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NÖDINGE. I tisdags 
eftermiddag arrangera-
des en Vårdmässa med 
representanter från 
fyra olika arbetsgivare.

Som värd stod Ar-
betsförmedlingen.

– Vi jobbar gärna med 
den här typen av rik-
tade event där vi sam-
manför arbetsgivare 
med rätt målgrupp av 
arbetssökande, säger 
Reimond Ardner på 
Arbetsförmedlingen.

Ale kommun, Lilla Edets 
kommun, Flexpoolen och 
Solhaga By var de aktö-
rer som hade tagit plats på 
Arbetsförmedlingen Ale 
Torg. Under timmarna tre 
fick de träffa arbetssökande, 
som bjudits in från Ale, Lilla 
Edet, Stenungsund och 
Kungälv.

– Vi har även varit i kon-
takt med Arbetsförmed-
lingen i Angered och infor-

merat om vårt arrangemang, 
säger Reimond Ardner.

I första hand var det som-
m a r p e r -
sonal och 
timvikarier 
som arbets-
g i v a r n a 
e f ter sökte . 
Responsen 
blev god.

– Vi har 
redan fått in en hel hög av 
ansökningar och ändå är det 
en dryg timme kvar innan 
mässan slår igen. Vi söker 
i första hand sommarvika-
rier till äldreomsorgen, för-
klarade Caroline Nilsson 
och Anna Andréasson som 
medverkade för Lilla Edets 
kommuns räkning.

Sammantaget var det 
225-250 tjänster som de fyra 
arbetsgivarna lyste ut. För 
många arbetssökande kan en 
vikarietjänst vara ett första 
steg till en fast anställning.

– Vårdyrket är ett fantas-

tiskt roligt och viktig jobb. 
För oss är det jätteviktigt 
att vi får in människor i alla 

åldrar och 
med olika 
b a k g r u n d . 
Detta är 
d e s s u t o m 
ett framtids-
yrke och då 
tänker jag på 
hela vård- 

och omsorgssektorn, säger 
Ellinor Seth, verksamhets-
chef hälso- och sjukvård i 
Ale kommun som besökte 
mässan tillsammans med Eva 
Emanuelsson, chef för Flex-
poolen.

– Vi välkomnar definitivt 
ett sådant här initiativ från 
Arbetsförmedlingen. Detta 
är ett utmärkt forum nu när 
vi söker kompetent och bra 
personal inför sommaren.
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– Stort behov av sommar- och timvikarier

Vårdmässa på
Arbetsförmedlingen

Fyra arbetsgivare fanns med på den Vårdmässa som hölls på Arbetsförmedlingen i Nödinge.

Maria Broman och Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen.

NÖDINGE. Som ett 
resultat av ett ökat 
droganvändande och 
stök bland ungdomar i 
kommunen har Mö-
tesplats ungdom i Ale 
gymnasium tvingats 
att tillfälligt stänga 
sin verksamhet på 
lördagar. 

– Vi kan inte garantera 
säkerheten. Det har bland 
annat skett stölder och de 
som jobbar i vaktmästeriet 
får ha vakter med sig när 
de ska låsa. Därför har man 
beslutat att stänga Mötes-
plats ungdoms verksamhet 
på lördagar och ha sluten 
verksamhet på andra tider, 
säger Jonas Ekstrand, pro-

jektledare.
Michael Svensson, kul-

turchef, poängterar att det 
är en tillfällig lösning.

– Idag (läs måndag) hålls 
ett möte med personal och 
verksamhetschefen där man 
planerar en stor insats för 
att komma tillrätta med 
problemen. Att man varit 
tvungen att göra såhär är ett 
resultat av en problematik 
som man brottas med i hela 
kommunen, exempelvis på 
Älvängens resecentrum.

Fortsatta temakvällar
Jonas Ekstrand menar att 
verksamheten går i stå när 
man inte längre kan kon-
centrera sig på att utvecklas, 
utan istället måste ta hand 

om det som är mest akut. 
– Det är väldigt tråkigt 

att det blivit så här, men 
nu hoppas jag att man med 
hjälp av mer resurser ska få 
bukt med stöket.

Även om man inte för 
tillfället har någon löpande 
verksamhet på lördagar, 
anordnas det fortfarande 
temakvällar. I helgen som 
var arrangerade Mötesplats 
ungdom tillsammans med 
Studiefrämjandet och Ste-
nungsunds kommun ”Live-
karusellen”, där hela 11 
band uppträdde. 

– Mötesplats ungdom tillfälligt stängt på lördagar

”Kan inte garantera säkerheten”
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ALE. Antalet arbets-
lösa i Ale har inte 
förändrats markant den 
senaste månaden.

Arbetslösheten räk-
nat på alla kommunin-
vånare har sjunkit med 
två procentenheter 
medan ungdomsarbets-
lösheten stigit med en.

I Ale är arbetslösheten 6,3 
procent medan Lilla Edet 
ligger på 8,5 procent. 

Bland ungdomar mellan 
18 och 24 år är motsvarande 
siffra 15,6 respektive 18,6. 
Av de sex jämförelsekom-
munerna är Kungälv den 

kommun där ungdomsar-
betslösheten sjunkit mest, 
med hela 1,1 procentenhe-
ter, medan den i Ale gått 
upp med 0,1 sedan i januari 
månad. Ökat mest har Lilla 
Edet gjort med 0,2 procent-
enheter. 

Man ser just nu inga stora 
förändringar och sett till hela 
riket ligger arbetslösheten 
på exakt samma siffra som 
föregående månad, medan 
ungdomsarbetslösheten gått 
ner med 0,3 procentenheter. 

FAKTA
Arbetslösa ungdomar (18-24 
år) i februari 2013 i % (januari 
månad inom parantes)
Kungälv: 8,2 (9,3) 
Lerum: 10,5 (10,8)
Ale: 15,6 (15,5)
Lilla Edet: 18,6 (18,4)
Alingsås: 17,4 (17,5)
Göteborg: 15,7 (16,0)
Hela riket: 17,9 (18,2)

Alla arbetslösa (16-64 år) i fe-
bruari 2013 i % (januari månad 
inom parantes)
Kungälv: 4,1 (4,2) 
Lerum: 3, 8 (3,8)
Ale: 6,3 (6,5)
Lilla Edet: 8,5 (8,6)
Alingsås: 7,8 (7,9)
Göteborg: 9,6 (9,6)
Hela riket: 8,9 (8,9)

Arbetslösheten
relativt oförändrad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

För oss är det
jätteviktigt att vi får

in människor i alla åldrar 
och med olika bakgrund.

Ellinor Seth


