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Sammanfattning
Konjunkturuppgången fortsätter
Sedan i våras har osäkerheten kring det världsekonomiska läget tilltagit något, åtminstone utanför Europa. Samtidigt har konjunkturläget i Sverige fortsatt att förbättras. De senaste månaderna har det åter uppmärksammats signaler från Tyskland om att Europas ekonomiska motor
håller på att tappa farten, men samtidigt har återhämtningen i Sydeuropa fortsatt och även överraskat positivt. Storbritanniens goda ekonomiska tillväxt fortsätter liksom USA:s roll som
världsekonomiskt draglok, även om tendenser på avmattning kan skönjas efter flera års konjunkturuppgång i världens största ekonomi. Trots den kraftiga förstärkningen av dollarn mot
euron förväntas den amerikanska ekonomin fortsätta att gå starkt nästa år samtidigt som en
försvagad euro fortsätter att driva på en exportledd uppgång i Europa. Sveriges viktigaste exportmarknader visar därmed relativt goda utsikter, med undantag för Norges och Finlands ekonomier. Även den svenska kronan har försvagats rejält de senaste åren, och exporten har drivit
på den ekonomiska tillväxten i Sverige i år och förväntas fortsätta att göra det de närmaste åren.
Industrin väntas därmed spela en viktigare roll i svensk ekonomi, inte minst indirekt genom
omvärldens efterfrågan på europeiska varor och tjänster. Den andra ekonomiska drivkraften i
svensk ekonomi är kopplad till den historiskt starka befolkningstillväxten, som i sin tur förklaras
av den rekordstora flyktinginvandringen till Sverige. Trots att svensk ekonomi fortsätter att
återhämta sig ur en lågkonjunktur i år och även nästa år skapar befolkningstillväxten flaskhalsar
inom byggsektorn och stora delar av den offentliga sektorn. Sammantaget innebär det att den
ekonomiska tillväxten i Sverige bedöms bli förhållandevis stark i år och nästa år, till exempel
starkare än den i Tyskland och Storbritannien och i nivå med den i USA.

Många nya jobb och många nya i arbetskraften
I höstens prognosundersökning ger länets industriföretag åter uttryck för tydlig optimism inför
det kommande året, en optimism som stärkts något jämfört med Arbetsförmedlingens prognosundersökning från i våras. Däremot återger länets byggföretag en dämpad optimism och även
den privata tjänstesektorns framtidsutsikter har dämpats något. I båda fallen är optimismen
ändå på historiskt höga nivåer. Dessutom fortsätter vård- och omsorgssektorn att vara den helt
dominerande källan till nya jobb i Blekinge under nästa år. Även de andra delarna av den offentliga sektorn kommer att ge betydande bidrag till jobbtillväxten. Men vård- och omsorgssektorn fortsätter att vara den klart viktigaste jobbkällan och stå för mer än hälften av samtliga nya
jobb som skapas. Jobbskapandet inom näringslivet väntas ta viss fart först under nästa år. Både
industrin och IKT-sektorn (informations- och kommunikationstekniksektorn) vänder sysselsättningsminskningar i år till sysselsättningstillväxt nästa år. Det blir industrins första positiva
bidrag till jobbtillväxten i länet sedan 2011. En sista drivkraft bakom uppgången för den privata
sektorn nästa år är att branschen företagstjänster får en betydligt starkare sysselsättningstillväxt. Totalt sett skapas nästa 540 nya jobb i Blekinge nästa år, vilket motsvarar en sysselsättningstillväxt på 0,8 procent.
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Arbetskraften i Blekinge förväntas öka kraftigt i år och framförallt nästa år, med de klart högsta
siffrorna sedan 2010 års starka konjunkturuppgång. Åldrandeeffekten kommer fortsätta att
vara negativ under prognosperioden, med fortsatt stora pensionsavgångar och historiskt litet
inflöde av ungdomar till arbetsmarknaden. Den viktigaste förklaringen till den ökade arbetskraften är att den ökade flyktinginvandringen skapar ett ökat inflöde via Arbetsförmedlingens
Etableringsuppdrag. Inflödet av nyanlända som registreras hos Arbetsförmedlingen väntas dock
minska under första halvan av 2016 till följd av tillfälligt fördröjda handläggningstider hos Migrationsverket. Det resulterar i ett minskat antal arbetslösa men mot slutet av 2016 balanseras
en stark jobbtillväxt av en kraftig ökning av arbetskraften. Det innebär att antalet arbetslösa
ökar marginellt från kvartal fyra i år, då i genomsnitt 8 180 personer är arbetslösa, till samma
kvartal nästa år, då i snitt 8 204 personer är arbetslösa. Den relativa arbetslösheten blir därmed
11,0 både i år och nästa år.

Viktiga utmaningar och stora möjligheter
Inför det kommande året står Blekinges arbetsmarknad inför en stark sysselsättningsuppgång,
som till stor del drivs på av flyktinginvandringen. På kort sikt blir det en utmaning att matcha
kompetens till många hastigt uppkomna behov som beror på den starka befolkningstillväxten.
Det finns stor potential att minska arbetslösheten i det arbetet genom att tillgodose ”jobbskapande behov” på exempelvis handläggare inom den offentliga förvaltningen, ankomstvärdar till
flyktingboenden, studiehandledare i skolan och tolkar. Men den uppkomna situationen innebär
också ett ”bristskapande behov”. Befolkningstillväxten ökar behoven inom i stort sett alla delar
av samhället och har snabbt skapat nya och förvärrat redan etablerade bristsituationer. Till stor
del handlar det om mer eller mindre allvarliga påfrestningar på viktiga samhällsfunktioner,
framförallt inom vård- och omsorgssektorn samt skolan. Kompetensförsörjningen i de här fallen
är svår att åtgärda på kort sikt så det krävs förmodligen innovativa och samverkande insatser.
På längre sikt står Blekinge inför stora kompetensförsörjningsbehov inom vård- och omsorgssektorn och skolan samt även inom bygg. Dessutom finns en mer eller mindre konstant bristsituation för många tekniska yrken. En viktig utmaning för länet, och en stor möjlighet, är att
rusta de som idag är arbetslösa för att kunna bidra till det förestående behovet av kompetensförsörjning. En särskilt stor utmaning gäller arbetslösa med ”utsatt ställning”, som är i stor majoritet bland länets arbetslösa och där de utomeuropeiskt födda utgör den största gruppen. De
förestående kompetensförsörjningsbehoven är så pass långsiktiga och så pass långtgående att
det förmodligen också är nödvändigt med uthålliga och tidiga satsningar på studie- och yrkesvägledning. En outnyttjad resurs, när det gäller vägledning, har att göra med att de ökade framtida behoven i stor utsträckning kommer skapas inom yrkesgrupper som är starkt könssegregerade. Slutligen är det en ständig utmaning att utveckla samverkansformerna mellan arbetsgivare och utbildningssystemets många olika aktörer när det gäller tekniska yrken. Det är en nyckelfaktor för Blekinges näringslivs framtida konkurrenskraft.
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Fakta om prognosen
Arbetsmarknadsutsikterna för Blekinge län
är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete.
På vår webbplats arbetsformedlingen.se/prognoser
hittar du arbetsmarknadsutsikter för samtliga län och för landet som helhet.
De slutsatser som presenteras är Arbetsförmedlingens egna.
Prognosmaterialet är fritt att användas och citeras med källhänvisning.
Ansvarig utredare för denna prognos är Victor Tanaka, 010-487 67 09.
Vill du få mer information om framtidsutsikterna för ett speciellt yrke,
rekommenderar vi vår webbapplikation Yrkeskompassen.
Den uppdateras två gånger per år. Se arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
I den beskriver vi jobbmöjligheterna det närmaste året för nära 200 yrken.
Dessa yrken täcker tillsammans cirka 80 procent av arbetsmarknaden.
För drygt hälften av yrkena bedömer vi även jobbmöjligheterna
de närmaste fem och tio åren.
I publikationen Var finns jobben?
presenteras en sammanfattning av yrkesprognoserna per yrkesområde.
Nästa arbetsmarknadsprognos presenterar vi i juni 2016.
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