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Sammanfattning
Den globala tillväxten fortsätter att stärkas
Återhämtningen i den globala ekonomin har sedan i våras fortgått i långsam takt. Under 2016
bedöms världsekonomin fortsätta att växa med USA som draglok. Arbetslösheten i USA ligger
på en låg nivå samtidigt som jobbtillväxten är god. Det möjliggör en fortsatt god aktivitet i ekonomin och en stärkt efterfrågeutveckling. Tillväxttakten i Kina har samtidigt växlat in på en betydlig lugnare bana och investeringsnivå bedöms bli fortsatt låg framöver.
I euroområdet syns tecken på en mer stabil återhämtning än tidigare. Flertalet framåtblickande
marknadsindikatorer pekar på en god aktivitet det kommande året. Arbetslösheten i området
som helhet ligger emellertid fortfarande på en relativt hög nivå, strax under 11 procent. Samtidigt är jobbtillväxten god och arbetslösheten är inne i en trendmässig minskning.

Den svenska ekonomin står sig stark
Tillväxten i den svenska ekonomin har haft en god utveckling under året. Den senaste BNP siffran för det tredje kvartalet 2015 visar en tillväxtökning på 3,9 procent (jämfört med samma
kvartal föregående år). Det var en betydligt starkare siffra än vad de flesta bedömare hade förutspått. Liksom tidigare är det hushållens privata konsumtion som bidrar till ökningen men
även investeringar i bostäder och maskiner. Även exporten bidrog positivt till nationalräkenskaperna. Det bådar gott för den så exportberoende industrin i Västmanlands län.

Ökad optimism bland länets arbetsgivare
Höstens intervjuundersökningar med länets näringsliv visar på ett förbättrat stämningsläge
från en redan hög nivå. Arbetsförmedlingens konjunkturindikator gav ett förväntningsläge över
det normala där arbetsgivarna inom handeln var särskilt positiva. Men det finns även en spirande optimism bland länets små och medelstora industriföretag som tror på en ökad efterfrågan under det kommande året.

Fler jobb under 2016
Sysselsättningen har haft en genomgående positiv utveckling i Västmanlands län sedan 2010
och fler jobb väntas tillkomma under prognosperioden. Jobbtillväxten väntas vara god inom
både den privata och den offentliga tjänstesektorn i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar.
Efter ett par svaga år beräknas nu även sysselsättningen inom industrin öka något under kommande år. Sammantaget väntas sysselsättningen öka med 1 000 personer mellan fjärde kvartalet 2014 och samma kvartal 2015 och ytterligare 1 100 personer mellan fjärde kvartalet 2015 och
samma kvartal 2016.
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Arbetslösheten ökar något
Trots att konjunkturåterhämtningen fortskrider och sysselsättningen ökar väntas arbetslösheten bli kvar på en relativt hög nivå under prognosperioden. Det vittnar om att det succesivt
stärkta arbetsmarknadsläget inte kommer alla till del. Arbetskraftsutbudet har samtidigt ökat i
takt med att fler nyanlända kommit till länet. Att befolkningen och arbetskraften ökar är i grunden positivt då det på sikt möjliggör en ökad sysselsättning och bibehållen tillväxt. Men initialt
innebär det även en ökad arbetslöshet innan dessa arbetssökande har hunnit etablera sig på
arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa beräknas i slutet av 2016 till 12 600 vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 9,7 procent. Det innebär en upprevidering av arbetslösheten
sedan vårens prognos.

Arbetslöshetens sammansättning
En allt större andel av de inskrivna arbetslösa bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Till dessa
arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas högst förgymnasialt utbildade, utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättnings som medför nedsatt arbetsförmåga
samt arbetslösa mellan 55-64 år. Denna andel uppgick under tredje kvartalet 2015 till 72 procent
av samtliga inskrivna arbetslösa i länet vilket är att jämföra med rikets andel på 68 procent.
Arbetsmarknaden är idag i hög grad kunskapsintensiv och de flesta jobb kräver minst en avklarad gymnasieutbildning. Det innebär att arbetsmarknadsläget för de 4 300 inskrivna arbetslösa
som idag saknar detta går en betydlig kärvare arbetsmarknad till mötes än andra. Många av de
utomeuropeiskt födda saknar just en avklarad gymnasieutbildning, men det finns samtidigt en
stor andel som har högskoleutbildning inom samma grupp. Det visar på den stora variationen
inom denna sökandegrupp.

Många med långa arbetslöshetstider
I slutet av 2015 uppgick andelen inskrivna som varit arbetslösa ett år eller mer till drygt 40
procent. Det visar på att arbetsmarknaden är fortsatt tuff för vissa inskrivna trots att konjunkturen har stärkts. Av dessa saknade fyrtio procent en avklarad gymnasieutbildning vilket återspeglar utbildningskraven på arbetsmarknaden.

Stora utmaningar i Västmanlands län
Befolkningen liksom arbetskraften ökar i länet tack vare ett tillskott från nyanlända. Detta
skapar möjligheter för en ökad sysselsättning och fortsatt tillväxt i regionen. Förutsättningarna
för en fast förankring på arbetsmarknaden skiljer sig dock åt från person till person beroende
på utbildnings- och kompetensbakgrund. För att tillvara ta på hela denna arbetskraftsresurs är
det därför viktigt att Arbetsförmedlingens insatser individanpassas för att korta vägarna till arbete. På så vis kan arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft tillgodoses och arbetslöshetstiderna
kortas. Det förutsätter också att arbetsmarknadens parter samverkar med varandra för att tillgodose kompetensförsörjningen i länet.
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