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Fortsatt stark arbetsmarknad i Västernorrland
Den globala konjunkturen är fortsatt stark och beräknas även fortsätta över prognosperioden
om än i dämpad takt. Den goda konjunkturen återspeglas även i länets företag där en majoritet
av företagen tror på en ökad efterfrågan. I och med den ökade globala världshandeln finns de
starkaste förväntningarna på framtiden hos industriföretagen. Detta, i samband med ett stort
behov av offentliga tjänster, kommer bidra till att sysselsättningen bedömas öka under 2018
med 900 personer, ökningen minskar till 400 personer under 2019. Ökningstakten av sysselsättningen bedöms även minska i jämförelse med 2017. Dämpningen av sysselsättningen beror
på att mindre sysselsättningsintensiva privata branscher driver efterfrågeutvecklingen, en mognad konjunktur, svårighet att få tag på personal men även ett minskat behov av statliga tjänster
på grund av en minskad invandring.
Arbetslösheten minskar
I och med den goda konjunkturen och ett kraftigt minskat inflöde från invandring bedöms arbetslösheten minska med 600 personer under slutet av 2018 och ytterligare med 500 personer
i slutet på 2019. Däremot är andelen som står långt ifrån arbetsmarknaden på rekordnivåer.
Effekten av detta är att utflödet från arbetsförmedlingen dämpas. I denna grupp är det främst
de med en kort utbildning som har ökat de senare åren.
Det finns även betydande skillnader mellan kommunerna i länet. I Härnösand ligger arbetslöshetsnivån på 12 procent jämfört med Timrå 6,7 procent. Den största skillnaden mellan de olika
kommunerna är antal arbetssökande med enbart en förgymnasial examen och de arbetssökande
som är utomeuropeisk födda.

Utmaningar på lång och kort sikt
Länet står inför många utmaningar och möjligheter. De senaste åren har länet haft ekonomisk
tillväxt och länets företag har haft en god utveckling. Sysselsättningen börjar återigen återhämtas efter chocken av finanskrisen. Allt fler företag investerar och de har positiva förväntningar
på framtiden. Denna utveckling spås fortsätta även under prognosperioden. Dock finns det
orosmoln i fråga om den framtida kompetensförsörjningen i länet. Företag får det allt svårare

att hitta kompetens för att kunna växa och bidra till en fortsatt positiv tillväxt i länet.
För att kunna motverka den snedvridning - stor brist på kompetens och en hög relativ arbetslöshet- måste det ske en normförändring gällande utbildning samt uppmuntran och incitament
till ett livslångtlärande för länet invånare. I skrivande stund har länet en högre andel lågutbildade jämfört med riket. För att kunna vara konkurrenskraftig i den framtida utvecklingen med
en mer kunskapsintensiv ekonomi borde det finnas en tydlig prioritering på utbildning för de
personer som har möjlighet. Detta är viktigt både i fråga om individens möjlighet till en egen
utveckling, integrering i samhället och företagens möjlighet att få rätt kompetens.
Sammanfattningsvis så går det mycket bra för länet. Företagen i länet är positiva om framtiden. För att kunna uppnå en väl fungerade arbetsmarknad i framtiden krävs kraftfulla insatser
för att säkra kompetensförsörjningen. Att motivera personer att vidareutbilda sig och stimulera ett livslångt lärande blir centralt.

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

