Visstid bidrar
till fler jobb
Att det i debatten finns de

som menar att begräns
ningar av visstidsanställ
ningar skulle resultera i en
bättre arbetsmarknad för
ungdomar förvånar oss. De
som tror det bortser helt
från hur mycket de lokala
förutsä

·

garaa påverkar

oss som företagare, och
därmed våra möjligheter
att anställa. Resultatet av
en begränsning är inte fler
trygga jobb för unga - utan
färre.
Vi som bor i Västra Göta
land och är verksamma i
de gröna näringarna vet
att efterfrågan på våra pro
dukter och tjänster varierar
under året. Enbart tillsvi
daretjänster är inte möjliga
när stora arbetsinsatser
måste göras under kort tid,
sam · digt som det finns lite
der andra delar
att göra
av året.
Begränsningar i möjlighe

·

glesbygd. \araföretag
kommer att drabbas hårt
av inskränkningar som
inte tar hänsyn till vare sig
verksamheternas säsongs
-oe.;:ice · e; e lo ·ala

terna att visstidsanställa
riskerar att slå undan benen
för deföretag vi driver. Då
blir det· te ba.-a fär:-e ;:ie.:·

.

::..-�- genför storsta·
· ens stora företag gäller

kommer att förlora sina
jobb.
Vår bransch innebär för
många unga en första kon
takt med arbetsmarknaden
genom extraarbete under
studietid och sommarlov,
eller som ett första jobb
efter examen. Det är bra
och vi bidrar gärna till att
minska arbetslösheten

. tsä . ..:::igarna .

Jobbtillväxten är störst

inteför oss på landsbygden
- vi har inte sammaförut
sättningar. Menar politiker
allvar med att det ska gå att
bo, arbeta och driva företag

i de små och medelstora
företagen. Gröna näringar

i hela Sverige samt att job

betyder mycket för den

fråga sig om deras förslag
skapar jobb.

lokala ekonomin och som
arbetsgivare i lands- och

ben ska bli fler måste de

'' Lösningen för

storstadens
stora företag gäller
inte för oss på lands
bygden -vi har inte
samma förutsätt
ningar.
Vi uppmanar dem att lägga
sin kraft påförslag som

leder till fler jobb, inte på
förslag som begränsar möj
ligheterna att anställa.
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