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Rekordstort 
intresse för 
sommarjobb 
i Ale

FAKTA
Arbetstider: 7 timmar perdag i 
tre veckor, totalt 105 timmar.
Lön: Födda –92 får 78 kronor/
timma inklusive semesterersätt-
ning. Födda – 93 och –94 får 63 
kronor/timma inklusive semster-
ersättning.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ministerbesök i Ale – Nyamko Sabuni talar

Som politiker har Sabuni ar-
betat mycket med frågor som 

rör näringsliv samt jämlik-
het och jämställdhet. Sabuni 

kallar sig trots sin post som 
jämställdhetsminister inte för 
feminist, utan menar att hon 
är liberal och att "underepi-
teterna kan man se på som 
man vill". Av hennes mest 
uppmärksammade utspel 
kan nämnas obligatoriska 
gynekolog-kontroller på alla 
flickor för att komma åt pro-

blemet med könsstympning 
samt slöjförbud i skolan. 
Hon har också profilerat sig 
som en av de mest kritiska 
inom Folkpartiet till religiö-
sa friskolor.

På lördag talar hon i mu-
siksalen i Ale gymnasium och 
det finns också tid för frågor.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Folkpartiet liberalerna Ale rustar för årsmöte 
på lördag.

Som talare för såväl medlemmar som den breda 
allmänheten kommer Jämställdhets- och integra-
tionsministern Nyamko Sabuni, 41.

– Det är vi väldigt glada över, säger Rose-Marie 
Fihn, Folkpartiet liberalerna Ale.

Nyamko Sabuni
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5 SISTA DAGARNA

70%
I HELA BUTIKEN

Sista dagen söndag 25 april!
Vi tackar alla våra trogna och trevliga kunder 

för våra 21 år som Sportbutik i Älvängen.
Börje, Gertrud, Cecilia

TOTAL 

UTFÖRSÄLJNING!
BUTIKEN UPPHÖR

ALE. Antalet sommar-
jobb kommer mer än 
att fördubblas i Ale 
kommun i år.

Förutom de i det 
privata näringslivet 
erbjuds 400 kommu-
nala sommarjobb.

– Dessa har sökts 
av 735 ungdomar 
i åldern 16 – 18 år, 
vilket är roligt och 
angeläget för kom-
munen och dess olika 
verksamheter, säger 
Jarl Karlsson (S), 
kommunstyrelsens 
ordförande. 

– Vilken respons från Ale-
ungdomarna, fortsätter 
Karlsson och understryker 
att förslaget var gemensamt 
från majoritetspartierna (S, 
V, MP).

– Idén är inte heller kort-
siktig utan arbetet med att 
utöka antalet sommarjobb 
fortsätter. I vårt program 
för nästa mandatperiod är 
målet "sommarjobb åt alla" 
i målgruppen, drygt 1300 
ungdomar.

I år finns beslut om 400 
kommunala jobb, till en 
kostnad av 4.1 Mkr. Verk-
samheten med sommarjobb 
kommer att sätta ”guld-
kant” på tillvaron för många 
Alebor och inte minst ge en 
inblick i arbetslivet. 

Kommunstyrelsens ord-
förande noterar att jobben 
kommer att finnas inom de 
flesta av kommunens olika 
verksamheter och dessutom 
i föreningslivet.

Ytterligare 50?
– Då intresset är så stort 
håller Arbetsmarknads-
enheten på att undersöka 
möjligheterna att besätta 
alla de kommunala platser 
som tagits fram det vill säga 
ytterligare ett 50-tal platser, 
avslutar Jarl Karlsson.

Det kommunala bo-
stadsbolaget AB Alebyggen 
bidrar med cirka 30 som-
mararbetsplatser.

Ungdomarna som är 16 
eller 17 år kommer att tjäna 
cirka 6 600 kronor och de 
äldre ungdomarna cirka 8 
200 kronor.

Lottningen av jobben 
kommer att ske i slutet av 
april och alla ungdomar 
får sitt arbetsplatsbesked i 
början på maj.


