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En sammanfattning av prognosen för arbetsmarknaden

Tillväxten normaliseras
Aktiviteten i den globala ekonomin fortsätter att vara hög och utvecklingen är tydligt synkroniserad såväl geografiskt som sektormässigt. Samtidigt har stämningsläget kylts av något jämfört
med fjolåret vilket indikerar att den globala tillväxten befinner sig nära toppen. Detta innebär
att utvecklingen i den globala ekonomin går in i en mer mogen fas och att tillväxten normaliseras under prognosperioden. Att den globala tillväxten fortsätter att vara brett baserad gynnar
samtidigt utvecklingen både i Sverige och i våra nordiska grannländer.
Även i den svenska ekonomin fortsätter aktiviteten således att vara hög. Stämningsläget bland
företagen fortsätter att vara gott, även om förväntningarna skruvats ned något jämfört med
slutet på förra året. Företagen fortsätter även att planera för fler anställda och en fortsatt stor
andel arbetsgivare kan endast öka sin verksamhet i begränsad omfattning med befintlig personalstyrka. Detta innebär att högkonjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter att mogna.
Konjunkturläget i Hallands län
Arbetsmarknaden i Halland ser fortsatt minst lika ljus ut som för Sverige. Konjunkturindikatorn visar att efterfrågeläget i näringslivet ligger strax under nivån för mycket stark efterfrågan.
Anställningsplanerna är fortfarande goda i de flesta näringsgrenarna, om än i olika utvecklingstakt.
Sysselsättningen ökar med 4 500
För Hallands län är bedömningen att sysselsättningen ökar med cirka 2 500 personer under
2018 och 2 000 personer under 2019. Det är fortfarande de privata tjänstenäringarna som väntas stå för den största delen av ökningen. Starkast förväntningar på efterfrågan återfinns inom
finansiella- och företagstjänster. Den offentliga sektorn har haft en mindre sysselsättningsökning de senaste året, som ser ut att fortsätta öka framöver. För industrin, som i stor utsträckning är exportberoende, väntas antalet sysselsatta bara öka marginellt. Sysselsättningen inom
byggsektorn har ökat sedan 2014 och bedöms fortsätta att växa även framöver. Sammantaget
för hela arbetsmarknaden visar prognosen att antalet sysselsatta hallänningar dagtid ökar med
1,5 procent under 2018 och 1,2 procent under 2019.

