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En sammanfattning av prognosen för arbetsmarknaden

Fortsatt positivt läge men svagare förväntningar
Den positiva tillväxten i omvärlden har en positiv inverkan på Sverige och framför allt exportindustrin. Under 19 kvartal i rad har BNP vuxit och under det senaste året är det framför allt
exporten som bidragit till tillväxtökningen. Den goda ekonomin bidrar till att sysselsättningen
ökar och att fler är i arbete och att färre är arbetslösa. Under det senaste året ökade sysselsättningen i riket med runt 100 000 personer och i Örebro län blev det nästan 3 000 fler förvärvsarbetande personer.
Framtidstron fortsätter att vara god hos arbetsgivarna och i riket är förväntningarna på efterfrågan av varor och tjänster höga. I Örebro län är förväntningarna också positiva om än inte
lika starka som under rekordåren 2016-2017. Förväntningarna är över det normala och de flesta
arbetsgivare tror på ökad eller oförändrad efterfrågan under det kommande halvåret.
Arbetstillfällena blir fler i Örebro län

Under ett flertal år har Örebro län haft en stark utveckling på arbetsmarknaden. Efterfrågan på
länets varor och tjänster har varit stor och behovet av personal har gett fler invånare arbete. Det
goda läget och behovet av arbetskraft har lett till att länet har ett av landets högsta kapacitetsutnyttjanden, det vill säga andelen privata arbetsställen som måste nyrekrytera för att kunna öka
produktionen. I offentlig sektor finns ett fortsatt stort behov av personal till skolan och vården.
Sysselsättningen bedöms därför fortsätta öka i länet. Till 2019 förväntas ökningen bli 3 800
personer. Ökningen blir större i år än under nästa år då 137 250 personer bedöms vara förvärvsarbetande i åldern 16-64 år.
Ett orosmoln för sysselsättningstillväxten är bristen på lämplig kompetens. Under våren har en
tredjedel av de privata arbetsgivarna och två tredjedelar av de offentliga upplevt brist vid rekrytering. Bristen är förknippad med en ökad efterfrågan på arbetskraft och att utbildning och erfarenhet hos arbetskraftsutbudet inte överensstämmer med arbetsgivarnas behov.
Arbetslösheten fortsätter ner
Under årets första kvartal var i genomsnitt 10 720 personer inskrivna som arbetslösa i Örebro
län. Det är en minskning med 6,3 procent jämfört med året innan. Inflödet av arbetslösa har
minskat samtidigt som länets arbetsgivare har ett behov att anställa för att kunna fortsätta öka

sin produktion. Under fortsättningen av detta år och under nästa år bedöms därför arbetslösheten fortsätta minska.
Antalet inskrivna arbetslösa förväntas minska med 700 personer i år och 500 under nästa år. I
slutet av 2019 bedöms den relativa arbetslösheten ha minskat till 6,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Minskningen i de relativa talen beror till en början främst på sysselsättningsökningen för att sedan påverkas mer av att arbetslösheten fortsätter sjunka.
Ungdomarna vinnare i högkonjunkturen
I flertalet av länets kommuner har arbetslösheten minskat kraftigt under det senaste halvåret.
För kommuner som Karlskoga, Lindesberg, Degerfors och Ljusnarsberg ligger nedgången runt
20 procent och i Laxå kring 30 procent. I motsats till de flesta kommuner har inte arbetslösheten minskat i länets största kommun, Örebro. Där har det under det senaste året varit ökningar
kring fem procent. Ökningen i Örebro kommun förklaras bland annat av inflyttningar, särskilt
bland grupper som kom till Sverige för något år sedan och nu försöker att etablera sig. I länet
totalt har arbetslösheten gått ner kring sex procent.
Även om arbetslösheten har minskat är det främst personer som står närmast arbetsmarknaden som har fått jobb i störst utsträckning. Av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen
i Örebro län är nu fyra av fem i vad som benämns utsatt ställning. Denna grupp behöver mer
stöd och insatser för att etablera sig i arbetslivet. För fem år sedan var andelen i utsatt ställning
kring 60 procent.
Den grupp som har kunnat tillgodogöra sig den goda arbetsmarknaden bäst är ungdomarna. I
åldern 18-24 år har arbetslösheten mer än halverats på fem år och bara under det senaste året
har den minskat med 14 procent.
Obalansen på arbetsmarknaden fortsätter
Bristen på arbetskraft är rekordhög i Sverige samtidigt som det finns 10 000 inskrivna arbetslösa bara i Örebro län. Det finns en tydlig obalans mellan utbudet av arbetskraft och arbetsgivarnas önskemål. En stor del i den obalansen förklaras av utbildning eller bristen på
utbildning. För få personer har de utbildningar som efterfrågas, särskilt yrkesutbildningar på
gymnasienivå men även eftergymnasiala utbildningar inom vård, skola, it och teknik. Därtill
finns de som saknar utbildning helt eller har en för kort utbildning. Dessa personer har haft
väldigt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden trots rådande högkonjunktur.
Bristen på rätt arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden gör att befintlig personal får jobba
mer och risken för sjukskrivingar ökar. Samtidigt får företagen tacka nej till ordrar och produktionen och servicen minskar i både privat som offentlig sektor. Konsekvenser som kan få
allvarliga följder för möjligheterna till fortsatt tillväxt i Sverige.
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