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MOTIONERA 
MERA!

Den 24/8 kl 15-18 och 
den 25/8 kl 9-13

hälsas alla medlemmar välkomna 
till årets höstupptakt på Folkets hus 
i Nol. Anmälan till sap.ale@telia.com 

eller på tele 0303-742113. 

Varmt 
välkomna!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Alla våra cirklar och kulturarrangemang hittar du på vår hemsida.  
Ring oss så skickar vi ett program hem till dig.

Cirkelstart
vecka 38

GÅ EN CIRKEL I HÖST!

Jubileumserbjudande!

ABF 100 år - Studiecirkel 100 kr

 Gäller för följande cirklar:

Tre kvällar för miljön

Tre kvällar för hållbar mat

Rättvisemärkning - Fair Trade

Svenska för nya svenskar

Data för skräckslagna

EngelskaGrekiska

Spanska

Silversmide

Olja & Akvarell

Facebook

Stickning och virkning
Smyckefusing

KalligrafiScrapbboking
Vegetarisk mat

Släktforskning Digidel
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Välkommen till vår jubileumsfest 
på Folkets Hus i Mölndal den 22/9 kl 11 - 16

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ALE. Mellan juni och juli skrevs sex 
ungdomar mellan 18 och 24 år ut 
från Arbetsförmedlingen. 

Därmed sjönk ungdomsarbetslös-
heten i kommunen med 0,4 procent-
enheter, en tendens som är ovanlig 
för den tidpunkten på året.
– Ungdomsarbetslösheten brukar generellt 
sett öka i mitten av sommaren eftersom många 
som precis tagit studenten först då anmäler sig 
på Arbetsförmedlingen. Att den istället mins-
kat i Ale känns som ett bra tecken, säger An-
dreas Witt, verksamhetschef på Arbetsmark-
nadsenheten – AME.

Han menar att arbetslösheten brukar sjunka 
i augusti/september då ungdomar börjar på 
högskolor och andra utbildningar och därmed 
inte längre räknas som arbetslösa. 

Mellan juni och juli minskade antalet arbets-
lösa ungdomar mellan 18 och 24 i Ale från 203 
till 197 personer, vilket är en minskning med 
sex personer vilket innebär att man gått från 
14,1 % till 13,7. 

I Lilla Edet står man still på 16,2 % arbets-
lösa av personer i samma ålder. 

JOHANNA ROOS

Fler unga i arbete
– Ungdomsarbetslösheten
i Ale minskar

FAKTA

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i juli 2012 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv: 7,2 (7,0) 
Lerum: 10,8 (10,0)
Ale: 13,7 (14,1)
Lilla Edet: 16,2 (16,2)
Alingsås: 17,2 (16,7)
Göteborg: 15,7 (15,4)
Hela riket: 17,2 (17,1)

Arbetslösa (16-64 år) i juli 2012 i 
% (juni månad inom parantes)
Kungälv: 3,6 (3,5) 
Lerum: 3,8 (3,7)
Ale: 5,6 (5,5)
Lilla Edet: 7,5 (7,7)
Alingsås: 7,2 (7,2)
Göteborg: 9,3 (9,2)
Hela riket: 8,1 (8,0)

Efter årsskiftet ändrade man sättet 
att räkna ut arbetslösheten på, 
vilket innebär att man nu utgår från 
den samlade arbetskraften istället 
för hela befolkningen. 

Christina Oskarsson har 
frågat mig vilka åtgär-
der jag planerar att vidta 

för att Ale-pendeln ska gå som 
planerat den 1 januari 2013.

Jag delar Christina Oskars-
sons uppfattning att det är 
viktigt att resenärerna erbjuds 
ett bra utbud av tågtrafik. Den 
regionaltågstrafik som organi-
seras av de regionala kollektiv-
trafikmyndigheterna har under 
de senaste decennierna ökat 
kraftigt och resenärerna har 
strömmat till i stor omfattning. 
Denna trafik har bland annat 
underlättat många människors 
arbetspendling.

Jag har fått glädjande infor-

mation av Trafikverket om 
att antalet tåglägen till och 
från Göteborgs centralstation 
kommer att öka kraftigt till 
2013. Det ställer emellertid 
frågan på sin spets om behovet 
av att öka kapaciteten på vissa 
avsnitt av järnvägsnätet.

Christina Oskarssons fråga 
berör den kapacitetstilldel-
ningsprocess som det enligt 
lag är Trafikverkets uppgift att 
omhänderta i deras egenskap av 
förvaltare av den statligt ägda 
järnvägsinfrastrukturen. Infra-
strukturförvaltare ska enligt 
järnvägslagen tilldela kapacitet 
på järnvägsnätet på ett sätt som 
medför ett samhällsekonomiskt 

nyttjande av spåren. Den som 
ansökt om kapacitet kan, ifall 
det har uppstått en tvist, låta 
tillsynsmyndigheten Trans-
portstyrelsen pröva om tilldel-
ningen står i överensstämmelse 
med lagen. Regeringen är dock 
förhindrad att ha åsikter om 
den årliga kapacitetstilldel-
ningen.

Det är emellertid min och 
regeringens viktiga uppgift att 
verka för att de kapacitetsbrister 
som finns i järnvägsnätet, och 
som på uppdrag av regeringen 
kartlagts av Trafikverket, på sikt 
bör tas bort. Regeringen avser i 
höst att överlämna en proposi-
tion till riksdagen med förslag 

på en ekonomisk ram för 
transportinfrastruktur för pla-
neringsperioden 2014 till 2025. 
Regeringen kommer därefter 
att, baserat på Trafikverkets för-
slag, fastställa en nationell plan 
för transportinfrastrukturens 
utveckling för åren till 2025.

Jag kommer alltså att under 
den närmaste tiden arbeta 
intensivt med att skapa förut-
sättningar för att kvaliteten och 
kapaciteten i transportinfra-
strukturen förbättras. Däremot 
kommer jag inte att lägga mig 
i den nu aktuella kapacitets-
tilldelningsprocessen som ska 
resultera i 2013 års tågplan.

Catharina Elmsäter-Svärd

Svar till Christina Oskarsson (S) Ale-pendeln

Kaféstaden

ALLA BARN 
MELLAN

0-100 ÅR 
ÄR HJÄRTLIGT
VÄLKOMMNA!!

LÅDBILSRACE  BAMSE
TOBBE TROLLKARL

KALASPROGRAM

Hoppborgar  Ballonguppsläpp  Godisregn
Clowner  Fiskdamm  Ansiktsmålning  Hinderbana

Ponnyridning  Pysselverkstad  Bondgårdsdjur
och mycket mycket mer!

Hela programmet hittar du hos Alingsås Turistbyrå 0322-616200 
och på www.kafestaden.se och facebook.com/kafestaden

NÄR: Lördag 1 september kl. 08 – 18.

VAR:  Stadskärnan, Nolhaga, Savannen och Mjörnvallen bl a.
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Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.


