALE. Arbetslösheten 
sjunker i Ale.

Det visar färsk sta-
tistik från arbetsmark-
nadsenheten.

– Det är ett viktigt 
trendbrott, säger Len-
nart Bergius, chef för 
arbetsmarknadsenhe-
ten.

I slutet av november var 1131 
personer arbetslösa eller i 
någon form av åtgärd i Ale 
kommun. Det är nio perso-
ner färre än i oktober, men 
nästan dubbelt så många som 
vid samma tidpunkt i fjol.

– Vi ser att allt fler börjar 
få jobb, det har vänt och vi får  
positiva signaler även hos Ar-
betsförmedlingen, säger Len-
nart Bergius som dock menar 
att det fortfarande är en tuff 
situation.

– Onekligen är det så. Vi 
har dubbelt så många som 
i fjol, men vi ser att det har 
planat ut och har börjat gå åt 
rätt håll.

För ungdomsarbetslöshe-
ten som den politiska majo-
riteten i Ale har prioriterat 
hårt under hösten ses samma 
positiva trend. Från oktober 
månad har arbetslösa ung-
domar 18-24 år gamla mins-
kat med 15 personer. Totalt 
är 289 ungdomar arbetslösa 
eller i en arbetsmarknadsåt-
gärd. 2008 var samma siffra 
138.

– Vi kommer att starta ett 
antal projekt under våren 
som förhoppningsvis ger oss 
många nya möjligheter att 

hjälpa ungdomar. Sex miljo-
ner extra har anslagits till ar-
betsmarknadsåtgärder i form 
av nya jobb, praktikplatser 
och utbildning, berättar Len-
nart Bergius.

140 ungdomar är fortfa-
rande öppet arbetslösa i Ale 
kommun.

Vad gör ni för att nå fram 
till dessa?

– Här fyller Alelotsen en 
viktig funktion. Ungdomar 
får hjälp att söka jobb och ta 
fram ett bra material. Ale-
lotsen kommer att fortsätta 
under nästa år, svarar Len-
nart Bergius. 

Trendbrottet som nu visar 
en arbetslöshet på 6,4% i Ale 
kommun, jämfört med 6,5 
förra månaden, bekräftar att 
det målmedvetna arbetet har 
givit resultat.

– Det både hoppas och tror 
jag. Satsningen på just Ale-
lotsen har hjälpt många ung-
domar att komma ut på ar-
betsmarknaden. Det vet vi 
redan, säger Lennart Ber-
gius och ber att få återkom-
ma mer konkret i frågan om 
vilka åtgärder som planeras 
inför 2010.

Arbetsmarknadsenhetens chef, Lennart Bergius, menar att 
satsningen på Alelotsen har givit önskvärd effekt. Det kan 
Andreas Antelid och Camilla Alverby känna sig stolta över.

Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Apoteket Skeppet

Öppet under jul- 
och nyårshelgerna

Julafton  09.00-12.00
Juldagen  stängt
Annandag jul stängt
Nyårsafton  10.00-13.00
Nyårsdagen  stängt
Trettonafton  10.00-18.00
Trettondagen  stängt

Apoteket önskarApoteket önskar 
alla kunder God Julalla kunder God Jul 
och Gott Nytt åroch Gott Nytt år


