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NÖDINGE. Finanskrisen 
får ett allt tydligare 
genomslag på arbets-
marknaden under 
2009.

Arbetslösheten ökar 
snabbt från 6,2 pro-
cent 2008 till 7,6 pro-
cent under 2009 och 
det innebär en väsent-
lig ökning av antalet 
nyinskrivna arbets-
sökande vid Arbetsför-
medlingen.

– Vi ska se till att så 
många som möjligt av 
våra kunder kommer 
ut på andra sidan av 
lågkonjunkturen i ett 
bättre läge än när vi 
gick in i den, säger 
Arbetsförmedlingens 
chef i Ale/Lilla Edet, 
Fati Maroufi.

Under fjolåret varslades 21 
642 personer om uppsäg-
ning i Västra Götaland, vilket 
motsvarar cirka en fjärdedel 
av samtliga varsel i landet. 
Till detta kommer alla viss-
tidsanställda som blivit av 
med jobbet som inte syns i 
varselstatistiken. Under ja-
nuari i år varslades ytterliga-
re 3 215 personer.

– Sysselsättningen dämpas 
särskilt för ungdomar, funk-

tionshindrade och för utom-
nordiskt födda, säger Fati 
Maroufi.

Arbetsförmedlingen Ale/
Lilla Edet hade 1 898 inskriv-
na kunder vid fjolårets slut, en 
siffra som har stigit till 2 068 
personer till dags dato. 

– Vi ser dessutom en minsk-
ning med 2,8 procent av an-
talet nya platser som anmälts 
till Arbetsförmedlingen. Det 
är fler sökande som konkur-
rerar med varandra om de 
arbeten som finns, säger Fati 
Maroufi och tillägger:

– I Ale/Lilla Edet kan vi 
också se en tredubbling av 
antalet arbetslösa ungdomar 
från perioden oktober till ja-
nuari.

Hur är situationen bland 
ungdomarna i dessa båda 
kommuner?

– Vi har 380 inskrivna ung-
domar varav 170 av dessa är 
helt arbetslösa.

Även om det råder ett 
tuffa tider på arbetsmarkna-
den vill Fati Maroufi också 
plocka fram ljusglimtarna. 
I Ale/Lilla Edet var det 128 
personer som sökte och fick 
arbete under januari, vilket 
bara är fem färre än motsva-
rande period 2008.

– Det är en jobbig situa-
tion som vi befinner oss i och 
jag lider med de personer som 

blivit varslade och som står 
utan arbete. Personligen tror 
jag att konjunkturen kommer 
att vända i slutet av det här 
året och vid samma tidpunkt 
nästa år tror jag det ser betyd-
ligt ljusare ut.

När Fati Maroufi ska be-
skriva vad Arbetsförmedling-
en Ale/Lilla Edet ska göra för 
att möta ett växande behov av 
arbetslösa pekar hon på fyra 
former av åtgärder:

• Matchningen
– Att sammanföra dem 

som söker arbete med dem 
som söker arbetskraft är vik-
tigt, även vid låg efterfrågan 
på arbetskraft. Även vid mins-
kad sysselsättning kommer 
många att behöva anställas 
på grund av den omsättning 
som alltid sker, säger Fati och 
fortsätter:

– För att snabbt kunna ge-
nomföra coachningsinsat-
ser för nya arbetslösa och 
för korttidsarbetslösa startas 
tillfälligt utökad coachning 
i Arbetsförmedlingens regi. 
Vi håller på att rekrytera två 
coacher här på kontoret.

• Samverkan med andra 
aktörer på arbetsmarknaden

– Verksamheten ska be-
drivas i nära samverkan med 
andra aktörer på arbetsmark-
naden, såsom arbetsmarkna-
dens parter, myndigheter, 

kommuner, enskilda företag 
och organisationer.

• Intensiva arbetsgivar-
kontakter

– Alla arbetsförmedlare 
ska jobba med både arbetssö-
kande och arbetsgivare. Re-
kryteringsträffar på Arbets-
förmedlingen ska genomför-
as som ytterligare en form för 
personliga möten mellan ar-
betsgivare och arbetssökan-
de. Den 18 mars har konto-
rets företagsgrupp bjudit in 
flera företag och många ar-
betssökande till Ale gymna-
sium för att skapa det person-
liga mötet för våra kunder.

• Tidiga insatser
– Vår tillgång till program-

medel är betydligt större än 
för 2008. En väsentligt utökad 
budget innebär samtidigt en 
utökad verktygslåda med fler 
insatser som kan användas till 
fler målgrupper. Under 2009 
kommer Arbetsförmedlingen 
att jobba mycket för att rusta 
upp och stödja den arbetssö-
kande att behålla och utveckla 
sin kompetens och förbereda 
sig för den kommande hög-
konjunkturen.

Vilka branscher är det i 
Ale/Lilla Edet som alltjämt 
söker arbetskraft?

– Omvårdnad, livsmedel, 
handel och restaurangbran-
schen. Branscher där syssel-

sättningen faller är framfö-
rallt inom industri och bygg-
sektorn.

Har du något avslutande 
tips eller råd till dem som 
står utanför arbetsmarkna-
den?

– Tappa inte modet utan 
försök se ljuset. Passa på 
att fylla på ryggsäcken med 
kurser, utbildningar och 

praktik. Det gäller att hålla 
sig aktiv under lågkonjunktu-
ren, som vi vet inte kommer 
att vara bestående, avslutar 
Fati Maroufi.

Tuffa tider på arbetsmarknaden
– Arbetsförmedlingen rustar för att möta ett växande behov
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Fati Maroufi, chef på Arbetsförmedlingen Ale/Lilla Edet.

ALE. Höstens och vin-
terns omfattande 
varsel fick kommunled-
ningen att agera.

En varselgrupp under 
namnet ”Arbete och 
utbildning” har till-
satts.¨

– Vi träffas regelbun-
det för att stämma av 
situationen på arbets-
marknaden och vilka 
åtgärder vi kan vidta, 
säger kommunstyrel-
sens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Varsel från framför allt Volvo 
har börjat få konsekven-
ser för alebor. Någonstans 
mellan 30-50 har redan fått 
gå hem. För att tiden i arbets-
löshet ska bli kortast möjlig 
har kommunen som mål att 
tidigt komma i kontakt med 

de drabbade. 
– Vi vill mota den 

stigande arbetslösheten 
med kreativa åtgärder 
och utbildningsinsatser, 
men problemet i det här 
arbetet är sekretessen. 
Vi får inte reda på exakt 
hur många eller vilka det 
är som har berörts av de 
lagda varslen, säger Jarl 
Karlsson.

L a n d s h ö v d i n g e n 
och en samling kom-
munalråd har påpekat 
sekretessens bekym-
mer för arbetet med att 
motverka arbetslöshe-
ten. Vilka insatser som 
gruppen ”Arbete och 
utbildning” diskuterar 
känns igen från tidigare låg-
konjunkturer.

– Vi vet numera vad som 
fungerar. Tidigare plusjobb 
kan vara en modell som vi 
kan använda oss av. Vi stäl-
ler nu frågor till våra förvalt-
ningar om vilka arbetsupp-
gifter som finns och behöver 
utföras. Föreningslivet är en 
annan sektor där vi vet att 
det finns behov av extra rese-
urser. En utredning har visat 
att kommunens fastigheter 
behöver renoveras och det 

skulle kunna vara ett möjligt 
projekt, säger Jarl Karlsson.

Den största oron känner 
kommunstyrelsens ordfö-
rande för gruppen 18-24 år.

– Antalet arbetslösa har 
ökat med drygt 100 personer 
på två månader och det känns 
inte bra. Vi är mycket ange-
lägna om att hitta en lösning 
för dem, säger Karlsson.

Vill möta varslade för att 
mota arbetslösheten
– Ale kommun har bildat gruppen 
”Arbete och utbildning”

Jarl Karlsson (S) är orolig för den 
stigande ungdomsarbetslösheten.

VARSELGRUPP

Gruppen ”Arbete och utbildning” 
består av förtrondemän; Jarl Karls-
son (S), Göran Karlsson (V), Jan 
Skog (M) och ett antal kommunala 
tjänstemännen samt representan-
ter från Arbetsförmedlingen.
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