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LILLA EDET. Pernil-
la Åkerblad från Nygård 
har utsetts till Göta älvda-
lens lucia 2011. Resultatet av 
röstningen offentliggjordes i 
torsdags kväll och kröning-
en ägde rum i samband med 
skyltsöndagen i Lilla Edet 
centrum. Totalt var det 1 143 
personer som hade röstat via 
talong eller sms.

Pernilla Åkerblad är 16 år 
och studerar just nu på Ale 
gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Sverige har under lång 
tid haft en hög ung-
domsarbetslöshet. I 

september i år var ungdoms-
arbetslösheten 21,1 pro-
cent i gruppen 15-24 år. Det 
är en minskning med 1,8 
% jämfört med samma tid 
2010. Arbetslösheten bland 
unga ligger på en hög nivå 
jämfört med övriga ålders-
grupper och även jämfört 
med andra länder. Därför 
reformerades gymnasiesko-
lan under 2011.

Ale kommun satsar 
mycket på olika projekt 
och åtgärder för att hjälpa 
ungdomarna ut i arbetslivet. 
Detta sker genom samver-
kan mellan Arbetsmarknads-
enheten (AME), Arbetsför-
medlingen, Komvux, Indi-
vid- och familjeomsorgen.

I många yrken är löneut-
vecklingen alltför dålig. De 
relativt sett höga ingångslö-
nerna gör det dessutom svårt 
för den som står utanför att 
komma in och få ett arbete. 
Kostnaden för att anställa en 
ung person, med begränsad 
arbetslivserfarenhet, upplevs 
som hög i förhållande till 
en äldre med gedigen erfa-
renhet. Det gör det svårare 
för unga att få in en fot på 
arbetsmarknaden. 

Folkpartiets utgångspunkt 
är att det alltid är bättre att 

ha ett arbete att gå till än att 
fastna i bidragsberoende. 
En ökad lönespridning, med 
relativt sett lägre ingångslö-
ner, skulle förbättra möjlig-
heterna för unga att få det 
första jobbet. En ökad löne-
spridning innebär också en 
uppvärdering av erfarenhet 
och kunskap. I en rad yrken, 
främst de kvinnodomine-
rade, är löneutvecklingen så 
svag att den som jobbat 20 år 
bara tjänar begränsat mer än 
den som är nyanställd. 

Vi vill inte lagstifta om 
en ökad lönespridning. Den 
svenska modellen, där par-
terna sköter lönebildningen, 
har varit framgångsrik och 
ska värnas. Men för att den 
svenska arbetsmarknadsmo-
dellen i framtiden ska kunna 
fungera väl måste kompetens 
och erfarenhet premieras 
mer än idag.

Folkpartiet vill i sam-
arbete med facken införa 
särskilda ungdomsavtal för 
personer under 25 år. Avta-
len ska ta hänsyn till ungas 
särskilda situation, ge dem 
möjlighet att få värdefull 
erfarenhet och handled-
ning och ge dem en fot in 
på arbetsmarknaden. Som 
förebild finns det redan avtal 
som Metall har tecknat. 
Enligt deras uppgörelse med 
arbetsgivarna riktar sig ung-

domsavtalen till personer 
som är under 25 år och inte 
har yrkeserfarenhet. Lönen 
ska vara minst 75 procent av 
lägstalönerna i riksavtalen. 
Anställningen ska innehålla 
handledning och utbildning 
och ska vara högst ett år med 
möjlighet till förlängning. 
Målet med avtalet är att göra 
det lättare för ungdomar 
att få jobb inom industrin 
och trygga personalförsörj-
ningen när många äldre går 
i pension. Det är självklart 
så att ungdomsavtal passar 
bättre inom vissa yrkeska-
tegorier än andra. Det är 
något som politiker och fack 
gemensamt måste bedöma.   

Ungdomarna är vår fram-
tid!  Det är de som ska bära 
samhället framöver. Att ge 
dem förutsättningar för att 
få en plats på arbetsmark-
naden är en investering för 
hela samhället och för fram-
tiden.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Nygårdstjej årets luciaårets lucia

Göta älvdalens lucia 2011 heter Pernilla Åkerblad och Göta älvdalens lucia 2011 heter Pernilla Åkerblad och 
kommer från Nygård.kommer från Nygård.

Fler ungdomar i jobb!

ALE. Delar av Ale blev under 
söndagen utan el på grund av 
det hårda vädret.

– Sammanfattningsvis så 
klarade vi oss bra i jämförelse 
med västkusten i övrigt, säger 
Stefan Brandt, vd på Ale El.

Klockan 14.20 fick Ale El 
in ett fel på ledningen från 
Älvängen upp mot Kilanda. 
Felet var åtgärdat klockan 16. 

– Felet kom emellertid 
tillbaka klockan 18.37, men 
var avklarat klockan 19 igen. 
Trolig felorsak var träd mot 
ledning, säger Stefan Brandt.

Vid åtta-tiden på kvällen 
upptäcktes ett fel på en led-
ning från Nol mot Sannum-
Ryd. I samband med felet 
från Nol löste transforma-
torn i Nols fördelnings-

station ut. Nol och Alafors 
var därmed utan ström i en 
halvtimme.

– Samtliga kunder i områ-
det hade ström strax efter 
midnatt. Orsaken till avbrot-
tet var två träd som hade lagt 
sig över ledningarna, säger 
Stefan Brandt.

JONAS ANDERSSON

Ale klarade sig bra i ovädret
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SPF Alebygden vandrar 
varje fredag under höst 
och vår i regionen. Nu var 
det dags för den sedvanliga 
avslutningen, Trots regn 
och blåst, vilket är mycket 
ovanligt mötte 35 medlem-
mar upp. Vi gick runt golf-
banan och gjorde avvikelser 

till kringliggande bebyg-
gelse och skogsområde. 
Därefter smakade det bra 
med middag på Restaurang 
Backa Säteri.
Friskvårdskommitténs sam-
mankallande, Arne Boge, 
kunde konstatera att hela 
700 vandringar hade företa-

gits under året. Han kunde 
också redovisa 2012 års 
program, som börjar med 
en promenad i Långedrag. 
Kommittén skall ha all heder 
av sitt arbete. Man bjuder 
på ett omväxlande program 
och vandringarna är väl för-
beredda.

Promenad och god mat


