
NÖDINGE. Riksdagsle-
damot, Mikael Ceder-
bratt (M), fick klara 
besked.

Den halverade 
arbetsgivaravgiften 
för personer under 
26 år underlättar för 
yngre att komma in på 
arbetsmarknaden.

– Visst har det bety-
delse. Hos oss har det 
skapat utrymme för 
ytterligare två tjäns-
ter, säger ICA-handlare 
Marianne Sjöö.

Moderaterna i Ale besökte i 
onsdags ICA Kvantum på Ale 
Torg. En delegation beståen-
de av partiets toppkandidater 

till kommunfullmäktige och 
riksdagsmannen Mikael Ce-
derbratt ville diskutera effek-
terna av Alliansregeringens ar-
betsmarknadspolitik.

– Vi vet att halveringen av 
arbetsgivaravgiften för unga 
har haft en positiv inverkan 
för jobbmöjligheten. Om en 
rödgrön regering tar bort in-
satsen riskerar vi att förlora 30 
000 arbetstillfällen, säger Ce-
derbratt.

Handeln är en vanlig 
bransch för ungdomar att söka 
jobb i. Hos ICA i Nödinge är 
en knapp tredjedel under 26 år.

– Det har inte bara med ar-
betsgivaravgifterna att göra, 
utan vi har också haft ett bra 
samarbete med Arbetsförmed-

lingen där vi åtagit oss att ta 
emot unga arbetslösa. 12 veck-
ors praktik gav fem ungdo-
mar sommarjobb. Tre av dem 
jobbar fortfarande kvar, be-
rättar Marianne Sjöö och ut-
vecklar:

–  Jag tycker att Ale kommun 
gör många genomtänkta insat-
ser för att motverka ungdoms-
arbetslösheten.

Mikael Berglund, Modera-
ternas listetta i Ale, gladdes åt 
informationen.

– Den sänkta arbetsgivar-
avgiften visar att vi på så vis 
skapar riktiga jobb och det gör 
att Arbetsförmedlingen äntli-
gen kan börja fördela jobb och 
inte åtgärder.

Alliansen pratar mycket 
om att utveckla lärlingsut-
bildningen kommande man-
datperiod. Det är något som 
Marianne Sjöö också talar sig 
varm för.

– Skolan och näringsli-
vet måste närma sig varandra. 
Lärlingsutbildning är ett bra 
instrument och för de som är 
mer praktiskt lagda är det ett 
perfekt alternativ.

Inom handeln finns det 
stora utmaningar. Branschen 
jobbar hårt med att arbeta upp 
statusen på yrket.

–  Det är idag ett kvalificerat 
jobb som ställer stora krav. Vår 
största utmaningen är därför 
att hitta kompetenta medarbe-
tare i framtiden. Jag tror per-
sonligen att det är viktigt att 
tjejer får plats i ledningsposi-
tioner. Där är vi i Nödinge ett 
undantag. I vår ledningsgrupp 
är vi till exempel bara en kille, 
berättar Marianne Sjöö.

Riksdagsledamot, Mikael 
Cederbratt, fick med sig lite 
att bita i också. Snatterier och 
stölder är ett fortsatt stort be-
kymmer för branschen. Bara 
ICA Kvantum i Nödinge har 
ett svinn som omfattar cirka 
2,5 miljoner kronor, vilket är 
lika mycket som en fullastad 
lastbil med släp…

– Hade reglerna för kame-
raövervakning varit annorlun-
da hade vi haft bättre förutsätt-
ningar att bekämpa kriminali-
teten. Idag är det också väldigt 
svårt – och det tar lång tid – att 
få upprättelse även i de fall där 
vi kommit på någon som stjäl 
eller förskingrar, säger Mari-
anne Sjöö.

Cederbratt som har ett för-
flutet som kriminalpolis nick-
ade instämmande, utan att 
kunna ge några löften om för-
ändringar. 

– Vi måste fortsätta vårt 
arbete med att skapa en bättre 
skola, ett samhälle som er-
bjuder andra alternativ än att 
stjäla – där du istället har ett 
meningsfullt jobb som du kan 
försörja dig på.

Han var för övrigt väldigt 
nöjd med besöket hos ICA 
Kvantum.

– Jag blir bara mer överty-
gad om att vår politik är rätt 
och får önskvärd effekt, dess-
utom står det utan tvivel att vi 
måste fortsätta föra in praktis-
ka moment i skolan och knyta 
ett närmare samarbete med 
näringslivet.
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Föreläsningar och kurser för 
föräldrar och andra vuxna

COPE-föräldrakurs
Du som har barn 3-9 år är
välkommen. Vi startar 
gruppdiskussioner efter ett kort 
videoavsnitt som visar en vardaglig 
föräldrar - barnsituation.
Handledare
Anita Österberg och  
Anna-Carin Gunnarsson.
Start 14 september 17.30 
samt tio tisdagar. Bohusskolan
Anmälan: 
birgitta.freden@ale.se, 
0704-320 711
anita.osterberg@skola.ale.se tel 
0303- 33 01 63
anna-carin.gunnarsson@ale.se, 
0303-33 01 61

Tonårs-COPE
Föräldrakurs
Tillsammans med handledarna 
Eva Gundahl och Marie Albinsson 
diskuterar vi 
• Hur jag får min tonåring att lyssna
• Vilka regler vi vill ha i familjen
•   Hur vi kan få mindre tjat och bråk 

hemma
•  Vad jag kan föra för att inte bli så 

arg på min tonåring.

Start 30 september 17.30-19.30 
samt 9 torsdagar 
(ej höstlovsveckan)
Aroseniusskolan
Anmälan: eva.gundahl@ale.se, 
marie.albinsson@skola.ale.se
birgitta.freden@ale.se 0704-320 711

Familjeverkstan
Vi träffas sju kvällar med start den 
4 oktober kl 19.00 

Med korta fi lmavsnitt som inspiration 
diskuterar vi – uppmuntran, 
belöningar, rutiner, lek, sätta gränser 
och rädsla. Start måndag 4 oktober 
samt 6 träffar Ale Gymnasium
Handledare Anette Lindfors
Anmälan: birgitta.freden@ale.se

Babymassage
Fördjupar och stärker banden mellan 
dig och ditt barn.
Birgitta Liljeqvist, sjuksköterska och 
instruktör i babymassage leder sex 
träffar med start 7 oktober kl 12-13
i Älvängens Missionskyrka
Anmälan senast 1 okt till 
0704-61 08 41.

Ditt kompetenta barn
Familjeterapeuten och författaren 
Jusper Juul  föreläser och väcker 
tankar om barn och föräldraskap

11 oktober 19.00-21.00
Ale Gymnasium, teaterlokalen
Ingen avgift

Kloka möten 
- viktig föreläsning för föräldrar

Är du tonårsförälder eller förälder 
till barn på väg in i tonåren? Då 
kan professor Mats Trondmans 
föreläsning om förlängd ungdomstid, 
ny relationsgrammatik och vuxenroll 
vara intressant för dig.

7 december kl 19.00
Ale Gymnasium, teaterlokalen
Ingen avgift

www.folkpartiet.se/ale

Jag vill bli Din
     - egen politiker

Kryssa Rose-Marie Fihn

Hjärtefrågor

Det här får du som 
kund hos xtravaganza:
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Sänkt arbetsgivaravgift har haft effekt

Ica-handlare, Marianne Sjöö, fick besök av riksdagsledamot Mikael Cederbratt (th) och Mode-
raternas toppnamn i Ale Peter Kornesjö och Mikael Berglund.

– Mikael Cederbratt (M) nöjd med resultatet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


