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Till Regionförbundets styrelse

Ang. arbetsmarknadsläget i Jönköpings län

Den våg av varsel som under senare del av 2012 rullade in över Sverige har nu
sammanfattats och vi konstaterar att Jönköpings län, tillsammans med Kronoberg, är
de län i förhållande till befolkningen som är värst drabbade. De varsel nu som faller
ut i arbetslöshet gör det i ett läge där arbetsmarknaden redan är ytterst anträngd. Det
är nu hög tid att på allvar ta grepp om situationen. Vi har arbetsmarknadsområden
som sträcker sig över kommungränser och vi ser behovet av samordning av de åt
gärder som sker i länet. Jönköpings läns arbetsmarknad är komplex och strukturen
på t. ex tillverkningsnäringen gör att specifika krav på kompetens ställs på de arbets
sökande. Det är nu vårt gemensamma ansvar att se till att den matchningen blir
bättre.
Vi från LO föreslår nu en rad åtgärder för att minska arbetslöshetens effekter och föra
de individer som är i arbetslöshet närmare ett arbete.
•

Kommunerna bör samordna sig kring strategier kring vilken aktör som ska
göra vad. Fokus bör i första hand vara att tillgodose grundläggande vuxenut
bildning för att individer ska kunna ta till sig teorietisk och praktisk yrkesutbild
ning.

•

Arbetsförmedlingens regleringsbrev bör omformuleras så det tillskjuts ospeci
ficerade medel för regionalt anpassade arbetsmarknadsåtgärder.

•

Arbetsförmedlingen ges mandat att i ett tidigt stadie gå in med individuellt an
passade och kompetenshöjande insatser.

•

Regionförbundet bör initiera breda och samordnade satsningar på arbets
marknadsutbildningar, YH-utbildningar och yrkesvux.

•

Regionförbundet bör ges i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens
parter undersöka möjligheten att öka det arbetsplatsförlagda lärandet.
Vi ser med fördel att dessa insatser som anges ovan leds av en särskilt inrät
tad insatsgrupp som leds av regionförbundets ordförande och landshövding
en. I insatsgruppen bör arbetsmarknadens parter ingå och regionförbundets
tillväxtråd fungera som en referensgrupp.
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