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Starkt konjunkturläge ger positiva effekter för länet
Att det råder högkonjunktur i Jönköpings län råder det ingen tvekan om. Arbetsförmedlingens
prognosundersökning tyder på att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015
tilltar i styrka under 2016. Att det småländska konjunkturläget är starkt har bekräftats av flera
undersökningar under våren. Hushållens starka köpkraft har under en lång tid varit det som
drivit utvecklingen, men under 2015 började även exportindustrin få vind i seglen.
I synnerhet började efterfrågan på nya fordon att öka i Europa och USA, vilket indirekt gynnar delar av industrin i Jönköpings län. När det går bra för industrin ökar även efterfrågan i
den privata tjänstesektorn i länet. Därutöver går bygg- och anläggningsbranschen mycket bra.
Varseltalen i länet har legat under de historiska snittet sedan inledningen av 2015 samtidigt
som de nyanmälda platserna till arbetsförmedlingen har ökat stadigt under perioden. Ökad offentlig konsumtion inte minst beroende på den ökande asylmottagningen bidrar också till den
starka utvecklingen just nu.

Sysselsättningsutvecklingen i länet är god även under 2016 och 2017
Efter konjunkturdippen 2012/2013 har allt fler företag blivit optimistiska om den framtida
utvecklingen allteftersom tiden har gått. Arbetsförmedlingens prognosundersökning visar att
andelen företag i det privata näringslivet som avser att öka antalet sysselsatta det kommande
året sällan varit så stor. De köpstarka hushållen bidrar tillsammans med den ökande export
efterfrågan och det stora behovet av personal inom offentlig sektor till att antalet förvärvsarbetande i åldern 16-64 år förväntas öka med 3 300 fram till fjärde kvartalet 2017. 2016 förväntas
en något starkare ökning än 2017, vilket resulterar i en ökning med 1 900 förvärvsarbetande
2016 och 1 400 2017.

Oförändrad arbetslöshet på en stark arbetsmarknad
Det starka arbetsmarknadsläget i Jönköpings län får inte underskattas på grund av den svaga
utvecklingen av arbetslösheten. Normalt sett i ett så starkt konjunkturläge som Jönköpings
län befinner sig i just nu minskar arbetslösheten kraftigt. Till viss del stämmer det också in på
utvecklingen i länet. Under hela våren har arbetslösheten för inrikes födda minskat jämfört
med samma period året innan och för inrikes födda ungdomar i åldern 18-24 år har nedgången
varit särskilt stark. Eftersom inflödet av nyanlända är större än någonsin tidigare ökar antalet

inskrivna arbetslösa som är födda utanför riket. Det bromsar in den totala nedgången i antalet
arbetslösa. Ökningstakten av nyanlända till Arbetsförmedlingen kommer att tillta i styrka i slutet av 2016 och hålla i sig under 2017 för att därefter minska igen. Allt detta beror på den stora
flyktingström som kom till Sverige under hösten 2015.
Det är svårt att bedöma om den stora ökningen av nyanlända kommer till Arbetsförmedlingen
före eller efter årsskiftet på grund av de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket. I
dagsläget verkar det rimligt att anta att inflödet ökar så pass mycket till hösten att inbromsningen i nedgången av arbetslösa blir påtaglig. Det bidrar till en i princip oförändrad arbetslöshetsnivå på strax under 11 000 för fjärde kvartalet 2016, jämfört med 11 500 för fjärde kvartalet 2015. Den goda konjunkturen bedöms bidra till att arbetslösheten endast ökar marginellt i
Jönköpings län fram till fjärde kvartalet 2017, vilket leder till ett kvartalsgenomsnitt på runt
11 000 även för prognosperiodens sista del.

Stark arbetskraftsutveckling med tillskott av utrikes födda
Det är främst länets växande befolkning som har bidragit till den relativt starka utvecklingen
av antalet personer i arbetskraften under senare år. Tillskottet av utrikes födda väger upp
minskningen av inrikes födda i arbetsför ålder. Arbetskraften beräknas öka med starkt under
både 2016 och 2017.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
De senaste årens höga nettoinvandring har ökat arbetskraftens storlek och påverkat sysselsättningsutvecklingen positivt i länet. Detta har lindrat den befarade effekten som en åldrande
befolkning har på försörjningskvoten. Den har också bidragit till att gruppen utomeuropeiskt
födda har vuxit mest bland de inskrivna arbetslösa. En växande del av länets arbetslösa är
födda utanför Europas gränser. Gruppen är långt ifrån homogen och för att säkerställa en väl
fungerande integration av dessa personer ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår
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