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NÖDINGE. Arbetslösa 
ungdomar kommer 
erbjudas många möjlig-
heter under 2010.

Nya satsningar ska få 
fler i arbete.

– Bara Ale kommun 
har avsatt 6 nya mil-
joner för ytterligare 
arbetsmarknadsåtgär-
der, lägg till Arbetsför-
medlingens pengar och 
ni förstår att vi tar situ-
ationen på stort allvar, 
säger Lennart Bergius, 
chef för arbetsmark-
nadsenheten.

Ungdomsarbetslösheten är 
en huvudfråga i Ale kommun. 
Under 2010 planeras en rad 
åtgärder i form av utbildning, 
praktik och nya jobb. En del 
projekt är helt klara, andra 
ska behandlas politiskt inom 
kort.

– Vi har fått besked om att 
Alelotsen ska fortsätta under 

hela nästa år. Det har varit till 
hjälp för många ungdomar 

som inte har känt sig säkra i 
hur man söker ett jobb eller 
utbildning, säger Lennart 
Bergius.

En intensiv utredning 
pågår för att få till stånd en 
entreprenörsutbildning som 
påminner om YEE – den 
internationella utbildningen 
som Ale kommun bedrivit 
för ungdomar i samarbete 
med Warwick University på 
Krokholmen.

– Tanken är att hitta ett 
upplägg som bygger på ett 
mer intimt samarbete med 

det lokala näringslivet, men 
den pedagogiska plattformen 
med kreativt tänkande är 
grunden i utbildningen, säger 
Lennart Bergius som menar 
att detta kan bli en jättechans 
för arbetslösa ungdomar 18-
24 år gamla.

Ungdomsjobb
Kommunstyrelsen förväntas 
också ta beslut om så kallade 
Ungdomsjobb.

– Ale kommun är liksom 
andra kommuner i behov 
av nyrekrytering framöver. 

Ungdomar som är intres-
serade av kommunal verk-
samhet kommer att kunna 
erbjudas en anställning på 
75% i kommunen under sex 
månader. Det förutsätter att 
man tecknar sig för ett kom-
petenskontrakt som innebär 
att man förbinder sig att stu-
dera på Komvux resterande 
del (25%). Det här tror jag 
är en vinnar-vinnar-modell. 
Kommunen hittar nya med-
arbetare som slussas in på ett 
naturligt sätt och ungdomar 
får ett ”riktigt” jobb, förklarar 

Lennart Bergius.
I samverkan mellan 

Komvux, Individ- och famil-
jeomsorgen, Arbetsförmed-
lingen, och arbetsmark-
nadsenheten geomförs en 
motivationskurs för personer 
som saknar fullständiga gym-
nasiebetyg.

Planerat åtgärder
Arbetsmarknadsenheten 
har också i samarbete med 
Arbetsförmedlingen och 
Individ- och familjeomsorgen 
planerat åtgärder för arbets-
lösa invandrare.

– Om de har varit i Sverige 
i högst tre år och har svaga 
svenskakunskaper är de kva-
lificerade för ett Instegsjobb. 
Arbetet varvas med SFI-
undervisning (Svenska för 
invandrare) under sex måna-
der, säger Lennart Bergius.

Ett annat projekt som 
också vänder sig till en annan 
och lite äldre målgrupp är bil-
dandet av ett skogsvårdslag. 
Åtta personer erbjuds möj-
lighet att tillsammans med en 
arbetsledare röja i kommu-
nens skogar. Det pågår också 
en utredning för att starta ett 
stadsnära naturprojekt.

Stadsnära miljöer
– Ett antal personer får i upp-
gift att under ledning göra 
våra natur- och kulturstigar 
mer tillgängliga. En del har 
börjat växa igen och det vill vi 
ju inte. Det finns också andra 
stadsnära miljöer som behö-
ver ses över, menar Lennart 
Bergius.

Av de sex extramiljonerna 
är inte samtliga intecknade i 
olika projekt. En del har spa-
rats för att möta ett eventuellt 
ökat behov nästa höst.

ARBETSLÖSHETEN I ALE NOV 2009
Arbetslösa totalt: 1131 (613)
Arbetslösa i program: 479 (245)

Arbetslösa ungdomar: 289 (138)
Arbetslösa ungdomar i program: 
149 (53)

Inom parentes anges jämförelsetal 
för november 2008. Jämfört med 
oktober i år ses ett trendbrott då 
arbetslösheten för första gången 
minskar om än marginellt.

Så ska arbetslösheten bekämpas 2010

Lennart Bergius, arbetsmarknadschef i Ale, är nöjd med den satsning som Ale kommun nu gör för att hjälpa arbetslösa 
under 2010. Han är också glad över att idéerna har en bred politisk förankring.
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