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ALE. Det blir nya bo-
nuspengar från AFA-
försäkringen 2014-
2015.

Socialdemokraterna 
vill att samtliga 16,6 
miljoner kronor avsätts 
till en nollvision för 
ungdomsarbetslöshe-
ten.

– Ingen ung människa 
ska behöva gå syss-
lolös eller arbetslös i 
Ale, använder vi dessa 
pengar klokt kan vi 
klara det målet, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

I Ale kommun togs ett 
gemensamt politiskt beslut 
att avsätta tidigare års åter-

betalningar från AFA-försäk-
ringar i en så kallad Utveck-
lingsfond. En förutsättning 
för fonden var att insatserna 
som genomförs 2013-2015 
inte får vara ramhöjande. För 
2013 beslutade fullmäktige att 
Utvecklingsfondens pengar 
skulle användas till att stärka 
Ales varumärke, införandet 
av LEAN som arbetssätt, 
miljöprogram, klimatinves-
teringar, näringslivsarbete, 
nytt räddningstjänstförbund, 
entreprenörsutbildningen 
YEE och särskilda drogföre-
byggande insatser.

– Vi socialdemokrater var 
inte helt nöjda med de förslag 
som lades fram förra året. Vi 
ville redan då ha ett större 
fokus på ungdomsarbetslös-

heten. Nu föreslår vi att hela 
summan för 2014 (8,0 Mkr) 
och 2015 (8,6 Mkr) används 
för att om möjligt garantera 
att ingen ung människa i Ale 
ska gå sysslolös och i arbets-
löshet, säger Paula Örn.

Lägre i Kungälv
Ungdomsarbets lösheten 
efter augusti 2013 är 16,7%. 
Jämförbar siffra för Kungälvs 
kommun är 9,2%.

– Sedan i februari har anta-
let Aleungdomar som står 
helt utan åtgärd från Arbets-
förmedlingens sida ökat med 
cirka 40 personer. För oss 
socialdemokrater är detta 
helt ohållbart och vi ser det 
som nödvändigt att för 2014 
koncentrera all kraft på arbe-

tet att ingen ung i Ale står 
utan sysselsättning, säger Eva 
Eriksson, ordförande för 
Socialdemokraterna i Ale.

Partiet menar att det finns 
två huvudorsaker till att unga 
generellt har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivarna har otill-
räckliga kunskaper om vilka 
stöd samhället kan erbjuda 
och ibland har de fått dåliga 
erfarenheter med prakti-
kanter och då inte heller fått 
det stöd som är nödvändigt. 
Ungdomarna har å sin sida 
ofta otillräcklig utbildning, 
dålig kunskap om hur arbets-
sökandet går till och otillräck-
lig erfarenhet för att komma 
i fråga för ett arbete. Många 
har dessutom ett bristande 

kontaktnät och känner en stor 
osäkerhet kring vad man vill 
arbeta med, förklarar Paula 
Örn.

Förslag på åtgärder
Förslag på åtgärder som 
Socialdemokraterna i Ale vill 
genomföra under 2014-2015 
för att minska ungdomsar-
betslösheten är att använda 
regeringens program för 
Yrkesintroduktion, ökade 
insatser på Komvux, nya ung-
domshandläggare till kom-
munens arbetsmarknadsen-
het, ny resurs i form av social-
psykolog som ska coacha och 
överbrygga problematiken 
med psykisk ohälsa hos unga 
arbetssökande och samarbete 
med Folkhögskolor i närom-

rådet.
– Vi vill dessutom för-

bättra stödet från kommunen 
till de företag som är villiga 
att ta ansvar för praktik eller 
anställning i till exempel 
yrkesintroduktionsmodellen, 
säger Paula Örn som också 
tycker att Ale bör snegla på 
grannkommunen på andra 
sidan älven:

– Kungälv har betydligt 
bättre siffror än oss och då 
är frågan hur deras fram-
gångsrecept ser ut. Det finns 
kanske något bra där som vi 
kan använda. Vi måste inte 
alltid uppfinna hjulet själva…

ALVHEM. Reine Pari-
don trodde knappt sina 
ögon när han vaknade.

Under natten hade en 
fl ock vildsvin plöjt hela 
trädgården.

– Jag måste ha sovit 
stenhårt, det är ju rena 
massakern och jag för-
står om golfklubben är 
orolig, säger Reine som 
bor granne med Kungs-
gården.
Vildsvinen har ökat i antal 
under många år. Särskilt 
stora bekymmer har det 
varit i Livered (Hålanda) 
och i trakter kring Kilanda. 
I veckan som gick fick Reine 
Paridon, boende en knapp 
kilometer från golfbanan i 

Alvhem, en påhälsning under 
natten mörka timmar. Hela 
gräsmattan plöjdes, vilket 
inte tillhör det mest ovanliga.

– Nej, det kan se förfärligt 
ut och får de jobba ostört blir 
det stora konsekvenser. Det 
finns inte så mycket annat 
att göra än att kontakta när-
maste jaktlag om problemen 
kvarstår. Vissa sätter upp 
elstängsel, men det är svårt 
om trädgården är stor. Det 
finns de som lägger ut gamla 
kläder för att sprida doft av 
människa. Vildsvin är ytterst 
skygga, säger Ales kommu-
nekolog, Göran Fransson 
och fortsätter:

– Eftersom de är nattak-
tiva är det särskilt svårt att 

komma åt dem och i naturen 
har de heller inga fiender. 
De rör sig också över stora 
områden, på gott och ont. 
Det innebär att när jaktlaget 
kommer till Kungsgården är 
de kanske redan långt däri-
från.

På Ale golfklubb har man 
redan vidtagit åtgärder och 
kontaktat närmsta jaktlag.

– Vi menar att det är 
dags för en avskjutning och 
det fick vi medhåll om. De 
kommer att försöka locka 
fram dem och sitta på pass 
i tidig gryningstimme. Vi 
har sett spår av dem och vi 
bävar för det värsta. Skulle 
de attackera våra greener kan 
det få förödande ekonomiska 
konsekvenser. Nu bökar de 

i regel efter mat och det lär 
vildsvinen knappast hitta där. 
Att hägna in våra arealer är 
omöjligt, då vi har så stora 
marker. Det har man däre-
mot gjort i Borås, Bollebygd 
och även delar av Koberg. 
Vildsvin är ett allt större pro-
blem för landets golfklubbar, 
säger Thomas Lundström 
på Ale GK.

Ökningstakten beror 
bland annat på att vildsvi-
nen kan få två kullar per år. I 
jakten på mat – rötter, mask, 
och småkryp – plöjer eller 
bökar de upp gräsmattor, 
vilket många har fått erfara i 
norra Ale.

S vill nolla ungdomsarbetslösheten
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– Skrämmande nära Ale GK

Vildsvin 
härjar i Ale

Ovälkomna gäster gick inte obemärkt förbi hemma hos Reine Paridon, en knapp kilometer från golfbanan i Alvhem plöjdes en 
hel trädgård upp. Ale GK vidtar nu åtgärder och hoppas på hjälp från jaktlaget.
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