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De till arbete ökade något 

I slutet av januari 2017 påbörjade cirka 656 av alla som var inskrivna vid länets 

arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en ökning med 4,3 procent jämfört 

med samma månad förra året. 

 

Bland dem som fick arbete i januari var: 

 272 kvinnor och 384 män (289 respektive 340 i januari 2016) 

 123 ungdomar under 25 år (121 i januari 2016) 

 149 utrikes födda (135 i januari 2016) 

 113 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (90 i januari 2016) 

Nyinskrivna öppet arbetslösa ökade 

Under januari ökade antalet nyinskrivna med 5 procent till 436 (415) personer (180 

kvinnor och 256 män) som arbetslösa till länets arbetsförmedlingar. Antalet 

nyinskrivna kvinnor ökade medan de nyinskrivna männen minskade något jämfört 

med samma period förra året.  

Lediga platser i länet ökade 

I januari 2017 ökade antalet nyanmälda lediga platser som anmälts till länets 

arbetsförmedlingar med nästan 16,3 procent, till drygt 1 1501. De yrken som 

efterfrågades mest under januari månad 2017 var främst inom finansiell verksamhet, 

företagstjänster och vård och omsorg. De som efterfrågades mest var 

kundtjänstpersonal, undersköterskor, grundutbildade sjuksköterskor, personliga 

assistenter och vårdbiträden med flera. Arbetsgivarna har börjat annonsera efter 

sommarjobbare. Fler sommarjobb kommer annonseras de närmsta månaderna. De 

största volymerna kommer att behövas inom vård och omsorg.  

Varslen ökade i januari 

I januari 2017 varslades 62 personer vilket är det högsta sedan mars 2016. I januari 

2016 varslades 25 personer.  

                                                           
1 Det finns anledning att vara försiktig och ej oreflekterat använda Af:s platsstatistik. Platsstatistiken täcker inte 

hela arbetsmarknaden och arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. 

Annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och det primära syftet med 

platsannonseringen är att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 
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Inskrivna arbetslösa minskade jämfört med förra året 

Antalet inskrivna arbetslösa i Jämtlands län i januari 2017 hamnade på 4 705. Det är 

lägre än för ett år sedan då det var drygt 4 830 inskrivna. 

Det är fortsatt fler män än kvinnor som är inskrivna arbetslösa, 2 780 män och 

1 925 kvinnor. Sett på ett års sikt så har antalet inskrivna arbetslösa män minskat 

med 5,6 procent medan kvinnorna däremot ökade med 2,0 procent. 

Länets arbetslösa ungdomar minskade och mot slutet av januari månad var 890 unga 

(18–24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är en 

minskning med nästan 11,7 procent jämfört med för ett år sedan. 

Anledningen till att arbetslösheten minskar handlar inte enbart om att alla får jobb 

utan baksidan är också att det är några som flyttar. Det märks extra mycket nu då 

många av de stora ungdomskullarna flyttar till annan ort för att studera. 

Andelen arbetslösa minskade i tre kommuner 

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så ligger länets 

arbetslöshet på en nivå av 7,5 procent. Det är en lägre siffra i jämförelse med 

januarisiffran för riket som landade på 7,8 procent. Andelen inskrivna minskade i 

Östersunds, Härjedalen och Bräckes kommuner. Högst arbetslöshet redovisade 

Strömsunds kommun med 11,9 procent. Lägst arbetslöshet uppvisade Härjedalens 

kommun med 6,0 procent. 

 

Länets unga (18-24 år) ligger däremot något över motsvarande andelssiffra för riket. 

Antalet arbetslösa ungdomar i länet motsvarade 12,0 procent av den registerbaserade 

arbetskraften medan samma andelssiffra för rikets ungdomar låg på 11,3 procent för 

januari i år. 

 

Öppet arbetslösa minskade 

I slutet av januari var 2 238 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid länets 

arbetsförmedlingar, en minskning med 2,6 procent jämfört med för ett år sedan. Av 

de öppet arbetslösa i länet var 63 procent män och 37 procent kvinnor. 

I förhållande till den registerbaserade arbetskraften låg länets öppna arbetslöshet på 

en andelssiffra av 3,6 procent, vilket var lägre än för riket som låg på 4,1 procent. 

 

Det finns även här stora skillnader mellan länets kommuner. Den öppna 

arbetslösheten var högst i Strömsunds kommun med 6,5 procent medan Östersunds 

och Härjedalens kommun låg lägst med 2,7 procent. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskade marginellt 

Arbetsmarknadsprogrammen hos Arbetsförmedlingen syftar till att motverka långa 

tider i arbetslöshet. De arbetsmarknadsprogram som har flest deltagare i Jämtlands 

län är jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. 

Totalt var 2 467 personer inskrivna i något program med aktivitetsstöd under januari 

månad i år. Det är en minskning med 1,7 procent. 
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Jobb- och utvecklingsgarantin är det program i Jämtlands län som har flest antal 

deltagare. I januari deltog 1 087 personer i programmet. Sett på ett års sikt har 

antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantin minskat med 5,1 procent.  

 

Jobbgaranti för ungdomar är det program i länet som har näst flest deltagare. I slutet 

av januari månad deltog drygt 300 ungdomar i programmet. Det är en minskning 

med 16,8 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Långtidsarbetslösa minskade 

Under det senaste året har den totala arbetslösheten minskat med 5,0 procent bland 

personer med minst två års tid i arbetslöshet i Jämtlands län och ligger nu på 

656 personer. I riket var det en ökning med 4,4 procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd ökade 

Antal personer i arbete med stöd var drygt 1 860 i januari 2017 vilket var drygt 90 

personer fler än januari 2016. Anställningsstöden är indelade i anställningsstöd och 

särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga. I anställningsstöden ingår bland annat särskilt anställningsstöd och 

instegsjobb. 

 

Av personerna som har arbete med stöd fanns: 

• 397 i olika anställningsstöd  

• 1 466 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga, varav 382 i anställning med lönebidrag. 
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Inskrivna arbetslösa i januari 2017 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i januari 2017 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 

verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 

registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 

platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 

arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet 

arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En 

annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns 

tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande 

till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 

officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 

Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

Nästa månadspressmeddelande med arbetsmarknadsstatistik publiceras 

den 13 mars 2017.  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

