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– Det är lite förvånande att 
siffrorna stack iväg nu, så 
brukar det inte se ut vid den 
här tiden på året. För att 
kunna sänka taket behöver 
vi få ut fler ungdomar i före-
tagen och redan nu jobbar vi 
intensivt med att förmedla 
praktikplatser. 

Inom kort avslöjas vem 
som blir ny näringslivschef 
i Ale kommun och Andreas 
Witt hoppas på att det kan 
bli en nystart för ett ännu 
närmare samarbete med 
näringslivet. 

– Jag har med mig erfa-
renheter från Vårgårda 

kommun, som genom nära 
samarbeten ligger mycket 
bra till på näringslivsrank-
ningen. 

Rankas lågt
Varje år presenterar Svenskt 
Näringsliv en rankning av 
det lokala företagsklimatet, 
som en barometer för hur 
företagsvänliga kommu-
nerna är.

Av Sveriges 290 kommu-
ner ligger Ale på plats 241, 
vilket kan jämföras med Vår-
gårda, som rankas 11, Lerum 
101, Alingsås 116, Kungälv 
181 och Lilla Edet 216. På 

fem år har Ale sjunkit 129 
placeringar medan Lilla Edet 
har klättrat 33 steg uppåt. 
Sveriges bästa företagskli-
mat finns i Solna, Trosa och 
Vellinge medan Sollefteå, 
Skinnskatteberg och Över-
kalix tillhör bottenskiktet på 
rankningslistan.

– Om Arbetsförmedlingen 
tillsammans med AME kan 
arbeta närmare företagen 
gynnar det alla parter och 
jag tror att det är rätt väg 
att gå för att minska arbets-
lösheten. Jag ser fram emot 
ett samarbete med den nya 
näringslivschefen, säger 
Andreas Witt.

JOHANNA ROOS

Samarbete ska minska arbetslösheten

TÄNK OM 2012
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2012 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 8,9 (8,6) 
Lerum: 12,3 (12,8)
Ale: 16,3 (15,4)
Lilla Edet: 16,4 (17,6)
Alingsås: 18,7 (18,3)
Göteborg: 16,1 (16,5)
Hela riket: 18,5 (18,3)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
september 2012 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 3,9 (3,8) 
Lerum: 3,7 (3,9)
Ale: 5,8 (5,6)
Lilla Edet: 7,5 (7,8)
Alingsås: 7,3 (7,4)
Göteborg: 9,4 (9,5)
Hela riket: 8,4 (8,4)

ALE. Arbetslösheten i Ale fortsätter att stiga, nå-
got som förvånar Andreas Witt, verksamhetschef 
på Arbetsmarknadsenheten – AME.

Han tror på ett närmare samarbete med nä-
ringslivet.

Andreas Witt, verksamhetschef för AME, hoppas på ett Andreas Witt, verksamhetschef för AME, hoppas på ett 
nära samarbete med den nya näringslivschefen. nära samarbete med den nya näringslivschefen. 
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PERUKKVÄLL!

Vi provar peruker och 
äter gott i höstmörkret.

Pratar om hårmodet i både 
klippningar och färgningar 

till hösten/vintern.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 150:-

Boka i god tid! Senast 2 dagar innan
Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång
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Torsdag 8/11 
kl 19.30

Ale Torg 10, Nödinge  0303-22 94 33

ALE TORG • TORSLANDA

Viking Chilly GTX
Vattentät med Goretex 
för bästa andning.

Stl 28-35 899:-
Stl 36-40 950:-

Viking Ultra
Inblåsta luftbubblor i 
gummit för mjukhet och 
bästa isolering. Stl 21-39. 
Finns även i lila.

Leaf
Vattentät vinterkänga. 
2 färger (svart/lila, 
svart/blå). Stl 28-35.

Merrell
Vattentät vinterkänga.  
Finns i svart och rosa.
Stl 28-38.

Alla barnskor
Alltid 3 för 2

Mängder av 

i butikerna!

499:-

450:-

599:-


