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Det råder lågkonjunktur i 
landet och arbetsmarkna-
den ter sig oviss för många. 
De tuffa tiderna till trots 
är framtidstron stark bland 
Komvux elever som genom-
går utbildning för att bli full-
fjädrade anläggningsarbetare 
och maskinförare.

– Det räcker att säga Väst-
svenska paketet, så förstår 
nog alla att utsikterna att få 
jobb är väldigt goda. Det har 
hänt att företag har ringt hit 
till skolan och frågat: Har 
du några elever som vi kan 
få? Det är ett gott betyg för 
verksamheten och de elever 
som går här, säger Mikael 
Ekström, maskininstruktör.

Anläggningsutbildningen 
skiljer sig aningen åt i för-
hållande till maskinförarut-
bildningen. Efter en veckas 
introduktion gäller ett 
schema med en dag teori och 
fyra dagars praktik.

– Eleverna ordnar sina 
egna praktikplatser. Det 
brukar inte vara några pro-
blem. Skulle någon miss-
lyckas hjälper vi naturligtvis 
till, säger Henrik Hulth.

Angelina Hökklo har ett 
förflutet inom olika bran-
scher, bland annat har hon 
jobbat för olika snabbmats-
kedjor, suttit på kontor och 
tjänstgjort som undersköter-
ska. Nu är det anläggningsar-
bete som gäller.

– Jag har verkligen hittat 
rätt och bytt högklackat 

ALE. Antalet arbetslösa 
i Ale kommun har hållit 
sig stabilt de senaste 
månaderna, men i 
januari spås en upp-
gång – delvis till följd 
av lågkonjunkturen, 
men statistiken är inte 
ovanlig för tidpunkten 
på året.

– Tack vare en bred arbets-
marknad i Göteborgsregio-
nen är vi väl skyddade i Ale 
och lågkonjunkturen har inte 
drabbat oss rakt av. Dock 
tror jag inte att arbetslöshe-
ten kommer att sjunka lika 
mycket under våren som 
den gjorde förra året, säger 
Andreas Witt, verksamhets-
chef för AME – Arbetsmark-
nadsenheten.

I november månad upp-
gick arbetslösheten i Ale till 
5,9 procent, vilket innebar 
en ytterst blygsam minskning 

jämfört med oktober. Lilla 
Edet ligger kvar på 8 procent, 
vilket kan jämföras med riks-
genomsnittet på 8,7 procent. 

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale minskade däremot med 
nästan en hel procentenhet, 
medan man i Lilla Edet upp-
levde en marginell uppgång. 
Generellt i regionen syns inte 
heller där någon stor föränd-
ring.

På AME i Nödinge står 
man inför flera förändringar 
under det kommande året. 
Bland annat kommer man att 
samla sektorn under samma 
tak, något som ska underlätta 
för både organisationen och 
för medborgarna.

– Vi kommer också att 
lägga fokus på hur vi gemen-
samt på ett effektivare sätt 
ska kunna hjälpa människor 
att komma vidare i sitt jobb-
sökande. Jag återkommer 
med mer information om det 

längre fram, säger Andreas 
Witt.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten oförändrad
– Uppgång väntas i januari

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i november 2012 i % (oktober 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,7 (9,5) 
Lerum: 10,8 (11,3)
Ale: 15,8 (16,7)
Lilla Edet: 17,5 (17,2)
Alingsås: 17,4 (18,1)
Göteborg: 16,3 (16,6)
Hela riket: 18,5 (18,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i novem-
ber 2012 i % (oktober månad inom 
parantes)
Kungälv: 4,0 (3,9) 
Lerum: 3, 6 (3,6)
Ale: 5,9 (6,0)
Lilla Edet: 8,0 (8,0)
Alingsås: 7,6 (7,4)
Göteborg: 9,5 (9,5)
Hela riket: 8,7 (8,5)

Vägen till ett nytt arbete
– Populära utbildningar på Komvux Ale
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mot kängor. Jag kan defini-
tivt rekommendera den här 
utbildningen för andra som 
vill pröva något nytt. Jag trivs 
jättebra och det finns hur 
mycket som helst att göra 
ute på arbetsplatserna, säger 
Angelina.

Hur är det att vara 
kvinna i en mansdomine-
rad värld?

– Det fungerar utmärkt! 
Att ha lite skinn på näsan 
underlättar naturligtvis. Det 
blir fler och fler kvinnor i den 
här branschen och på NCC, 
där jag genomför min prak-
tik, finns det både kvinnliga 
arbetsledare och utsättare.

40 veckors praktik ingår 
i utbildningen. Eleverna får 
göra allt som handledaren 
anser vara lämpligt.

– Praktiken är väldigt 
varierande. Vi får göra allt 
som har med mark och 
anläggning att göra, allti-
från att schakta och lägga 
ledning till att sätta brunn 
och justera asfalt, förklarar 
Peter Andreasson, som är 
stationerad på Snabbschakt 
i Sisjön.

Efter tolv år på Inlands 
kartongbruk blev Jonas 
Jonsson utan arbete då verk-
samheten lades ner i fjol. Ett 
hårt slag, men Jonas valde att 
se möjligheterna.

– Jag är 53 år och har 
ännu några år kvar att ge på 
arbetsmarknaden. Det blev 
till att omskola sig och hitta 
på något annat. Det gäller att 
driva på sig själv, erbjudan-
dena trillar liksom inte in i 

brevlådan per automatik.
Nu håller Jonas Jonsson 

på att utbilda sig till grävma-
skinist efter att ha anmält sitt 
intresse på Komvux hemsida. 
Efter tio veckors teori väntar 
tio veckors praktik.

– Fördelen med att gå den 
här utbildningen är att vi får 
papper på vad vi kan. Ett 
yrkesbevis ger i många fall 
förtur till arbeten. Det blir 
allt vanligare att arbetsgiva-
ren kräver det.

– I denna bransch är 
risken för arbetsplatsolyckor 
relativt stor. Av den anled-
ningen poängterar vi vikten 
av arbetsmiljösäkerhet i den 
teoretiska utbildningen, 
säger Henrik Hulth.

Monika Nilsson, rektor 
på Komvux Ale, understryker 
vikten av att kunna erbjuda 
attraktiva utbildningar som 
leder till jobb.

– Arbetsmarknaden är 
annorlunda mot förr. Då var 
det inte ovanligt att man som 
anställd var kvar på en och 
samma arbetsplats under 
hela sitt yrkesverksamma liv. 
Nu lever vi en föränderlig tid 
där behoven varierar och en 
ny typ av arbeten dyker upp. 
Det livslånga lärandet utifrån 
sin egen kompetens är därför 
väldigt värdefullt.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Vägen till ett nytt arbete går för många 
via Komvux.

Anläggnings- respektive maskinförarutbildning-
en har blivit väldigt populära.

– Det är utbildningar som leder till arbete i de 
allra fl esta fall, säger Henrik Hulth, lärare på 
anläggning.

Mikael Andersson, Angelina Hökklo, Peter Andreasson och Jonas Jonsson är nöjda med de 
utbildningar som Komvux Ale kan erbjuda för anläggningsarbetare och maskinförare. På 
bilden ses också Mikael Ekström, maskininstruktör, och Monika Nilsson, rektor. Nya utbild-
ningsgrupper kommer att startas upp i vår.

Henrik Hulth, lärare på Komvux Ales anläggningsutbildning.


