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En sammanfattning av prognosen för arbetsmarknaden

Fortsatt god svensk och internationell ekonomi
Arbetsmarknaden i Blekinge kommer under 2018 och 2019 att få god draghjälp av en fortsatt stark svensk och
internationell konjunktur. De goda utsikterna i världsekonomin driver tillväxten och påverkar länets industri
positivt, men också andra sektorer som gynnas av goda exportmöjligheter. I vårens prognosundersökning som
Arbetsförmedlingen bygger på intervjuer med länets arbetsgivare är det privata näringslivet i Blekinge fortsatt
positiva kring möjligheterna till avsättning av sina varor och tjänster framöver, och en stor andel av företagen
planerar också att utöka antalet anställda det kommande året.
Även byggkonjunkturen i länet är fortsatt stark med god orderingång. Behovet av fler bostäder, industrilokaler
och utbyggd infrastruktur gör att utsikterna är goda framöver. De närmaste årens infrastruktursatsningar och
upprustning av offentliga lokaler är skattefinansierade och därför mindre känsliga för svängningar i ekonomin, vilket säkerställer en hög efterfrågan många år framöver oavsett konjunktur. Även den demografiska
utvecklingen skapar behov av ökad sysselsättning framöver.

Prognos över sysselsättning och arbetslöshet
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta i Blekinge kommer fortsätta att öka, men den allt mer utbredda bristen på kvalificerad arbetskraft kommer att hämma utvecklingen. Prognosen är att sysselsättningen
i länet kommer att öka med 850 personer 2018 och 600 personer 2019.
I ett riksperspektiv har länet en något svag arbetsmarknad, vilket till stor del beror på en befolkningsökning
som inte är lika stark som i storstadsregionerna och att länets industrisektor påverkades mycket starkt av
finanskrisen för snart tio år sedan. Länets byggföretag och industri går dock på högvarv vilket bidrar till ökad
sysselsättning inom branscherna, vilket också ger nya arbetstillfällen i andra delar av näringslivet. En stor
del av de nya jobben kommer fortsättningsvis att skapas inom privat tjänstesektor, men också inom offentlig
sektor.
Parallellt med ett stort inflöde till arbetskraften har antalet inskrivna arbetslösa fortsatt att minska. Arbetsförmedlingen bedömer att utvecklingen fortsätter i samma riktning. Prognosen är att antalet inskrivna
arbetslösa hos Arbetsförmedlingen kommer att minska med drygt 400 personer fram till sista kvartalet 2019,
vilket innebär att det kommer finnas 7 000 inskrivna arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån beräknas till 9,7
procent sista kvartalet 2018 och till 9,3 procent sista kvartalet 2019. Motsvarande siffra för sista kvartalet 2017
var 10,1 procent.

Arbetslöshetens sammansättning
Arbetslösheten i Blekinge har minskat trendmässigt sedan 2013. Efterfrågan på arbetskraft i länet har varit
stark och antalet inskrivna arbetslösa har minskat i takt med att efterfrågan ökat. Detta gäller dock inte för
alla grupper. Samtidigt som arbetslösheten minskat relativt kraftigt för dem som står nära arbetsmarknaden
så har arbetslösheten fortsatt att öka för de grupper som bedöms stå längre ifrån. Främst är det arbetslösa
som saknar gymnasieutbildning och utomeuropeiskt födda som utgör en stor andel av de inskrivna arbetslösa i länet. Utvecklingen för de som står längre från arbetsmarknaden visar dock tendenser på att bromsa
in, och har minskat sedan november 2017. Det goda läget på arbetsmarknaden bedöms fortsätta att gynna
arbetslösa som står längre ifrån arbetsmarknaden under prognosperioden.

Utmaningar på länets arbetsmarknad
Den tydligaste signalen i vårens prognosrapport är den tilltagande bristen på kompetens i ett läge av stor
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Aldrig tidigare har så många arbetsgivare upplevt så påtaglig brist
på arbetskraft vid rekrytering. Samtidigt har de inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen aldrig haft så
omfattande behov av stöd och insatser. Trots många inskrivna arbetslösa är tillgången på kvalificerad arbetskraft liten och utvecklingen leder till en ökad obalans på arbetsmarknaden. Det är viktigt att förstärka de
arbetslösas position på arbetsmarknaden för att förbättra tillgången på arbetskraft framöver. En viktig
åtgärd är därför att fortsätta stärka Arbetsförmedlingens arbete inom vägledning och ytterligare intensifiera
arbetet med studiemotiverande insatser. Den stora bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är en
utmaning som kräver olika breda lösningar, och det bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra aktörer.
De senaste årens starka jobbtillväxt kommer inte alla grupper till del. Arbetslösheten är fortsatt hög bland
dem som saknar en gymnasieutbildning och bland utrikes födda. En gymnasieutbildning är i princip något
som är obligatoriskt på svensk arbetsmarknad numera, och för dem med kort utbildning är det fortsatt svårt
att etablera sig. Sysselsättningen är bestående låg för gruppen som saknar en gymnasieutbildning och arbetslösheten avsevärt högre än för grupper med övriga utbildningsnivåer. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten
för gruppen. Det är viktigt att förhindra att personer hamnar i långa tider av arbetslöshet och att öka möjligheterna för dem som varit arbetslösa länge att komma ut i arbete. Att vägleda fler arbetssökande till utbildning som leder till jobb är därför centralt, men subventionerade anställningar är också ett viktigt verktyg för
arbetsmarknadspolitiken.
Utmaningarna på länets arbetsmarknad ställer allt större krav på arbetsmarknadspolitiken. Men i förlängningen ökar också kraven på andra politikområden såsom utbildnings-, bostads- och näringspolitik. Arbetsförmedlingen behöver fortsätta och fördjupa samverkan och samarbetet med andra strategiskt viktiga
aktörer i Blekinge för att kunna bemöta de aktuella utmaningarna på länets arbetsmarknad.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats:
arbetsformedlingen.se/prognoser

