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HÄRNÖSAND

I Härnösand har vi en arbetslöshet som är på tok för hög för att tolerera.
Samtidigt har vi ett företagskl imat som är på tok för dåligt för att inte
förbättra. Jag funderar ofta på hur dessa två parametrar, som för mig är
grundstenarna i en fungerande kommun, ska vändas till det bättre. Vi har lång
mycket kvar att göra, men ett förslag i rätt riktning borde vara att instifta en
jobbmässa eller arbetsmarknadsmässa i anslutning till den s.k.
" Fokusmässan" . Det som ska skilja de två mässorna åt är målgrupperna. På
jobbmässan ska de utställande företagen inte behöva betala mer än en
symbolisk summa, eftersom att kostnaderna för evenemanget är mycket små
om de hålls i anslutning till " Fokusmässa n" . På jobbmässan är inte
marknadsföring av företaget det primära, här ska sökandet efter matchande
arbetskraft och kontaktytan mellan företag och de arbetssökande vara det
huvudsakliga syftet. Därför ska studenter på gymnasiet, Komvux och SFI delta,
såväl som arbetssökande på arbetsförmedlingen och människor i
arbetsmarknadsprojekt på arbetslivsförvaltningen.
Det finns goda exempel på arbetsmarknadsmässor som denna. Exempelvis så
finns en variant på Mittuniversitetet i Sundsvall, men också i andra kommuners
regier. Jönköping och Sundbyberg har till exempel instiftat en liknande mässa
i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Att Härnösands kommun behöver utveckla samarbetet med
arbetsförmedlingen är även det en självklarhet, det är viktigt att alla som har i
uppgift att skapa jobb för skattepengar faktiskt jobbar åt samma håll som
arbetsgivarna och statistiken. För i näringslivet skapas jobben. Det ligger
dessutom i kommunens intresse att Tillväxtenheten blir mer en mer

jobbfokuserande enhet. Staden blomstrar först när de som behöver ett jobb
har ett jobb. Tillväxt ska komma hela Härnösand till del.

Att Härnösands Kommun på prov anordnar enjobbmässa dagen innan eller
dagen efter Fokusmässan den 5-6 maj 2017,
Att uppdra åt Tillväxtenheten att utformajobbmässan i samverkan med
berörda partet;
Att en utvärdering görs efter mässan, och om resultatet är positivt/ önskvärt så
skall konceptet fortsätta, samt
Att uttala att Tillväxtavdelningens huvudsakliga uppgift är att stötta
näringslivets behov.
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