
Åtgärder för jobb och omställning 
Om det får plats: Detta gör vi för jobb och omställning 
 
2009 är året då vi mer än någonsin måste möta upp med en stark arbetsmarknadspolitik. Vi möter 
arbetslösheten med praktikplatser, förstärkta nystartsjobb, jobbcoacher och utbildningar. Samtidigt 
försöker vi laga finanssystemet och hjälpa företag i nöd.  
 
Att bli arbetslös är en personlig tragedi och vi måste hjälpas åt för att få rätsida på utvecklingen. Det 
kräver vågade satsningar samtidigt som vi tar ansvar för helheten.  
 
Alla arbetssökande ska kunna behålla kontakten med arbetsmarknaden, och vi kompletterar nu med 
fler praktikmöjligheter. Både de som nyligen blivit arbetslösa och de som står längst bort har stor nytta 
av arbetspraktik. Totalt innebär vår satsning 19 000 praktikplatser i år och 26 000 nästa år.  
 
När arbetslösheten ökar får vi inte heller bortse från alla som inte hade jobb från början. 
Nystartsjobben har blivit kraftfullare och vi har fördubblat kompensationen för arbetsgivare som 
anställer långtidsarbetslösa. Det innebär full kompensation för arbetsgivaravgifterna och kommer 
förmodligen att leda till ca 21 000 fler nystartsjobb i år. 
 
Arbetsförmedlingen får såväl ekonomisk förstärkning som en hel kader med aktörer för bättre 
matchning. Aktörerna ska bidra med tusentals jobbcoacher och kunna stödja minst 27 500 personer i 
år och 30 000 nästa år. Egentligen blir det fler eftersom insatserna kommer att vara tidsbegränsade. 
Coacherna ska hjälpa till att förmedla praktikplatser till alla som blivit arbetslösa, underlätta 
kontakterna med a-kassan och fackförbunden samt individanpassa insatserna.  
 
De som vill passa på att förnya eller fördjupa sina kunskaper ska kunna få del av en utbyggd 
yrkesutbildning och komvux. För att kunna försörja sig som student höjer vi tillfälligt studiemedlen 
för arbetslösa som utbildar sig. Vi omfördelar också pengar till högskolor och universitet i regioner 
som drabbats särskilt hårt. Bland annat föreslår vi att Högskolan i Borås får 16 miljoner kronor extra.  
 
Samtidigt uppvisar våra motståndare tecken på desperation. I en artikel hävdar socialdemokraterna att 
den internationella krisen är Allians för Sveriges fel, ett påstående som är lite löjligt. (S) hävdade att 
de vill tillföra Borås kommun 70 miljoner kronor men glömmer viktiga fakta. (S) motsätter sig 
sänkningen av arbetsgivaravgifterna, vilket gett kommunen 20 miljoner kronor extra och näringslivet i 
Borås 80 miljoner.  
 
Med socialdemokraternas politik hade hela kommunen förlorat 30 miljoner kronor. Därtill är de 
motståndare till jobbskatteavdraget som gett boråsarna drygt 650 miljoner kronor. Socialdemokraterna 
är bra på att hitta syndabockar, men när ska de hitta lösningar? Nog om det.  
 
Mycket görs och insatserna måste ständigt utvärderas och nya lösningar på nya problem måste fram. 
Sverige stod starkt jämfört med andra länder när krisen slog till världen över, nu gäller det att satsa 
klokt och på sikt göra Sverige ännu starkare.  
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