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SKÖVDE. Viljeinriktning att skapa ﬂer praktikplatser skrevs under

Storsatsning på unga arbetslösa
Fler praktikplatser
ska hjälpa arbetslösa
Skövdeungdomar att
hitta rätt på den framtida arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen,
kommunen, Näringslivsforum och Skaraborgs
sjukhus gör en gemensam – och ovanlig – storsatsning.
Glädjen är påtaglig i dessa
dagar, studenterna jublar
över att skolan är avklarad.
Så klart.
Men verkligheten är också
en annan. I dag är 15,2 pro-

cent av kommunens ungdomar upp till 25 år utan
arbete – nästan 500 ungdomar är öppet arbetslösa
eller inskrivna i jobbgarantin för ungdomar. Och med
rådande konjunktur hamnar många allt längre ifrån
arbetsmarknaden.

Skrevs på i går
Men för att skapa goda förutsättningar för ungdomarna
går nu Arbetsförmedlingen,
Skövde kommun, Näringslivsforum och Skaraborgs
sjukhus ut i en gemensam
satsning. I går skrev parter-

na på en viljeinriktning.
– Det kan vara unikt, jag
känner i alla fall inte till att
det ﬁnns någon annanstans,
säger Carl Löfgren, chef för
Arbetsförmedlingen i Skövde.
Det handlar om att skapa
fler praktikplatser, inom
kommunen (100 platser), på
företagen (20 platser) och på
sjukhuset (20 platser). Inom
ramen för jobbgarantin för
unga ska det från i höst till
sista december 2014 ﬁnnas
praktikplatser som ska vara
i tre månader, vilket innebär
att fyra ungdomar bereds
praktik på varje årsplats.

– Vi har många olika åtgärder för arbetslösa ungdomar, men det viktigaste
är praktikplatser. Med den
här satsningen skapas ﬂer,
vilket är oerhört positivt.

Känna sig behövd
En praktikplats kan hjälpa
en arbetslös ungdom att
närma sig arbetslivet, hjälpa till i valet av arbete, ge en
inblick i arbetsmarknadens
bredd och kanske därmed
inse vilken utbildning man
vill satsa på.
– Men det viktigaste är att
få känna sig behövd.

Både kommun, företag
och sjukhus står inför stora
pensionsavgångar inom
några år. Så att ta emot praktikanter handlar inte bara
om att man vill ta ett samhällsansvar, även om det är
en avgörande faktor.

Praktikant till banken
– Samtidigt måste vi öppna
dörrarna till vår verksamhet. Vi konkurrerar med
andra om arbetskraften och
det här är också en investering inför framtiden, säger
Peder Yderhag, personalchef
Skaraborgs sjukhus.

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, håller med:
– Satsningen görs för ungdomarnas bästa, men vi är
alla beroende av att få in
dem på arbetsmarknaden
och på så vis öka och stärka
kommunens konkurrenskraft och attraktivitet.
På SE-banken i Skövde har
man redan bestämt sig för
att skapa en praktikplats.
– Vi vill ta vårt samhällsansvar, säger kontorschefen
Joakim Sörman.

Lena Jonsson

CEMENTA. Nätverket Rädda Våmbsdalen bjöd in politiker

Många partier representerade
Samtliga ledamöter
i kommunfullmäktige
var inbjudna. Men även
om inte alla kom hade de
ﬂesta partierna representanter på plats
i Våmbsdalen.
– Jag trodde inte så
många skulle ha civilkurage att dyka upp,
säger Alv Svensson från
NRV.
Cementas eventuella utökade kalkbrytning är som
bekant en ordentligt omdebatterad fråga. Skövde
kommun ska yttra sig över
Cementas nya tillståndsansökan vilket kommer att
ske i kommunfullmäktige
den 17 juni.
Nätverket Rädda Våmbsdalen (NRV) kämpar för att
stoppa utökningen och i går
hade man bjudit in samtliga
ledamöter i kommunfullmäktige till en vandring i det
berörda området.

Alla partier utom SD
”Syftet är att ledamöterna
skall beredas möjlighet att i
terrängen komplettera sina
kunskaper, så att beslutsunderlaget blir så bra som
möjligt” skrev man i inbjudan. Och när vandringen
drog i gång hade alla partier
utom Sverigedemokraterna
representanter, om än inte
fullmäktigeledamöter i alla
fall, på plats.
– Det är positivt och jag
trodde inte så många skulle
ha civilkurage att dyka upp,

BRA INITIATIV

Det är jättebra och ett
tillfälle att visa hur
det hur det faktiskt ser ut.

Många, både privatpersoner och representanter för föreningar och partier, hade samlats för vandringen vid området där Cementas eventuella utökade
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kalkbrytning ska ske.

säger Alv Svensson från
NRV.

Tror du att det här mötet
kommer påverka dem?

”

– Nej, det tror jag inte.
Partipiskan kommer att övertriumfera.

Egon Frid (V)

Politikerna på plats tyckte dock
att det var ett bra initiativ.

”Vi lyssnar självklart”

– Det är jättebra och vi är
tacksamma för att få höra
alla argument. Vi lyssnar
självklart på på medborgarna. Sen är det ju inte
Skövde kommun som bestämmer i slutändan utan
Mark- och miljödomstolen.
Men vi ska lyssna och frågan
ska diskuteras på kommunfullmäktige, säger kommun-

fullmäktiges ordförande
Conny Brännberg (KD).
– Det är jättebra och ett
tillfälle att visa hur det hur
det faktiskt ser ut. Rädda
Våmbsdalen gör ett fantastiskt arbete och man kan
alltid hoppas att det här
får effekt, även om det inte
är så realistiskt att tro det,
säger Egon Frid (V).

– Främst är det ju en fråga
för domstolen men jag tycker ändå det är viktigt att vara
här och visa respekt för det
som sägs. Det har ju utmålats
lite som att kommunen ska
säga ja eller nej men så är ju
inte fallet. Vi är lekmän som
ska yttra oss i frågan, säger
Anders G Johansson (M).
I samband med frågan

har också en motion om
folkomröstning lagts fram.
Något som kommunstyrelsen i går beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
säga nej till.
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