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Västsvenskt konjunkturläge mognar
Den mycket starka konjunkturuppgången i Göteborgsregionen har spridit sig till länets övriga
delar under 2016. Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 2016 indikerar att efterfrågan i det privata näringslivet ligger kvar på en hög nivå även under 2017, dock avtar ökningstakten och konjunkturläget övergår i ett mer stabilt läge. Länets bygg- och anläggningsföretag
är mest positiva angående efterfrågeutvecklingen det kommande året, men även industriföretag
tror på en fortsatt ökad efterfrågan. Företagen inom den privata tjänstesektorn är fortfarande
mer positiva än konkurrenterna i övriga riket, men bedömer att efterfrågeutvecklingen inte blir
fullt så stark som under den gångna perioden. Det stora behovet av fler bostäder, utbyggd infrastruktur och kommunikationer i länets mest tätbefolkade delar, tillsammans med köpstarka
hushållen kommer att upprätthålla efterfrågan, när utvecklingen i omvärlden förblir svag. Det
finns också ett fortsatt stort behov av personal inom offentlig sektor en lång tid framöver.
Göteborgsregionen kommer att befästa sin position som ett av landets stora tillväxtcenter.
Under 2015 hade Göteborg en högre tillväxttakt av nya jobb än både Stockholm och Malmö,
mycket tack vare det starka läget inom fordonsindustrin. Enligt höstens prognos har konjunkturen förstärkts i samtliga av länets övriga tre delregioner, men tydligast i Fyrbodal. Skaraborg är
fortsatt det område där konjunkturförstärkningen inte är lika stark.

Mycket stark sysselsättningsökning under 2016
Det goda arbetsmarknadsläget påverkar sysselsättningen positivt i länet och Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka. Prognosen för åren 2016 och 2017 är en
ökning med 28 000 personer, varav 16 500 personer 2016 och 11 500 personer 2017. Sett i ett
riksperspektiv har länet en stark arbetsmarknad, vilket till stor del beror på att Göteborgsregionen har en mycket stark jobbtillväxt. Länets bygg- och anläggningsföretag går på högvarv
vilket bidrar till ökad sysselsättning inom branschen, men skapar även nya jobb i andra delar av
näringslivet. En stor del av de nya jobben kommer även fortsättningsvis att skapas inom privat
tjänstesektor, men även inom offentlig sektor och då främst den kommunala. Det är företag
inom information och kommunikation, följt av företag som sysslar med finansiell verksamhet
och företagstjänster som tror på den fortsatt starkaste sysselsättningsökningen. Även om den
västsvenska industrin är stark, bidrar den inte till några större ökningar av antalet sysselsatta
inom branschen, utan jobbtillväxten sker snarare inom tjänstesektorn.

Arbetslösheten i länet minskar starkare än förväntat
Trots det stora inflödet av nyanlända har arbetslösheten minskat kraftigt under året. Antalet
arbetslösa personer som står nära arbetsmarknaden är nere i historiskt låga nivåer. Under
2017 förväntas arbetslösheten minska långsammare. Samtidigt kommer det stora antalet asylsökande som kom under hösten 2015 att ge avtryck i antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen i
Västra Götalands län. Under fjärde kvartalet 2016 beräknas antalet inskrivna arbetslösa i länet
uppgå till 55 000 personer i åldern 16-64 år, vilket motsvarar en minskning med fyra procent
jämfört med motsvarande kvartal 2015. Under sista kvartalet 2017 beräknas antalet inskrivna
arbetslösa ha ökat med drygt 3,5 procent och uppgå till 57 000 personer. Det innebär att
arbetslösheten kommer att minska till 6,8 procent under 2016 och öka till 6,9 procent under
2017, som andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fortsatt stora utmaningar på länets arbetsmarknad
Utmaningarna på arbetsmarknaden i Västra Götalands län är fortsatt stora. Länets arbetsmarknad har i en rad rapporter beskrivits som tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser hos de arbetsgivare som har rekryteringsbehov, yrkeskompetenserna är svåra att hitta bland de många inskrivna arbetslösa. En starkare konjunktur
där arbetsmarknaden hela tiden ställer allt hårdare krav på utbildning och yrkeserfarenhet ger
den något paradoxala situationen att arbetsgivare inte finner den kompetens de efterfrågar
samtidigt som många personer är arbetslösa. Brist på arbetskraft riskerar att hämma sysselsättningsutvecklingen och bromsa tillväxt och välfärdens finansiering. Brist på efterfrågad
kompetens på arbetsmarknaden finns inom en rad yrkesområden som exempelvis inom teknik
och data, bygg och anläggning och inom offentlig verksamhet.
Arbetsmarknadspolitikens utmaningar att sänka arbetslösheten är stora även i en starkare
konjunktur. Med en relativt hög arbetslöshet kommer konkurrensen om många av de lediga
jobben att vara stor. De grupper som har svårare att hitta ett arbete har en fortsatt tuff situation, med stor risk att hamna i långa tider av arbetslöshet. Det är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa personer i åldern 55-64 år, samt utomeuropeiskt födda personer som är identifierade
som de grupper som i genomsnitt har en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden. Det är
mycket viktigt att stärka individer inom dessa grupper för att öka deras möjligheter att komma
ut i arbete.
De senaste årens invandring har förstärkt arbetskrafts- och sysselsättningsutvecklingen i länet.
Nettoinvandringen 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 andel av de 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. Verkningsfulla instrument för
att matcha kompetensen hos gruppen med framtidens efterfrågan på arbetsmarknaden måste
tas fram.

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

