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Träff angående arbetsmarknadsläget på Höglandet och i Jönköping 
 

Under senaste tiden har ett antal arbetsgivare dragit i handbromsen och meddelat att man har 

en övertalighet i sina verksamheter. Det leder till att många av LO-förbundens medlemmar 

löper hög risk för arbetslöshet. 

Nu senast är det Hjältevadshus som har lagt ett stort varsel om personalneddragningar men vi 

har också Kabe husvagnar i Tenhult, Flexator i Anneberg, Strömsholmen i Tranås, EPAB 

bemanningsföretag, Kemet i Gränna för att nämna några och fler rapporteras vara på väg. 

Vi har haft en tid med väldigt gott arbetsmarknadsläge i Jönköpings län och många 

arbetsgivare har fortsatt starkt orderläge och står inför behov att anställa. Vi känner dock en 

oro för vilken beredskap som finns i länet för att hantera omställningen för dem som riskerar 

att bli uppsagda inte minst med Arbetsförmedlingens stora neddragningar som riskerar att 

försämra möjligheterna till aktiva åtgärder för att komma i arbete.  

Med anledning av ovanstående bjuder vi nu in till rundabordssamtal kring hur vi hanterar 

arbetsmarknadsläget på det Småländska Höglandet och Jönköpings kommun. Ni inbjuds att 

medverka med två representanter per organisation.  

Datum och tid  19/2-19 klockan 13.00-16.00  

Plats  IF Metalls lokaler Kungsgatan 13 i Jönköping ingång i markplan 

från Gröna gatan.  

Ekonomi LO står för konferenskostnader och i övrigt reglerar sändande 

organisation sina egna kostnader. 

Anmälan Sker till lo-smalandblekinge@lo.se LO hanterar personuppgifter i 

enlighet med LOs personuppgifts och integrationspolicy  

 

 

Med hälsning 

LO-distriktet i Småland och Blekinge 

 

Thomas Olsson ordförande och Dan Mattsson ombudsman 

   
ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 

Dan Mattsson 8/2–2019  
 ERT DATUM ER REFERENS 

   

Till 

IF Metall  GS-facket 

Svenskt Näringsliv Arbetsförmedlingen 

Region Jönköpings län TSL 

Jönköpings kommun Nässjö kommun 

Tranås kommun Eksjö kommun 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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