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NÖDINGE. Snart är det 
dags för en genera-
tionsväxling på arbets-
marknaden.

Om drygt tre år 
kommer en halv miljon 
svenskar att ha upp-
nått pensionsåldern 
och då är det förmodli-
gen högkonjunktur.

– Det kommer att 
ta tid att lämna över 
stafettpinnen. Många 
av de som lämnar 
arbetsmarknaden har 
mer kompetens än de 
som kommer, säger Fati 
Maroufi, verksamhets-
chef på Arbetsförmed-
lingen Ale/Lilla Edet.

Arbetsförmedlingen genom-
för just nu en riksomfattande 
kampanj som syftar till att 
göra landets arbetsgivare 
uppmärksamma på den gene-
rationsväxling som stundar. 
Problemet är att historiens 
största pensionsavgång har 
börjat, att de stora barnkul-
larna från efterkrigstiden just 
nu går in i pensionsåldern.

– Det kan vara svårt att 
sätta sig in i framtidens pro-
blematik med arbetskraft när 
vi precis har upplevt en av vår 
tids tuffaste lågkonjunkturer. 

Det gäller dock som arbets-
givare att lyfta blicken och se 
framåt. Risken för kompe-
tensbrist är stor inom många 
branscher när pensionsav-
gången slår igenom med full 
kraft om ett antal år, säger 
Fati Maroufi.

Ge råd
Arbetsförmedlingens gene-
raldirektör, Angeles Ber-
mudez-Svankvist, har gått 
ut med ett brev till 75 000 av 
landets arbetsgivare, företag 
som har fler än fem anställda, 
för att beskriva situationen 
och ge råd om hur man bäst 
möter framtidens behov av 
arbetskraft.

– Praktik är till exem-
pel ett bra sätt att testa och 
lära upp nya medarbetare. 
Har man som företagare 
anställda som snart ska sluta 
så kan Arbetsförmedlingen i 
vissa fall betala upp till halva 
lönen för deras efterträdare 
under överlämningen, upp-
lyser Fati Maroufi.

En webbsajt (stafetten.nu) 
har upprättats där informa-
tion ges i ärendet om vilka 
tjänster som Arbetsförmed-
lingen tillhandahåller.

– Vår uppgift är att arbets-
marknaden fungerar nu och i 
framtiden. Vi har de verktyg 

och resurser som krävs för 
att klara kompetensförsörj-
ningen och det är viktigt att 
vi förmedlar ut det budska-
pet, säger Fati.

Generationsväxling
Det är den offentliga sek-
torn, verkstadsindustrin och 
byggbranschen som kommer 

att drabbas allra hårdast när 
generationsväxlingen gör sig 
påmind.

– Åren 2007 till 2015 
beräknas 60 700 personer 
i statsförvaltningen uppnå 
pensionsålder. Det motsva-
rar 27 procent av det totala 
antalet anställda i statlig för-
valtning, betonar Fati.

Vad har du för råd till 
dem som går arbetslösa 
idag?

– Vi börjar se ljuset i tun-
neln. Vinnare blir dem som 
vågar hoppa på tåget av de 
arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder som erbjuds. Det 
gäller att fylla på sin rygg-
säck med kompetens, som 

kommer att bli guld värd vad 
det lider. Vi spår en högkon-
junktur om några år och i 
samband med den stora pen-
sionsavgång som väntar lär 
det bli huggsexa om arbets-
kraften, avslutar Fati Maro-
ufi.

Stafettpinnen ska lämnas över
– I framtiden väntas huggsexa om arbetskraftenom arbetskraften

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arbetsförmedlare Rita Skarpås och verksamhetschef Fati Maroufi på Arbetsförmedlingen i Ale slår ett slag för stafetten.nu. 
Sverige står inför en gigantisk generationsväxling på arbetsmarknaden inom den närmaste femårsperioden när många går i 
pension.

PENSIONSÅLDER
Så här ser det ut enligt Statistiska 
Centralbyrån på antal personer 
som uppnår pensionsålder:
2009-2012 500 000
2009-2015 850 000
2009-2020 1 400 000

Skylten till Ale Arena på väg
ALE. Skylten till Ale 
Arena är en följetong 
som snart kan få sitt 
slut.

Efter helgerna ska 
den vara på plats.

– Jag bevakar frågan, 
hälsar kommunalråd, 
Jarl Karlsson (S).

Efter ett års väntan trött-
nade även kommunstyrel-
sens ordförande i Ale på att 
inget hände med skyltfrå-
gan. Jarl Karlsson kontak-
tade tillförordnad vägdirek-
tör, Ulrika Honauer, för att 
bringa klarhet i varför bandy-

huset i Bohus inte kan skyltas 
från E45.

Svaret var att Ale kommun 
inte beställt någon skylt så 
frågan hade aldrig varit aktu-
ell. Strax därefter anlände en 
beställning och denna har nu 
hanterats.

– Vi får acceptera att det 
tar lite tid. Det är ett myn-
dighetsbeslut som ska tas av 
Vägverket, men jag har per-
sonligen fått besked av vägdi-
rektören att skylten ska vara 
på plats efter helgerna, berät-
tar Jarl Karlsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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BOHUS. Ale Arena är 
Sveriges tredje inom-
hushall för bandy.

Under försäsongen 
har den varit flitigt 
besökt av bandyklubbar 
från landets alla hörn.

Men att hitta dit är 
inte alltid så lätt – ban-
dyhallen är konstigt 
nog inget man skyltar 
med.
Ale Arena, Sveriges tredje in-
omhushall för bandy, saknar 
helt hänvisningsskyltar. 
Varken från E45 eller lokalvä-
gen i Bohus finns någon väg-
visning. Hallen som har blivit 
en stor attraktion under för-
säsongen och lockat många 
nya besökare till Ale är svår 

Ishall –inget att skylta med?
– Sveriges tredje bandyhall är inte lätt att hitta

Ät 2 betala för 1

AFTER WORKAFTER WORK

Fredagar kl 17-20lFredagar kl 17-20l

Lördag 4 oktoberLördag 4 oktober
Patrik från Hot ShotPatrik från Hot Shot
– en trubadur av bästa märke– en trubadur av bästa märke

Ett år senare har inget hänt
Skyltskandalen till Ale Arena växer:

BOHUS. För ett år 
sedan uppmärksam-
mades att det saknas 
hänvisningsskyltar till 
Ale Arena i Bohus.

Det skulle gå 
"skyndsamt" var kom-
munens besked då.

Ett år senare har 
inget hänt – men det 
är på gång

samhet kring vem som äger 
frågan. Gatuchef, Torbjörn 
Andersson på Tekniska, hän-
visar till Ale Fritid, som lika 
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Faksimil vecka 40, 2008.

Faksimil vecka 40, 2008.

Faksimil vecka 40, 2009.

Lödöse 0520-66 00 10

TACK FÖR ÄNNU ETT BRA ÅR!

VI HÄLSAR NYA & GAMLA 
KUNDER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

& Gott Nytt År


