
ALE. Ungdomsarbets-
lösheten sjunker i Ale.

Vid oktober månads 
utgång noterades årets 
lägsta siffra, 10,5%.

– Vi har en positiv 
utveckling och ligger 
nu under riksgenom-
snittet, säger arbets-
marknadschef, Lennart 
Bergius.

När året började hade Ale 
kommun en ungdomsarbets-
löshet på 12,9%. Under året 
har en rad åtgärder satts in 

och efter tio månader har siff-
ran sjunkit med 2,4%. Idag är 
det 250 arbetslösa ungdomar 
18-24 år gamla. Samma siffra 
i fjol var 304.

– Det är vi naturligtvis väl-
digt glada över, men samtidigt 
kan vi konstatera att andra 
kommuner i Göteborgsregi-
onen ligger lägre. Vår posi-
tiva utveckling är dock att vi 
minskar mer än andra, säger 
Lennart Bergius.

I dagsläget är det bara Par-
tille (11,0%) och Lilla Edet 
(12,9%) som har en högre 

ungdomsarbetslöshet.
– Utan alla våra insatser vet 

ingen hur det hade sett ut i 
Ale, understryker Bergius.

Lägst ungdomsarbetslös-
het i oktober hade Kungälv 
med "bara" 7%. Snittet i riket 
var 11,2%.

Totalt sett har arbetslös-
heten i Ale minskat med 224 
personer under 2010. Antalet 
öppet arbetslösa och i någon 
form av åtgärd uppgick i ok-
tober till 974 personer. Jäm-
fört med samma tid i fjol är 
det en förbättring med 164. 
I procent är arbetslösheten 
nu 5,6% mot 6,5% föregå-
ende år. 

NÖDINGE. YUP, ett 
annorlunda arbets-
marknadsprojekt för 
unga arbetslösa, har 
gått i mål för andra 
gången.

Utbildningen som 
leds av Roger Mumby-
Croft, professor i entre-
prenörskap, hyllas av 
deltagarna.

– Jag har lärt känna 
mig själv på ett mycket 
bättre sätt, sa Marcus 
Karlsson, 24.

Entreprenörsutbildning-
en, YEE – Unga entrepre-
nörer i nya Europa – har 
Ale kommun drivit i tio år. I 
våras testades samma koncept 
i ett nytt projekt med unga ar-
betslösa som målgrupp. Ut-
gången var lyckosam redan 
första gången och nu i höst 
har ytterligare 18 deltagare 

fått genomgå utbildningen. 
Efter fem veckor, där elever-
na har fått jobba mycket med 
sig själva och diskutera både 
sina starka som mindre bra 
sidor, var det i torsdags dags 
att presentera en affärsidé.

– Det var fantastiskt att 
höra er tala idag. Det krävs 
stort mod att tala inför ett 
40-tal personer och dessut-
om göra det på engelska. Ni 
har växt otroligt mycket den 
sista tiden, berömde Roger 
Mumby-Croft som tillsam-
mans med sin kollega David 
Cartwrigt har lett utbild-
ningen.

– Framför allt är det un-
derbart att se vilket självför-
troende ni har fått. Jag tror 
mycket beror på att vi ser er 
som vuxna, ger er ansvar och 
lyssnar på vad ni säger. Jag 
lyfter på hatten för vad ni har 
presterat, sa Cartwrigt avslut-

ningsvis.
YUP innehåller mycket 

individuell träning, men 
också ett djupare projektar-
bete i grupp.

Bra bekräftelse
– Jag har fått en bra bekräf-
telse på vad jag kan och vad 
jag måste jobba mer med. 
Utbildningen var mycket 
bättre än jag vågat hoppas 
på, menade kursdeltagaren 
Marcus Karlsson som nu går 
i helt nya tankar.

– Jag är utbildad under-
sköterska, men efter det här 
känner jag att försäljning 
kanske passar mig bättre. Jag 
vill gärna jobba med kunder.

Det fanns fler som öste 
beröm över de fem intensi-
va veckorna.

– Att få en personlig coach 
har varit jättebra. Vi har fått 
träna på att ge intervju-

er genom att filma varandra 
och sedan analysera vad vi 
gjorde bra respektive dåligt. 
Det har varit väldigt lärorikt. 
Alla ledare har varit suveräna, 
säger Lina Rosén, 19.

Affärsidéer
I torsdags presenterade sex 
grupper varsin affärsidé som 
både hade affärs- och finan-
sieringsplan klar. Förslagen 
var förbluffande genomtänk-
ta och mycket kändes redo att 
sjösätta omgående. Här fanns 
programvaror för att orga-
nisera livet bättre för gym-
nasieelever, samtidigt som 
skolan får en vettig informa-
tionskanal att nå ut med sina 
budskap genom. En helt ny 
madrass baserad på luftkud-
dar vars tryck kan anpas-
sas för varje individ lansera-
des också. "For good times and 
bed times". Att hjälpa unga ar-
betslösa in på arbetsmarkna-
den var målet för Young Con-
sulting Sweden. Med ett per-
sonligt engagemang för den 
enskilde individen kan andra 
arbetslösa hjälpa likställda att 
hitta rätt. Företaget skulle 

dessutom ha som verksamhet 
att hjälpa företag att rekryte-
ra. Young People Cooking är 
en affärsidé om att utbilda 
unga att laga hälsosam eko-
logisk mat. Den sista gruppen 
visade tydligt att stödet från 
skolan att hjälpa elever hitta 
rätt gymnasieutbildning har 
brister. Den informations-
biten ville företaget sälja till 
kommunerna. 

Totalt har nu 35 unga ar-
betslösa diplomerats efter ge-
nomförd utbildning, fast re-
sultatet är bättre än så.

– Det som är mest intres-
sant är inte hur många som 
har gått kursen, utan vad som 
har hänt efteråt. Av vårens 17 
deltagare har 13 fått jobb och 
tre har valt att studera vidare. 
Det är detta som stärker oss i 
uppfattningen om att den här 
utbildningen är unik, säger 
arbetsmarknadschef Lennart 
Bergius.

Vad gör YUP så speci-
ellt?

– Det är ett koncept som är 
ganska unikt, där deltagarna 
verkligen sätts i fokus. Våra 
kompetenta lärare från Eng-

land bidrar starkt till att ung-
domarna återfår tron på sig 
själva och just den förvand-
lingen är fantastisk att se. På 
väldigt kort tid, det är trots 
allt bara fem veckor vi pratar 
om, får deltagarna ett helt 
annat självförtroende vilket 
bidrar till en bättre utgångs-
position när de nu ska fortsät-
ta att söka jobb, svarar Ber-
gius. 

Om ett antal veckor väntar 
en återträff, där deltagarna 
får återse sin engelska kurs-
ledning.

– De stämmer av och kollar 
hur det har gått. Någon be-
höver kanske ytterligare lite 
hjälp. Deltagarna har tvek-
löst fått ett stort förtroende 
för David och Roger, säger 
Bergius och tillägger:

– Jag hoppas vår nya poli-
tiska ledning vill fortsätta ut-
veckla det här konceptet. Det 
här är något riktigt bra.
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Hälsar er välkomna till
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För företagare i Ale

Blåtunga Fabriksgatan 5, Älvängen
Onsdag 24 nov  kl 12.00-13.30

Programvärd: Swedbank 
är traditionsenligt programvärd i november och lika traditionsenligt så 

provsmakas 2010 års upplaga av det berömda julölet från Ahlafors Bryggeri.

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Nya Entreprenörer
– Nya entreprenörer i vägens spår – 

Husflyttare Tommy Nylundh berättar om sin affärsidé
 – att flytta hus som står i vägen. Ett intressant föredrag utlovas!

Leader Göta Älv
Leader är en metod som gör det möjligt för boende, föreningar, företag och 

offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifrån
de behov som finns på landbygden.

Thomas Sundsmyr, verksamhetsledare informerar

Nytt i Ale
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Jubileumserbjudande!

SMÅDJURSAKUTEN
A Axén

www.smadjursakuten.se

Tel. 031-21 40 40
Ingeborgsgatan 6

Göteborg

Tel. 0303-184 00
Utmarksvägen 20

Kungälv

Gäller vecka 47 så 
länge lagret räcker.

Entreprenörsutbildning för arbetslösa
– En lyckad satsning som hyllas av deltagarna

Nöjda kursdeltagare. Lina Rosén, Marcus Karlsson och Alexandra Bäcklin.
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...och nu sjunker ungdomsarbetslösheten i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lennart Bergius, arbets-
marknadschef i Ale.


