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ALE/LILLA EDET/KUNG-
ÄLV. Enligt den senaste 
rapporten är arbetslös-
heten bland ungdomar i 
Ale 15,9 %. 

Samma siffra för 
Kungälv är 8,6 % och 
för Lilla Edet 19,6 %.

Hur kommer det sig 
att ungdomsarbets-
lösheten kan skilja så 
mycket mellan tre an-
gränsande kommuner?

2010 tog Fredrik Skoglund 
över som chef för Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla Edet 
och sedan ungefär två veckor 
tillbaka ansvarar han även för 
Kungälv.

Förutsättningarna för 
att jobba kommunöverskri-
dande och med en helhetssyn 
är därmed goda. 

– Man behöver inte upp-
finna hjulet varje gång, utan 
kan dra nytta och lärdom av 
varandra. Har något varit 
lyckosamt i en kommun kan 
man använda det även på 
andra ställen, även om det 
måste anpassas efter förut-
sättningarna. 

Hur kommer det sig då att 
tre angränsande kommuner, 
dessutom med ett nära sam-
arbete inom Arbetsförmed-
lingen, uppvisar så vitt skilda 
siffror när det kommer till 
arbetslösheten – sett till ung-
domar såväl som hela ålders-
spannet?

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale är 15, 9 %, nästan dub-
belt så stor som i Kungälv där 
man ligger på 8,6 %. 

I september månad upp-
mätte Lilla Edet rekordhöga 
20, 3 %, vilket är den högsta 
noteringen under 2013 i hela 
GR-regionen. Den senaste 
rapporten visar på en sänk-
ning till 19,6 % i oktober. 

Antalet öppet arbetslösa 
och sökande i program med 
aktivitetsstöd har jämfört 
med samma tidpunkt förra 
året ökat med 19,8 % i Lilla 
Edet, medan man i Ale ser en 
minskning med 1,2 % och i 
Kungälv en minskning med 
5,2 %. 

Skolresultat påverkar
Något svar på frågan har 
varken Fredrik Skoglund 
eller Helene Bromander, 
sektorschef för Arbetsför-
medlingen Ale/Lilla Edet. 

Däremot kan de peka på 
några variabler som kan spela 
in. 

Den kommun som sticker 
ut mest är Lilla Edet, där 
en femtedel av ungdomarna 
mellan 18 och 24 år är utan 
arbete.

– Det finns också ett mör-
kertal som är svårt att upp-
skatta. Det är arbetslösa som 
inte är inskrivna på Arbets-
förmedlingen och kanske 
inte ens har kontakt med för-
sörjningsstödet, säger Fred-
rik och Helene tillägger:

– De hittar andra sätt att 
försörja sig på och inte sällan 
är kriminalitet inblandad. 
Ungdomar bor idag hemma 
länge och vi får ibland frågor 
från föräldrar som inte vet 
hur de ska motivera sina barn 
till att börja jobba.

Något som de menar är 
direkt kopplat till ungdoms-
arbetslösheten är skolre-
sultaten, en parallell som är 
svår att bortse från i Lilla 
Edets fall, där behörighe-
ten till universitet och hög-
skola endast var 49 % förra 
året. Det kan jämföras med 
riksgenomsnittet på 64 %, 
Kungälv på 66 % och Ale på 
59 %. Samma mönster fram-
träder när man tittar på bety-
gen i årskurs nio.

I lärarförbundets senaste 
ranking av bästa skolkom-
mun hamnade Kungälv på 
177 plats av landets 290 
kommuner, medan Ale pla-
cerade sig på plats 251 och 
Lilla Edet 288. 

Nedläggningar
Sambandet mellan skolre-
sultaten och arbetslösheten 
bland unga menar Fredrik 
Skoglund är tydligt, men det 
finns fler faktorer som påver-
kar.  

– Socioekonomisk status 
spelar stor roll, exempelvis 
om man har det bekymmer-
samt i sin familj och social-
handläggare i Lilla Edet är 
oroade över den komplexa 
problematiken hos många 
ungdomar, säger Helene 
Bromander.

Psykisk ohälsa och miss-
bruksproblematik, menar 
hon är stora bekymmer som 
dessutom ökar. 

– Det finns ett stort behov 
av samlade insatser. Samver-
kan mellan vården, psykia-
trin, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen är en 
förutsättning för att komma 
tillrätta med problemen och 
kunna få ett arbete. Detta är 
något som man just nu lägger 
stort fokus på i Lilla Edet.

Nedläggningen av Saab 
Automobile i Trollhättan 
2011 samt av Inlands kar-
tongbruk i Lilla Edet 2012 
har oundvikligt påverkat 
arbetslösheten, även bland 
unga. 

– För några år sedan hade 
vi en annan trend i Lilla Edet. 
Även om siffran var hög så 
såg vi att den minskade. Nu 
har det tyvärr vänt och då 
får man titta på om det kan 
härledas till specifika hän-
delser eller om det bara har 
gått upp ändå, säger Fredrik 
Skoglund.

Samarbete
Kommunens geografiska 
förutsättningar påverkar 
också arbetslösheten och här 
har man ett läge mitt emellan 
två städer. 

– Det blir inte lika natur-
ligt att åka ända ner till Göte-
borg och när arbetsmarkna-
den förändras i Trollhättan 
påverkar det självklart många 
invånare i Lilla Edet.

Möjligheten till pröv-
ningsplatser och jobb med 
särkilt anställningsstöd skil-
jer sig också mellan de tre 
kommunerna, där man i Ale 
och Kungälv har fler kontak-
ter med arbetsgivare. 

– I Ale använder man i 
stor utsträckning kommunen 
som rekryteringspartner, 
bland annat då vi erbjuder 
ungdomsjobb inom kom-
munal verksamhet. Idag (läs 
onsdag) är faktiskt hela ale-
kontoret ute på ”jobbjakt”. 
Man är ute och presenterar 
vad Arbetsförmedlingen 
kan erbjuda arbetsgivarna 
och hur vi kan samverka. 
Jag tycker att vi har ett bra 
samarbetsklimat i alla tre 
kommunerna, säger Fredrik 
Skoglund.

I så gott som alla jäm-
förelser av arbetslösheten 
uppvisar Kungälv betydligt 

bättre siffror är Ale. Hur det 
kommer sig är svårt att svara 
på och Fredrik Skoglund 
menar att saker som det soci-
ala arvet och utbildningsbak-
grund spelar in, liksom platt-

formen för skoluppbyggna-
den. 

– I Kungälv finns även 
ett antal större företag som 
nyanställer mycket ungdo-
mar, Ica Rollsbo är ett sådant 

exempel. Att Klädkällaren 
har öppnat i Ale är en utveck-
ling åt rätt håll. 

– Ungdomsarbetslösheten i Lilla Edet nästan tre gånger så hög som i Kungälv
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Helene Bromander, sektorschef för Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet och Fredrik Skoglund, chef för Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet/Kungälv, menar att många variabler spelar in för varför arbetslösheten skiljer sig så mycket mellan de tre 
kommunerna. 

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
oktober 2013 i % (september månad 
inom parantes)
Kungälv: 8,6 (9,1) 
Lerum: 10,7 (11,5)
Ale: 15,9 (16,0)
Lilla Edet: 19,6 (20,3)
Alingsås: 17,0 (16,9)
Göteborg: 15,3 (15,9)
Hela riket: 17,4 (17,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i oktober 
2013 i % (september månad inom 
parantes)
Kungälv 3,8 (4,0) 
Lerum: 3,8 (3,8)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (8,4)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,4 (9,6)
Hela riket: 8,5 (8,5)
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