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ALE/LILLA EDET. Vänd-
ningen är ett faktum.

Antalet lediga platser 
ökar på arbetsmarkna-
den och Arbetsförmed-
lingen har fullt upp med 
att rekrytera rätt kom-
petens till företagen.

Trots det kommer 
arbetslösheten att 
fortsätta öka under 
2010.

Det råder inte längre någon 
tvekan om att konjunkturen 
håller på att vända. Arbets�
förmedlingen kan se flera 
positiva signaler. Antalet 
nyanmälda platser ökade i 
januari med 60% jämfört 
med samma period 2009. 
Lika glädjande var att 24% 
fler fick jobb under samma 
tidsperiod.

– Det är de enkla jobben 
som äntligen har kommit 
tillbaka. Jag talar om arbeten 
som inte alltid kräver så 
kvalificerade utbildnin�
gar. Det handlar om lager, 
försäljning, handel och ser�
vice. Det tyder på att hjulen 

har börjat snurra igen och 
dessa jobb passar utmärkt för 
yngre människor att söka, så 
det är väldigt glädjande för 
våra kommuner, säger sek�
tionschef Maria Sahlén.

Telefonen går återigen 
varm hos Arbetsförmed�
lingen. 

– Företagen har upptäckt 
att det är smidigt att låta oss 
sköta hela rekryteringen. 
Istället för att själv behöva 
svara på hundra samtal tar vi 
hand om det och väljer sedan 

ut ett antal lämpliga indi�
vider, säger arbetsförmedlare 
Bernt Källgren.

– Vi har idag 22 rekry�
teringsuppdrag från företag 
som söker personal. Det 
var länge sedan vi upplevde 
något liknande. Det är fram�
för allt industrin som har 
tagit ny fart.

Möjligheterna för före�
tagen att nyanställa är bra. 
Staten har tillsatt extra resur�
ser för att motverka arbets�
lösheten. Det finns många 

olika möjligheter.
– Vi kan erbjuda arbet�Vi kan erbjuda arbet�

spraktik under en prövotid på 
fyra till åtta veckor, där den 
arbetssökande och företaget 
får chans att lära känna 
varandra. Vi har också något 
som kallas nystartsjobb. Det 
vänder sig till företag som 
kan tänka sig att rekrytera 
någon som har varit arbet�
slös över ett år (ungdomar ett 
halvår). Då kan vi bidra med 
upp till halva lönen, berättar 
Maria Sahlén.

Ännu förmånligare blir 
det för företag som anställer 
en nyanländ invandrare. Det 
ekonomiska stödet kan landa 
på 75%.

– Arbetsmarknadsåt�Arbetsmarknadsåt�
gärderna är ett bra verk�
tyg för att få ut människor 
i arbete och att få företag 
att våga anställa, men det 
mest glädjande är ändå att 
fler nu får jobb utan något 
stöd. Dessutom har anta�
let nyföretagare ökat, säger 
Bernt Källgren.

Trots allt kommer arbets�
lösheten troligtvis att fort�
sätta öka under hela året.

– Vi har ett antal stora 
varsel som faller ut och en 
del småföretag som har tvin�
gats avveckla. Det hinner vi 
nog inte kompensera fullt ut 
med nya jobb, men vi spår att 
byggmarknaden vänder upp 
i höst. Den släpar alltid efter 
lite, säger Maria Sahlén.

I mitten av mars inleds 
ett omfattande prognosar�
bete bland företagen i Ale 
och Lilla Edet kommun. Ett 
60�tal företagare får svara 
på frågor om hur de ser på 
rekryteringsbehovet framö�
ver.

– Vi går ut och träffar dem 
i ”verkligheten”. Efter det 
kommer vi att ha en ännu 
bättre bild av situationen, 
säger Bernt Källgren.

Det andas en stor opti�
mism hos Arbetsförmed�
lingen i Ale och Lilla Edet. 
Det finns starka skäl till det.

– Vi går in i en stor gen�Vi går in i en stor gen�
erationsväxling som gäller 
för såväl offentlig som privat 
sektor. Behovet av ny kom�
petens kommer att vara stort 
de kommande åren. Pen�
sionsavgångarna är de största 
någonsin så vi kan lova att 
jobben kommer, avslutar 
Maria Sahlén och Bernt 
Källgren.

Arbetsförmedlingen rekryterar som aldrig förr

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Maria Sahlén och Bernt Källgren på Arbetsförmedlingen i Ale och Lilla Edet har fullt upp att rekrytera ny personal till företa-
gen. Det är de enklare jobben inom lager, försäljning, handel och service som nu har återvänt.

FAKTA
Ungdomsarbetslösheten var i 
den senaste mätningen 11,9% i 
Ale och och 14,8% i Lilla Edet. För 
tillfället finns 250 lediga tjänster. 
Störst rekryteringsbehov har SCA 
i Lilla Edet som söker 120 pro-
cessoperatörer till sommaren.
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Ett unikt tillfälle förvärva ett av Västsveriges få kvarvarande gästgiverier med anor från tidigt 1600-tal. 
Väletablerad rörelse med pub och servering, catering mm. Drygt 100 platser inkl baren + uteserving. 
Kan utvecklas ytterligare. Säljes p g a hälsoskäl. Detaljerad info: www.alefast.se

Begärt pris: 1.550.000 kr  (fastigheten inkl restaurang/pub-rörelsen)

RING 
0705-

44 80 55

ALE, SKEPPLANDA: 
VADBACKA GÄSTGIVERI TILL SALU. TILLFÄLLE!

Köpa företag 
istället för att starta nytt?
Entreprenörer eller Nyföretagare, att köpa ett företag 
som är igång, kan vara den bästa och snabbaste vägen 

att bli egen företagare!

Almi Företagspartner Väst AB, bjuder på en intressant information 
för dig som funderar på att starta företag, men som kanske borde köpa ett 

företag med upparbetad produkt, leverantörs- och kundkrets.

Många frågor som behöver besvaras, ex var och hur hittar man objekt, 
fi nansiering, regler, förberedelser, affärsplan och mycket annat.

Onsdagen 17 mars, kl. 16.00-17.30
Medborgarkontoret, Ale Torg, Nödinge

Anmälan: ale.utveckling@ale.se

Obs! Anmälan är obligatorisk, senast 15 mars

Välkomna!
Mer info: jerry.brattasen@ale.se 

tel. 0303-330 277


