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Kompetensbrist ett växande problem
En längre tid av konjunkturuppgång har fått efterfrågan på arbetskraft att utvecklas allt starkare,
vilket också fått sysselsättningen i länet att växa. I höstens undersökning framkommer dock att bristen på arbetskraft med rätt kompetens fortsatt att stiga bland länets arbetsgivare. Särskilt hög är den
inom länets offentliga tjänstesektor.
Brist på rätt utbildad arbetskraft är ett hinder för rekryteringar och hämmar länets långsiktiga sysselsättningsutveckling. Att klara kompetensförsörjningen är därför en förutsättning för tillväxt och
välfärdsutveckling och en utmaning inte bara för arbetsmarknadspolitiken utan även för andra politiska områden så som närings- och utbildningspolitiken.
En utmaning länets kommuner nu står inför är att ta hand om den nyanlända arbetskraftspotentialen
samt att snabbt skapa en fast förankring på arbetsmarknaden för dessa personer. I många av länets
kommuner är detta tillskott av utrikes födda extra viktigt då en stor del av sysselsättningspotentialen
ligger hos just denna grupp då den inrikes födda delen av befolkningen tydligt minskar. Att lösa denna
utmaning är av vikt då en fallande befolknings- och sysselsättningsutveckling, på lång sikt, får negativa effekter på kommunens arbetskraftstillgång och i förlängningen även sysselsättning och skatteunderlag.

Fortsatt gott stämningsläge bland länets arbetsgivare
Konjunkturen och arbetsmarknaden förstärktes kraftigt i länet under fjolåret och under inledningen
av 2016. Den undersökning som Arbetsförmedlingen genomfört under hösten pekar på att den tidigare starka uppgången i länet kan vara på väg in i en lugnare period då förväntningsläget bland
arbetsgivarna i Kronoberg fallit tillbaka något jämfört med de senaste två mätningarna. Arbetsgivarnas efterfrågebedömningar ligger dock kvar på en fortsatt god nivå och man förväntar sig en starkare
utveckling än normalt.
Trots vissa tecken på avmattning tycks efterfrågan på arbetskraft i länet ligga kvar på en hög nivå under prognosperioden. Arbetsgivarna uppger nu att man nyttjar sina personalresurser i större utsträckning än för ett år sedan och anställningsplanerna under hösten är de starkaste under den senaste
tio-årsperioden. Länets arbetsmarknad fortsätter därmed att förstärkas och nya jobb tillkommer inom
både offentlig verksamhet och privata näringslivet.

Länets sysselsättning utvecklas i god takt under 2016 och 2017
En längre tid med starka efterfrågeförväntningar, en personalstyrka som generellt nyttjas i större
utsträckning än tidigare samt högt uppskruvade anställningsplaner bland länets arbetsgivare indikerar att det kommer skapas fler jobbtillfällen i Kronoberg under prognosperioden. En förväntad
konjunkturavmattning samt en stigande bristproblematik inom allt fler områden, vilket indikerar en
krympande tillgång på utbildad arbetskraft, håller dock tillbaka sysselsättningstillväxten något. Arbetsförmedlingen bedömer att länets sysselsättning ökar med 800 personer under 2016 och med 600
personer under 2017.

Arbetslösheten i länet stiger mot slutet av 2017
Antalet inskrivna arbetslösa bedöms minska svagt under 2016, men takten avtar gradvis
under prognosperioden. Trots en god konjunktur och stigande sysselsättning väntas antalet inskrivna
arbetslösa öka något mot slutet av 2017. Det hänger samman med att minskningstakten av antalet
inrikes födda arbetslösa förväntas avta något samtidigt som många nyanlända registrerar sig som
arbetslösa, vilket driver upp länets arbetslöshet då antalet personer som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande växer snabbare än sysselsättningen. Arbetsförmedlingen bedömer nu att antalet
inskrivna arbetslösa uppgår till 7 750 personer mot slutet av det fjärde kvartalet 2016, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,2 procent. Under 2017 förväntas antalet arbetslösa öka med 350 personer vilket gör att antalet inskrivna arbetslösa i Kronoberg landar på 8 100 vid slutet av fjärde kvartalet
nästa år, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,5 procent. I riket som helhet väntas arbetslösheten stiga till en nivå av 7,6 procent mot slutet av 2017.

