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ALE. Jämfört med tolv 
andra närliggande kom-
muner har Ale, näst 
efter Lilla Edet, den 
högsta arbetslösheten 
bland ungdomar. 

Men tack vare Ale 
kommuns och Arbets-
förmedlingens gemen-
samma satsningar får 
allt fler unga jobb.

Sammantaget har Ale 
kommun lägre arbetslöshet än 
genomsnittet, men tittar man 
på gruppen som är mellan 18 
och 24 år är siffran en annan. I 
den senaste statistiken hamnar 
man där på 10,1 % arbetslösa, 
vilket är den näst högsta av de 
13 kommuner som jämförts. 
Bland Kungälvs ungdomar är 
4, 9 % utan arbete och i Göte-
borg 8,6 %. 

För att vända trenden i Ale 
görs olika satsningar för att 
fler ungdomar ska komma 
ut på arbetsmarknaden. För 
tredje gången på två år anord-
nas inom ett par veckor kursen 
Young unemployed people.

– Arbetsmarknadsenheten, 
AME, har fått fyra miljoner 
som vi använder till olika sats-
ningar och kursen är ett av 
projekten. De 20 deltagarna 
åker till Ellös för att ta del av 
föreläsningar och gruppar-
beten. Det har varit mycket 
uppskattat de tidigare åren, 
säger Lennart Bergius, verk-
samhetschef för AME i Ale 
kommun.*

Med på utbildningen 
är David Cartwright från 
Oxford Buissnes Develop-
ment. Han har många års 
erfarenhet och arbetar bland 
annat med hur man kan för-
bättra övergången mellan 
utbildning och arbete.

– Vi satsar dessutom på 
att projektanställa ungdomar 
i den kommunala verksam-
heten. Det ger möjlighet att 
samla på sig erfarenheter inför 
det fortsatta arbetslivet, säger 
Lennart Bergius.

Jämfört med samma månad 
förra året har ungdomsarbets-
lösheten i Ale minskat med 
hela 2,5 % och nu hoppas 
man på att satsningarna ska ge 
ytterligare resultat.

NÖDINGE. Rekryte-
ringsprocessen är klar.

I förra veckan pre-
senterades Erik Lidberg 
som ny kommunchef i 
Ale.

Erik innehar just nu 
en motsvarande tjänst i 
Vårgårda kommun.

I mitten av december är det 
tänkt att Erik Lidberg ska 
tillträda tjänsten som kom-
munchef i Ale. Den 55-årige 
göteborgaren är entusiastisk 
inför sitt nya uppdrag.

– Ale är en av landets 
mest intressanta kommuner. 
Man står inför en fantastisk 
utveckling med den pågå-
ende väg- och järnvägsut-
byggnaden, säger Erik Lid-
berg till lokaltidningen.

Just utveckling är något 
som attraherar Erik Lidberg 
och ett begrepp som han ofta 
återkommer till under sam-
talet.

– Nu har jag jobbat i två 
kommuner, Östra Göinge 
och Vårgårda, där det har 
varit fokus på utveckling och 
tillväxt.

De båda kommunalråden, 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S), är mycket 
tillfreds med överenskom-
melsen som träffats med den 
nye kommunchefen.

– Erik har en bred kom-

petens från såväl den privata 
som offentliga sektorn. Han 
har bland annat varit med 
och drivit affärsutveckling 
på Volvo och varit egenfö-
retagare inom telekombran-
schen. Hans profil tilltalade 
oss. Det känns som att Erik 
är den framåtdrivare och 
utvecklare som Ale behöver, 
säger Mikael Berglund.

Paula Örn är inne på 
samma linje.

– Erik har en klar idé om 
hur han vill driva föränd-

ringsarbetet. Han är väl 
medveten om hur en kom-
muns organisation fungerar 
och van vid att hantera sin 
chefsroll med majoritet och 
opposition på var sin sida.

Det har varit en total 
enighet i tillsättandet av Erik 
Liberg. Samtliga tre grup-
per, politiker, tjänstemän och 
fackliga företrädare, före-
språkade Lidberg.

– Alla enskilda personer 
som deltagit i rekryteringen 
har sagt ja. Erik Lidberg har 

således ett starkt stöd och det 
är ett bra mandat att jobba 
utifrån, säger Mikael Berg-
lund.

Erik Lidberg tillträder sin 
nya tjänst i mitten av decem-
ber och ersätter då Gunilla 
Hall som varit tillförordnad 
kommunchef sedan årsskif-
tet.

Erik Lidberg blir ny kommunchef
– Tillträder sin  tjänst i decembertjänst i december
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De båda kommunalråden, Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), välkomnar den nye kom-
munchefen Erik Lidberg, som tillträder sin tjänst i mitten av december.

Allt fler unga får jobb i Ale
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FAKTA
Arbetslösa i Ale (16-64 år) 
i augusti 2011 i % 
Kungälv:2,8 
Lerum: 3,0
Ale: 4,8
Lilla Edet: 5,5
Alingsås: 5,3
Göteborg: 6,7
Hela riket: 6,2
Arbetslösa ungdomar i Ale (18-24 
år) i augusti 2011 i %
Kungälv: 4,9 
Lerum: 7,2
Ale: 10,1
Lilla Edet: 10,8
Alingsås: 9,7
Göteborg: 8,6
Hela riket: 10,1
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och 
bortforsling till låga priser 

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

EXTRA! EXTRA!
HYGROMETER PÅ KÖPET! (värde 265:-)

Erbjudanderna gäller t o m 2/10 2011

Woods luftavfuktare
 WD-12
• Max arbetsområde 30 m2

•  Avfuktningskapacitet 
12 liter per dygn

• Går att koppla till slang

 DS-28
• Max arbetsområde 140 m2

•  Avfuktningskapacitet 
17,5 liter per dygn

• Går att koppla till slang

MDC-16
• Max arbetsområde 80 m2

•   Avfuktningskapacitet 
16 liter per dygn

• Går att koppla till slang

1.590:-
Ord pris 2.495:-

NU

2.490:-
Ord pris 3.490:-

NU

3.490:-
Ord pris 4.490:-

NU


