PRESSMEDDELANDE

2013-04-18

Kraftsamling för ungdomsjobb i Ängelholm
Ängelholms kommun och Arbetsförmedlingen i Ängelholm kraftsamlar för att fler ungdomar ska få
jobb. Satsningen görs inom visionsprojektet Kraftsamling Ängelholm och innebär att Ängelholms
kommun garanterar att anställa lika många långtidsarbetslösa ungdomar som det lokala näringslivet
anställer.
– Att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är en oerhört viktig fråga för Ängelholms framtida
utveckling. Jag tror också att både de unga och de som anställer dem kan ha nytta av detta. De unga får
erfarenhet och får in en fot på arbetsmarknaden, kommunen och företagen kan få unga perspektiv på
verksamheten och en chans att hjälpa en ung människa få fart på sitt yrkesliv, säger kommunstyrelsens
ordförande Åsa Herbst.
Förslaget har tagits fram som en utmaning i det lokala arbetsmarknadsrådet. Många företag har redan anmält
sitt intresse för att anställa ungdomar och ytterligare arbetsgivare som är intresserade är välkomna att höra av
sig till Arbetsförmedlingen i Ängelholm. Där kan man också få mer information om vad satsningen innebär.
– Den här satsningen innebär att vi tillsammans kan erbjuda ungdomarna arbete inom olika branscher och att
alla som berörs bör kunna hitta en plats om passar dem, säger Carina Månsson som är chef för
Arbetsförmedlingen i Ängelholm.
Med start i höst kommer Ängelholms kommun i egenskap av arbetsgivare erbjuda unga i ungdomsgarantin
arbete. I dagsläget finns det cirka 80 ungdomar som är långtidsarbetslösa i Ängelholm.
Kraftsamling Ängelholm är ett visionsprojekt med sikte på utveckling av Ängelholm till och med 2020.
Kraftsamling är ett brett sammansatt partnerskap mellan ett antal företag inom olika branscher och av olika
storlek, organisationer, utbildningsanordnare och lokala myndigheter.
Kontakt:
Åsa Herbst (M), kommunstyrelsen ordförande i Ängelholm, tel. 0431-46 80 79.
Carina Månsson, chef för Arbetsförmedlingen i Ängelholm, tel. 010-486 70 49.
Liss Böcker(C), kommunstyrelsen 1:e vice ordförande, tel 0739-96 06 24
BrittMarie Hansson(S), kommunstyrelsen 2:e ordförande, tel 0702-32 60 53
Andreas Jarud, Vd Ängelholms Näringsliv AB, tel. 0703-41 20 66.
Läs mer om Kraftsamling Ängelholm på www.kraftsamlingangelholm.se.
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