Vi i Nordanstig har haft en positiv utveckling med sjunkande arbetslöshet
under en längre tid
Vi har både vad gäller totalen samt ungdomar legat långt under länssnittet och även rikssnittet.
Glädjande nog har även arbetslösheten för utrikesfödda sjunkit kraftigt under 2014. Det är något vi
fokuserat på och jobbat mycket med, kul att se att det ger effekt.
Vi i kommunen har ett gott samarbete runt de arbetssökande, både med arbetsförmedlingen och
socialtjänsten för att fånga upp de med behov av stöd och hjälp i sitt arbetssökeri och i
förekommande fall återgång till arbetslivet.
Vi på Arbetsmarknadsenheten är bra på att hjälpa personerna där de är och möta deras behov för att
förhindra utanförskap. Att jobba med långsiktiga lösningar och mål är en metod vi jobbar för. Vi har
möjlighet att erbjuda en variation av insatser med individuella lösningar som möter individens behov.
Trots, eller tack vare, vår litenhet så har vi fått vara uppfinningsrik och kreativ i vårt uppdrag.
Nordanstigs kommun har prioriterat att avsätta medel för särskilda anställningar för att lindra
arbetslösheten och det tror jag är en stor framgångsfaktor. Att kunna erbjuda en
arbetsmarknadsanställning som ett led i processen för den arbetssökande är ett bra verktyg. Att
känna kollegial samhörighet, erhålla en lön och kunna säga att man går till jobbet är en viktig del för
sin självkänsla och ger ett ökat självförtroende i fortsatt arbetssökeri på den öppna
arbetsmarknaden. Man får också referenser på ett annat sätt och har möjlighet kanske för första
gången att skriva in "arbete" i sitt CV.
Nordanstigs kommun har ett bra arbetsmarknadspolitiskt läge med en bred och varierad
arbetsmarknad inom bra pendlingsavstånd. Det lokala näringslivet har gått stärkt ur våra varsel- och
nedläggningskriser och är idag gott gåendes. Värt att nämna är SMP, Bergsjöverken, Plyfa och
Tjärnviksområdet. Vi har dessutom utvecklat 3 sociala företag som till dags dato har 15 anställda
samt erbjuder sysselsättning till ytterligare 20-25 personer.
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