
Många ungdomar 
får sitt första jobb 
i butik. Det är 

därför mycket glädjande att 
parterna inom handeln har 
kommit överens om att in-
rätta ungdomsavtal. Anställ-
ningsformen innebär att 
en 18-åring får lättare att 
komma in på arbetsmark-
naden och möjligheten till 
ett års praktik med 75 pro-
cent av lönen. Detta ger en 
morot att anställa unga ar-
betslösa och samtidigt får 
arbetsgivaren en kompen-
sation för det extra engage-
mang som krävs under prak-
tiktiden. Folkpartiet libera-
lerna har förespråkat inrät-
tandet av ungdomsavtal och 
nu bör kommuner, landsting 
och andra branscher följa 
handelns exempel.

Sverige har en högre ung-
domsarbetslöshet än snittet 
inom EU. OECD och Kon-
junkturinstitutet pekar på 
att de höga ingångslönerna 
för ungdomarna är en viktig 
orsak till problemet. Ung-
domsavtal är en bra möjlig-
het att under en begränsad 
tid erbjuda en lägre lön sam-
tidigt som den unga nyan-
ställde lär sig ett yrke. Vi vet 
sedan krisen på 90-talet att 
långvarig arbetslöshet för 
ungdomar ger permanenta 
effekter under hela yrkeskar-
riären.

I november 2010 bidrog 
IF Metall till en ny form 
av yrkesintroduktion för 
verkstadsindustrin. Avtalet 
innebär en kombination av 
utbildning och arbete med 

lägre lön. Volvo har valt att 
satsa 450 miljoner på att ge 
1200 ungdomar introduk-
tionsplatser enligt det nya 
avtalet. Detta är ett tydligt 
exempel på att ungdomsavtal 
fungerar och skapar jobb. 
Förutom ungdomsavtal så 
behövs det fler åtgärder för 
att sänka ungdomsarbets-
lösheten. Folkpartiet har 
föreslagit ett antal reformer 
som sammantaget kan pressa 
tillbaka ungdomsarbetslös-
heten rejält. 
Modernisera reglerna kring 
turordningsreglerna med 
det framgångsrika danska 
flexicurity-systemet som 
förebild. Förläng provan-
ställningstiden för personer 
under 26 år till ett år.
Arbeta långsiktigt för att 
skapa en gymnasieskola av 
högsta kvalité där alla når 
upp till kraven. Socialde-
mokraterna har tidigare 
varit starka motståndare till 
ungdomsavtalen. I flertalet 
debattartiklar har det spri-
dits missuppfattningar om 
att Folkpartiet skulle vara för 
allmänt sänkta löner. Detta 
är helt fel. Tvärt om så anser 
vi att personer med lång 
erfarenhet borde ha högre 
lön än idag. Lärare och 
sjuksköterskor är exempel 
på yrkesgrupper där 20-30 
års yrkeserfarenhet endast 
ger ett begränsat lönepåslag 
jämfört med en nyanställd. 
Den offentliga sektorn är 
en stor arbetsgivare där 
många ungdomar skulle 
kunna börja sin yrkeskar-
riär. Folkpartiet tycker att 
regionen och kommunerna 
borde inrätta ungdomsavtal 
och skapa liknande möjlig-
heter som nu redan finns 
inom handeln och verks-
stadsindustrin. IF Metall och 
Handels har ställt sig bakom 
ungdomsavtal. Det borde nu 
även partierna göra. Flerta-
let ungdomar är – enligt en 
undersökning – positiva till 
ungdomsavtal.
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Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se
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Frågan vänder sig till tidigare elever i Skårs skola som inte har varit i drift sedan 60-talet. 
Lördag 2 juni sker en återträff i skolan. Åke Björmander talar och du ges möjlighet att se dig 
om i skolan samt att äta en enklare måltid till självkostnadspris.

Anmälan sker till Skårs egen Bror Andersson.

– Det vore dessutom kul om alla som kommer har med sig fotografier från skoltiden, hälsar 
Bror.

Har du gått i Skårs skola?

Kommunerna borde göra som handeln!

Vi finns alltid
nära tillhands!
Träffa oss på Älvängens vårmarknad!

Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 

eller besök vår hemsida 

www.aleel.se för ett 

värmande erbjudande!

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

Den 29 april besöker vi Älvängens vårmarknad.

Passa på och ställ dina el- och nätfrågor!


