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Hälsingerådet, de sex hälsingekommunernas gemensamma samverkansplattform, ser med stor oro
på de neddragningar som arbetsförmedlingen står inför. Av 242 kontor i landet kommer, enligt Patrik
Svensson, presschef Arbetsförmedlingen, cirka 130 av dem att läggas ner och uppgifter cirkulerar om
att fyra av Hälsinglands sex arbetsförmedlingskontor kommer att läggas ner.
Gävleborgs län, i vilket Hälsingland ingår, har högst arbetslöshet i Sverige enligt officiell statistik. Vid
utgången av februari 2019 uppgick andelen arbetslösa till 9,5%. Bland gruppen utrikesfödda var
arbetslösheten vid samma tid 32,7%, även den siffran högst i landet. Vi befarar att servicen för de
arbetssökande kommer att försämras kraftigt, särskilt för de personer som står allra längst från
arbetsmarknaden, då dessa kan antas ha behov av närhet till personlig kontakt med en handläggare.
Att lägga ner fyra av sex kontor innebär stora konsekvenser för kommunerna utifrån att antalet
tjänster befaras minska rejält från dagens ca 110 medarbetare på de sex arbetsförmedlingskontoren.
Något som rimmar illa med regeringens ambitioner gällande decentralisering av statliga
arbetstillfällen.
I hälsingetidningarna den 20 mars framkom i en intervju med verksamhetsområdeschefen för södra
Norrland, Christina Storm Wiklander att det kan komma att bli en eventuell utökning hos
Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Söderhamn genom omfördelning av medarbetare. Det är givetvis
positivt med en satsning på kundtjänst, men vi menar dock att är det viktigt med lokal närvaro i
samtliga hälsingekommuner.
Kommunerna i Hälsingland önskar därför att en gemensam dialog kommer till stånd gällande
konsekvenserna av att flera kommuner befaras bli utan representation i form av ett arbetsförmedlingskontor. Hälsingerådet vill därför redan nu informera om att regiondirektör och
verksamhetsområdeschef för södra Norrland inom kort kommer att få en inbjudan till Hälsingerådets
möte i Orbaden den 22 maj.
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