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De sökande nöjda med
privat arbetsförmedling
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Markant
minskning av
nya företag

HÄRNÖSAND

Försöket med privat arbetsförmedling i fem
kommuner, bland annat i Härnösand, har blivit lyckat. Det tycker de
personer som prövade
på.
Men de arbetslösa har
inte fått fler jobb.

Det visar en rapport från
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Resultatet stämmer inte
helt med den utvärdering
som inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

gjort i våras som visade på
flera brister.
Nu finns privata jobbcoacher över hela landet.
Men under 2007 och 2008
fanns både privat och offentlig arbetsförmedling i
fem kommuner, varav Härnösand var en.
Slumpvis utvalda ungdomar, funktionshindrade
och utrikes födda fick möjlighet att gå till en privat
förmedling, vilket bara var
fjärde gjorde. Den nya utvärderingen visar att arbetssökande hos de priva-

ta arbetsförmedlingsföretagen hade tätare kontakt
med sin förmedlare. De deltog oftare i jobbsökaraktiviteter och jobbmässor än de
på Arbetsförmedlingen. De
var också nöjdare med den
hjälp de fick.
Arbetssökande som gick
till en privat förmedling
hade i genomsnitt lika stor
sannolikhet att få jobb som
de på Arbetsförmedlingen.
Utlandsfödda hos privat
förmedling fick dock arbete
snabbare och tjänade också
mer än de som var på Arbetsförmedlingen. Ungdomarna

hos de privata förmedlingarna klarade sig sämre.
Försöket omfattade 669
funktionshindrade, utrikes
födda och ungdomar i Malmö, Norrköping, Sundsvall,
Härnösand och Timrå. De
privata aktörerna fick betalt efter hur väl de lyckades förmedla arbeten till de
arbetslösa.

av kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen.
I våras visade en rapport
från inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen på stora
brister. Rättssäkerheten för
den enskilde har inte fungerat då Arbetsförmedlingen
i sina avtal inte tillräckligt
tydligt reglerat frågor om
jäv, sekretess, dokumentation, insyn och tillsyn.

Försöket med privat ar-

betsförmedling i Härnösand har inte fungerat som
planerat. Detta har inneburit att det varit svårt för Arbetsförmedlingen att klara
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Under november
minskade nyföretagandet med nästan
20 procent i Västernorrland. Därmed får
länet en jumboplats i
riksrankningen.

Statistiken från Bolagsverket, som sammanställts av Visma, visar att
71 nya företag registrerades i Västernorrland under oktober månad. Det
innebär att nyföretagandet i november minskade med 19,3 procent
jämfört med motsvarande tidsperiod 2008 då
88 nya företag registrerades.
I Sverige som helhet
ökade novembers nyföretagande med 8,3 procent. De regionala skillnaderna är dock väldigt
stora; mest nyföretagande i november uppvisar
Kronobergs län med en
ökning på 50 procent,
Gävleborgs län med plus
46,8 procent samt Jämtlands län med en ökning
på 37,2 procent.
Sämst i landet är Västernorrland med ett minus på 19,3 procent, tätt
följt av Norrbottens län
på minus 18,1 och Gotlands län med minus
10,5 procent.
KATARINA ÖSTHOLM

Höjning av
räntan dröjer
■ Räntan förblir låg un-

”Alla som har en bra företagsidé, en bra produkt, måste våga”, säger Therese Albrechtson, inspiratör.

FOTO: STEFAN SUNDKVIST

Företagare manade till självförtroende
SOLLEFTEÅ

Omtalade och prisbelönta 24-åriga Therese
Albrechtson driver tre
bolag och skriver krönikor på ekonomisajten
E24. Hon vet vad som
krävs för att få Sollefteås ungdomar att lyckas.

Det var fullsatt på Hullsta
gård. Eleverna från Gudlav
Bilderskolan samlades i går
för att lyssna till inspiratör och superentreprenör,
Therese Albrechtson.

– När jag och mina vänner startade vårt första försök till företag så var målet,
att om det gick bra för oss så
skulle vi resa till New York
och shoppa. Det blev en
fantastisk resa, säger hon.
Budskapet var tydligt: det

Lantz som bredbent vandrar säkert på scenen. Med
humor och pinsamheter
trollband hon gymnasisterna. De fick höra om när hon
åkte fast i den franska tulllen efter en shoppingresa i
Kina, med 22 fejkade Chanel-väskor i bagaget.

Albrechtsons tes är att
ungdomar har goda förutsättningar att lyckas. De har
ett försprång mot vuxengenerationen då de vet hur
man brukar sociala medier och den digitala världen.
Att motarbeta attityder är
skolans uppgift.

gäller att tro på sig själv och
sin idé.
– Gör det du är bra på.
Utan energi och passion
når du aldrig framgång.
Motivationstalaren påminner om en ung Annika

– Då bestämde jag mig. Jag
ska starta en webbutik som
säljer smycken, kläder och
accessoarer, lika snygga
som Chanel fast med bättre
priser. Det gick!

– Alla som en bra företagsidé, en bra produkt, måste
våga. Skolan ska uppmuntra och stärka elever. Om jag
inte hade fått pröva på företagande i skolan så skul-

le jag aldrig ha varit där jag
är i dag.
Kontentan är: lyssna inte
till negativa kommentarer från omgivningen. Det
kommer alltid att finnas
tvivlare och belackare. Albrechtson har mött många.
– Varje gång någon sagt
att ”det här går inte” så har
jag taggats. Då har jag blivit
ännu mer sugen på att visa
att det faktiskt går. Glöm
aldrig att man måste våga
för att vinna!
TOMAS IZAIAS ENGLUND

der våren. Men till hösten kommer ett pärlband av räntehöjningar, spår statliga banken
SBAB i sin nya prognos.
Riksbanken väntar med
den första räntehöjningen till hösten 2010. Men
därefter följer höjningar
med en kvarts procentenhet vid varje räntemöte så att räntan i slutet av
2011 ligger på 2,25 procent, enligt SBAB. Prognosen för SBAB:s egna
boränta med tremånaders bindning ligger 2,0
procent i slutet av 2010
och 3,35 procent i de(TT)
cember 2011.

Allt bättre
för husägare
■ STOCKHOLM Trenden
består – husägarna får
allt bättre ekonomiska
marginaler, visar Swedbanks boindex för tredje kvartalet. Boindex för
riket som helhet steg till
146,7 från 142,0 föregå(TT)
ende kvartal.

