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Mjuka värden viktiga
på arbetsmarknaden
GOTLAND
Arbetslösheten minskar och mjuka
värden blir allt viktigare. Här listar
vi några yrken att satsa på.

Ökad efterfrågan bland fö-
retagen, parat med en stark
jobbtillväxtbidrar till att sys-
selsättningen ökar i länet.
Sedan 2012 har arbetslös-

heten sjunkitpåGotland.Ar-
betsförmedlingens prognos
är att omkring 2 200 perso-
nerärutanarbeteviddet års-
skifte somjust varit,motsva-
rande 7,8 procent av den re-
gistrerade arbetskraften.
Till slutet av 2016 väntas

antal arbetslösa ha sjunkit
till knappt 2000 personer.

Rätt mycket klang och jubel
där, trots allt. Men det finns
fortfarande problem att
komma till rättamed.

Nästan en tredjedel av de
arbetslösa saknar exempel-
vis gymnasial och eftergym-
nasial utbildning.
Tina Erson är chef på Ar-

betsförmedlingen i Visby:
– För dem är arbetsmark-

naden fortsatt tuff. Vi försö-
ker hitta nya vägar in till fö-
retagen,även lämplighetoch
intressen och möjligheten
att få visa vad man kan ska
kunna leda till jobb.

Det är en ny och uppenbar
trend, menar hon, bland
mångaarbetsgivare. Såkalla-
demjukavärdenbörjar fåbe-
tydelsevidanställningar sna-
rare än formell utbildning.

–Det gäller också för före-
tagenatthitta alternativa re-
kryteringsvägar, kanske flyt-
ta om internt för att frigöra
vissa tjänster, säger Tina Er-
son.
Hon säger att det är spän-

nande tider på arbetsmark-
nadsfronten just nu. Den fö-
restående etableringen av
polisenskontaktcenter, PKC,
med 100 tjänster skapar ex-
empelvisuppenbaramöjlig-
heter för gotlänningarna:
– Det är helt nya jobb vil-

ket öppnar möjligheter får
många. Dels personer in-
skrivna hos oss, men också
för folk som kanske vill byta
jobb, det är inte alltid så lätt,
säger Tina Erson.

Den intervjuundersökningAr-
betsförmedlingengjort visar
fortsatt efterfrågan på got-
ländska varor och tjänster,
vilket får den lokala arbets-
marknaden att växa.
På den privata sidan är ef-

terfrågan stor på finansiell
verksamhet och företags-
tjänster samt på tjänster
inomhotell och restaurang.
Inom offentlig verksam-

het råder brist på exempel-
vis socialsekreterare, förskol-
lärare, grundutbildade sjuk-
sköterskor.

Behovet av en viss typ av
tjänster inom vården är en
nöt att knäcka, inte bara på

Gotlandutan förhela landet.
Läkare och sjuksköter-

skormed specialkompetens
är svårrekryterade, även un-
dersköterska tenderar att bli
ett bristyrke.

Något som också kommer
att förändra arbetsmarkna-
denpåGotland är demånga
nyanlända, vilka ännu inte i
någon större grad påverkat
Arbetsförmedlingens siffror
och statistik.
Tina Erson ser det som en

spännandemöjlighet:
– Inledningsvis kan språ-

ket vara en barriär, men jag
ärövertygadomattdet finns
det storkompetensblandde
nyanlända.
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"
Även lämplig-
het och intres-

sen ochmöjligheten
att få visa vadman
kan skakunna leda
till jobb.
Tina Ersson, chef för
Arbetsförmedlingen

BrIstyrkeN

●Förskollärare
●Lastbilsmekaniker
●Läkare
●Lärare i grundskolans tidigare år
●Medicinska sekreterare
●Mjukvaru- och systemutvecklare
●Röntgensjuksköterskor
●Sjuksköterskor (grundutbildade)
●Socialsekreterare
●Undersköterska

ARBETE. Arbetsförmedlingen listar de yrken och branscher som har störst personalbehov inför 2016 och åren efter det. Foto: Tommy Söderlund/arkiv

POSITIV. tina erson, chef på Arbetsförmedlingen, ser en positiv trend
för gotländska arbetsmarknaden.

ÖverskottsyrkeN

●Administratörer/sekreterare
●Ekonomiassistenter
●Frisör
●Försäljare, dagligvaror
●Försäljare, fackhandel
●Lagerarbetare
●Lastbilsförare
●Parkarbetare
●Truckförare
●Vårdbiträden 


Källa: Arbetsförmedlingen
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GOTLAND
Från 15 öre till över 50
öre per kilowattimme.
Elräkningen blir saltad
i januari, för dem med
rörligt elpris, jämfört
med december.

De flesta av de svenska
kärnkraftsreaktorerna har
varit igång ochmagasinen
för vattenkraft har också
varit välfyllda, vilket pres-
sat ner priserna.
Men nu är kylan här på

riktigt. Och med den ökar
elanvändningen, vilket på-
verkar elpriserna kraftigt.
–Det är utbud och ef-

terfrågan som styr priser-
na. Just nu är det förbruk-
ningen som stiger och det
kan påverka priserna gan-
ska fort, berättar Faraz Azi-
ma, vd för elprissajtenElsk-
ling.se.

Elpriset har stigit kraftigt
under årets första veckor;
det så kallade spotpriset
har gått från 15 öre till över
50 öre per kilowattimme.
Än så länge är medelpri-

set för gotlänningarna 30
öre per kilowattimme i ja-
nuari –men siffran stiger.
Det kan jämföras med 18
öre i december, vilket gör
attdenrörligadelenav räk-
ningen kan bli dubbelt så
hög dennamånad jämfört
med den förra.
Omkring 45 procent av

gotlänningarna har rör-
ligt elpris.
–De kommer att få en

högre elräkning, ja. Men
marknaden tror inte att
ökningen fortsätterpå sikt,
denär starktkopplat till ky-
lan, säger Faraz Azima.

För normalkonsumenter av
elmotsvararökningenmel-
lan 375 och 450 kronor. En-
ligt sajten Elskling.se finns
dock mycket att göra för
att spara både energi och
pengar, utan att nödvän-
digtvis byta elbolag: ”Små
förändringar, somatt und-
vika standby-läget, byta
gamlaglödlampormot låg-
energilampor och stänga
avduschvattnetnärdu två-
lar in dig”.

simon Bendelin

Räkna
med hög
elräkning

DyRARE. kylan kan ge hög
elräkning.
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