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NÖDINGE. De moderata 
riksdagskvinnorna, 
Camilla Waltersson 
Grönvall och Jenny 
Pettersson, besökte 
Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet i ons-
dags.

Syftet var bland 
annat att se vad Alli-
ansens reformer får för 
effekt ute i verklighe-
ten.

– Det är viktigt att 
lyssna på vad de som 
i slutändan påverkas 
av våra beslut har att 
säga, kommenterar 
Jenny Pettersson.

Jenny Pettersson är riksdags-
ledamot från Hallands län 
och representerar Arbets-
marknadsutskottet. Hon 
kom till Arbetsförmedlingen 
i sällskap med partivännen 
Camilla Waltersson Grön-
vall, som är ett bekant ansikte 
i den här regionen. Camilla 
kommer från Lilla Edet och 
sitter med i Utbildningsut-
skottet.

– Jag försöker att vara ute 
och göra arbetsplatsbesök 
och nedslag i vardagen så 
mycket det bara går. Det är 

viktigt att fånga upp allmän-
hetens röst.

Arbetsmarknadsåret 2011 
började starkt, men brom-
sade in mot slutet av året. 
Ett stort bekymmer är att få 
ut ungdomar, 18-24 år, i sys-
selsättning. I Ale kommun 
är 14,5 % av ungdomarna 
arbetslösa och i Lilla Edet är 
siffran 16,6 %. Det ska jäm-
föras med riket totalt där siff-
ran är 17,7%.

Stora reformer
– Alliansen genomför stora 
reformer inom skolans ram 
för att ungdomar ska lära 
sig mer och komma ut med 
godkända betyg. Vi ser också 
en ny lärarutbildning. Den 
bästa medicinen för att möta 
arbetslösheten bland unga 
är god utbildning och god 
kvalitet på lärandet, från för-
skola upp till högskola. Vi 
pratar mycket om det livs-
långa lärandet, säger Camilla 
Waltersson Grönvall.

– Dessutom tillför vi över 
åtta miljarder kronor till en 
aktiv arbetsmarknadspoli-
tik för åren 2012-2014, med 
åtgärder för jobb, aktivitet, 
utbildning och praktik, samt 
insatser som gör anställ-
ningar billigare.

Efter förmiddagens besök 
på Arbetsförmedlingens 
kontor fick de moderata riks-
dagskvinnorna träffa Linda 
Friberg, handläggare för 
ungdomar upp till 25 år.

– Ett bekymmer med 
just den här målgruppen är 
att det är många som väljer 
att hoppa av sin skolgång. 
Vidare upplever en del ung-
domar båda sociala och 
fysiska besvär, det gör situa-
tionen än mer bekymmer-

sam, säger Linda Friberg.
Det framgångsrika samar-

betet mellan Arbetsförmed-
lingen och Arbetsmarknads-
enheten redogjordes i korta 
drag och gästerna fick en 
inblick i såväl Alelotsen samt 
det öppna hus som genom-
förs varje onsdagseftermid-
dag på AME:s kontor.

– Det är en möjlighet för 
ungdomarna att få träffa oss 
handläggare utan att för den 
sakens skull behöva boka 

någon tid. De har tillgång 
till kommunens stora datasal 
och vi kan vara dem behjälp-
liga i olika ärenden. Ibland 
får vi besök av arbetsgivare 
som kan prata direkt med 
de arbetssökande, förklarar 
Linda Friberg.

Givande besök
Jenny Pettersson och 
Camilla Waltersson avrun-
dade eftermiddagen med att 
prata sysselsättningsfasen.

– Ett mycket givande 
besök. Det finns många goda 
exempel runtom i Sverige 
som inte alltid syns, men som 
vi kan fånga upp och ta med 
oss till riksdagen. Det är en 
av anledningarna till att vi är 
här idag, avslutar Jenny Pet-
tersson.

Ungdomsarbetslösheten i fokus
– Riksdagskvinnor besökte 
Arbetsförmedlingen
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De moderata riksdagskvinnorna Jenny Pettersson och Camilla Waltersson Grönvall besökte Arbetsförmedlingen Ale/Lilla 
Edet i förra veckan. Här samspråkar de med Arbetsförmedlingens handläggare, Linda Friberg, och Arbetsmarknadsenhetens 
verksamhetschef, Lennart Bergius.
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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

ALE. Det blev en storskräll för 
Ale gymnasium på årets UF-
mässa. 

Om detta berättades det om 
i förra numret av Alekuriren, 
men en betydande detalj föll 
bort, nämligen att även Dia-
Digitals gick vidare till SM.

De slutade på andra plats i 
kategorin ”Bästa Tjänst” och 
vidarekvalificerade sig därmed 
till SM som får av stapeln i 
Älvsjö den 14-15 maj. 

Karolina Järvholm, Daisy 
Sandgren, Malin Grönvall 
och Sara Glennbrant gör 
alltså UF-mässans stora vin-

nare Reseslumraren UF, också 
från Ale gymnasium, sällskap 
i kampen om förstaplacering-
arna. 

DiaDigitals har specialise-
rat sig på att digitalisera dia-
bilder och negativ till CD-ski-
vor och USB-minnen.

DiaDigitals UF också vidare till SM

DiaDigitals UF från Ale gymnasium gick också vidare till SM 
i kategorin "Bästa Tjänst".

BUTIKEN UPPHÖR!

30% PÅ ALLT!
LAMPOR, 

ELMATERIAL,
UTOMHUS-
BELYSNING
MED MERA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14


