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Sammanfattning

Den globala ekonomin börjar få fart och världshandel ökar. Donald Trumps omfattade protektionistiska åtgärder har inte realiseras vilket har, tillsammans med ett valresultat i Frankrike som
gynnar Europa, minskat den politiska osäkerheten i världen och Europa. Tillväxten i Euroområdet
har börjat öka vilket bör ha goda effekter på länets arbetsmarknad.
Sveriges arbetsmarknad är fortsatt stark i jämförelse med övriga Europa. Vi har en högre ekonomisk tillväxt jämfört med euroområdet och har en av världens starkaste arbetsmarknader. Vi har
i Sverige haft en god inkomstutveckling under lång tid vilket lett till en ökad privat konsumtion.
Dock kommer den framtida BNP-utvecklingen vara starkt beroende aven utökad export.
Tillväxten i Sverige har smittat av sig på länet där företagarna är mycket positiva om den framtida
utvecklingen. Däremot finns det skillnader inom länet. I Sundsvallsregionen har man fortsatt en
generellt starkare konjunktur än Örnsköldsvik. Men den ökade världshandeln kommer ge positiva
effekter för hela länet.

Sysselsättningen ökar något….

Medan sysselsättningen i riket totalt har återhämtat sig sedan finans- och skuldkrisen är utvecklingen svagare i Västernorrland och dess grannlän. Sysselsättningen är fortfarande lägre än 2008 i
såväl Västernorrland som Jämtland och Gävleborgs län. I och med den rådande hög konjunkturen
har länet haft en mycket god sysselsättningsutveckling. Denna utveckling bedöms fortsätta och
antal sysselsatta kommer öka med 400 fram till fjärde kvartalet 2017 och ytterligare 400 till fjärde
kvartalet 2018. Den positiva utvecklingen hålls tillbaka bland annat av stora bristtal och en fortsatt
långsam integration av nyanlända på arbetsmarknaden. .

….men minskningen av arbetslöshet avtar under 2017

Arbetslösheten i Västernorrlands län är märkbart högre än riksgenomsnittet. Sedan 2010 har den
relativa arbetslösheten i länet minskat med cirka 3 procentenheter, från 12 procent till 9 procent.
Antalet arbetslösa i länet har sedan senaste toppnoteringen i början av 2010 minskat med 4 350
personer, från omkring 15 200 till 10 850.
Under 2016 fortsatte minskningstakten. Bedömningen för 2017 är att arbetslösheten minskar med
100 personer i det sista kvartalet 2017. För 2018 bedöms arbetslösheten att öka med 100 personer,
vilket beror på en fortsatt ökad andel personer som i nuläget står längre ifrån arbetsmarknaden.
Det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Främst finns en tydlig vattendelare
mellan personer med utbildning och de personer som har en bristande utbildningsbakgrund.

...och utmaningar finns

Länet står inför många utmaningar och möjligheter. De senaste åren har länet haft en ekonomisk
tillväxt och länets företag har haft en god utveckling. Sysselsättningen börjar återigen återhämtas
efter chocken av finanskrisen. Allt fler företag investerar och har positiva förväntningar på framtiden. Denna utveckling bedöms 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.
En växande andel äldre personer i befolkning samt en ökad andel utrikes födda i utbildningsväsendet sätter hög press på expandering av den offentliga servicen. Detta i ett läge där den offentliga
sektorn redan har stora problem att ersätta de personer som går i pension.
Det stora tillskottet av utrikes födda har inneburit en möjlighet för länet att tackla bland annat den
stora demografiska utmaningen som finns. Många i denna grupp är i arbetsför ålder och har de
rätta kompetenserna för att bli till en tillgång på arbetsmarknaden. Dock visar statistik att denna
grupp har stora problem att komma in på arbetsmarknaden vilket får stora negativa effekter på
integrationen. Risken att fastna i arbetslösheten samt bli beroende av försörjningsstöd ökar. En
ytterligare risk är att denna potentiella arbetskraft lämnar länet för andra regioner.
Det finns många goda exempel i länet när integrationen och etableringen fungerar på ett effektivt
och bra sätt. Dock för att kunna snabba på processen behövs ett helhetsperspektiv på möjligheter
och en gemensam syn vilka problem som måste lösas. För att kunna få en effektiv matchning, undvika framtida långtidsarbetslöshet och undvika en ökad press på kommunens sociala verksamhet
krävs det korta ledtider både mellan offentliga aktörer men även mellan myndigheter och företagen. För att uppnå detta krävs en kontinuerlig kommunikation mellan alla aktörer samt en grundläggande förståelse för var och ens verksamhet.
Om man lyckats med detta kommer länet att växa, få unika konkurrensfördelar och bli en attraktiv
region att bo och leva i.
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