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Arbetslösheten bland unga i Fyrbodal
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Arbetsförmedlingens varselstatistik 2020-05-18
Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt i landet. Den gångna
veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande.
För kommunerna i Fyrbodal minskade dock antalet nyinskrivna med
41 personer från förra veckan. Totalt var det 287 personer som
skrevs in som arbetssökande i Fyrbodal.
Samma vecka (v 20) 2019 skrev totalt 174 nya arbetssökande in hos
arbetsförmedlingen i Fyrbodal.
Av dessa var totalt 144 under 30 år, även det är en minskning med 5
personer.
Ny varselstatistik från Arbetsförmedlingen släpps varje
måndag klockan 12 framöver.
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Länk till mer varselstatistik
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Så läser du bilden:
Totalt antal nyanmälda på Arbetsförmedlingen vecka 20/vecka 19
Inom parantes ser du hur många av dessa som var under 30 år (vecka 20/vecka 19)
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Support Group Network öppnar en HOTLINE för att erbjuda alla utrikesfödda företagare som
drabbas ekonomiskt av Covid-19 i Fyrbodal gratis rådgivning och information kring regeringens
åtgärdspaket för att stötta företag.

HOTLINE för
utrikesfödda företagare

079-3374623

Vi kan lämna information kring åtgärdspaketen, hänvisa till kommuns hemsida eller rätt
kontaktperson, kontakta myndigheter på uppdrag av företagaren och ge rådgivning.
Telefonnummer : 0793374623
Tider: Vardagar 10:00 – 16:00
Kontaktperson: Ziyad Tarek

Support Group Network har tagit fram en film med information kring regeringens åtgärdspaket
på arabiska, med svensk text.
Linkedin. För information på arabiska:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666840181594759168

Företagsinformation
på arabiska
ﺔ432ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ0 ﺔ.اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر

Facebook. För information på arabiska:
https://www.facebook.com/ziyad.yousif/videos/10221004302910219/

Information om Corona översätts till 10 språk

På Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn – informationsverige.se
Informationsverige bevakar och håller kontakt med olika myndigheter kring den flerspråkiga information som finns/planeras att läggas upp
om coronaviruset. I nuläget länkar de till dessa webbplatser:
•
•
•

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-detnya-coronaviruset
1177 Vårdguiden/Region Stockholm - Om corona på 17 språk samt filmer på arabiska, persiska och somaliska:
https://www.1177.se/Stockholm/corona-languages/

Det kommer inom kort även att lägga upp en kortare text på 10 språk med allmänna råd, och vi inväntar mer material från MSB på olika språk
som kommer att publiceras. Likaså kommer vi att länka, alternativt själva publicera, de dagliga nationella webbsändningar som Länsstyrelsen i
Skåne kommer att göra på olika språk med start den här veckan. Syftet med sändningarna är att dagligen nå ut med Folkhälsomyndighetens
information och att ge svar på vanliga frågor.

Är du kulturutövare och har egen firma? Då finns det fler stöd att söka utöver de
som är specifikt avsatta för kulturen. Hur kan man tänka och dra nytta av detta, och vilka
möjligheter finns i denna djungel av insatser som görs?
Såväl staten som Västra Götalandsregionen har avsatt pengar för att stötta kultursektorn
och dess utövare för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Behöver
du ett bollplank, hjälp med din ansökan, eller tankar om hur du går vidare? Kontakta oss!

Helpdesk för stöd till
kulturnäringen

Enklast når du oss genom att mejla kulturutveckling.radgivning@vgregion.se. Ditt mejl
kommer att vidarebefordras till rätt person hos oss, som hjälper dig vidare.
Många av ansökningsperioderna är korta och vi hjälper dig så snabbt vi kan, under
kontorstid.
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/helpdesk-for-utovare-som-soker-stodpengartill-kulturen/

Kompetensråd Fyrbodal Corona Extra

KRF kommer att ha möten varje torsdag kl 10-11 via Teams så länge det anses nödvändigt.
Kompetensråden i samtliga kommunalförbund samt VG Region kommer att ha möte torsdagar kl 16 via Teams.
Rådet kommer att ha en lägesgenomgång från de organisationer och myndigheter som ingår.
Rådet inser värdet av den infrastruktur som byggts upp genom rådet och som gör att vi kommer att kunna respondera och agera snabbare.
Rådet består av representanter för: Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna, Fyrbodals kommunalförbund, Företagarna, Högskolan Väst, Innovatum, IUC
Väst, Kommunakademien Väst, Näringslivscheferna, Personalcheferna, Unionen/IF Metall, Utbildningscheferna, VG Region, Vuxenutbildningen,
Västsvenska Handelskammaren.
• Helena Kortered och Anders Brunberg är Näringslivsutvecklarnas representant.
•
•
•
•
•

Fastighetsägarna

Det finns enligt Fastighetsägarna en vilja från medlemsföretagen att hjälpa hyresgästerna i den mån det är ekonomiskt möjligt. Samtidigt
är det viktigt att betona att situationen ser väldigt olika ut mellan olika typer av fastighetsföretag. Nästan 90 procent av branschen består
av företag med 1 till 4 anställda. De är alltså själva småföretag med egna fakturor, amorteringar och löneutbetalningar. Det är därför svårt
att generalisera hur varje fastighetsföretag ska agera. Åtgärderna måste vara situationsanpassade. Självklart är det dock viktigt att vårda
sina hyresgäster i så hög utsträckning som möjligt.
Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till de företag som drabbats allra hårdast av coronakrisen. Det kommer att
kunna dämpa en del av den oro som många av hyresgästerna har och ge möjlighet för fastighetsbranschen att underlätta för sina kunder.
Att hyresgästen betalar halva sin hyra borde ge en bra hjälp och att staten och fastighetsägaren tar ansvar för att dela på den andra
halvan visar på ömsesidigt ansvarstagande.
För många lokalhyresgäster är likviditetskrisen akut och möjligheterna att invänta regelverket kring hyressubventioner från regeringen
finns inte. För dessa kan det vara ett alternativ att som fastighetsägare överväga att ge anstånd med hyresinbetalningar till mitten av april,
då regelverket förhoppningsvis kan vara på plats och då göra nya överväganden utifrån stödpaketets utformning. Vi vet att många
fastighetsägare redan har en nära dialog med sina lokalhyresgäster om lämpliga och möjliga åtgärder, utifrån de specifika
förutsättningarna för varje part. Med en tidig dialog finns det goda möjligheter att snabbt agera med insatser som ger effekt. Många
detaljer i avtalet är dock ännu oklara, och exakt hur de ska implementeras vet vi inte.

Bra att ha länkar

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-avcoronaviruset
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effe
kterna-av-covid-19-i-naringslivet/
https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/corona/

www.fyrbodal.se/naringsliv

Frågor:
Anna Lärk Ståhlberg, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se, 0733-358 534
Christel Thuresson, christel.thuresson@fyrbodal.se, 0709-666 246

Du kan även följa oss på
Facebook, Twitter och Instagram

