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Information om arbetsmarknadsläget i 
Jämtlands län januari 2013 

Några fler fick arbete  

Under januari påbörjade 966 personer av samtliga inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete, det är 4 fler än vid 

samma tid året innan. De var fler män än kvinnor som fick arbete under 

månaden, 530 män och 436 kvinnor. Av dem som fått arbete var 245 ungdomar, 

113 utrikesfödda och 125 med någon form av funktionsnedsättning. 

Antalet lediga platser ökade 

Antalet nyanmälda lediga platser i länet under januari uppgick till 969, vilket är 

205 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. 

Främst återfinns de lediga jobben inom vård och omsorg, handel, hotell och 

restaurangbranschen. 

Färre antal arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd. 

Totalt arbetslösa och i program 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa och 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna på arbetsförmedlingarna i 

Jämtlands län uppgick till totalt 5 767 personer i januari, vilket är 235 personer 

färre jämfört med januari förra året. Antalet kvinnor som var arbetslösa eller 

sökande i program med aktivitetsstöd var 2 379, en minskning med 183 personer 

jämfört med förra året. Antalet män som var arbetslösa eller deltog i program 

med aktivitetsstöd utgick till 3 388 vilket var en minskning med 52 personer. 

Öppet arbetslösa 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till 2 788 personer under januari 

månad, en minskning med 6 personer jämfört med samma tid året innan. 

Program 16-64 år: Under januari månad var 2 979 personer i program med 

aktivitetsstöd, vilket var 229 färre än vid motsvarande tid året innan. Inom jobb- 

och utvecklingsgranatin som är det dominerande programmet var det 1 286 

inskrivna, det är 98 personer färre än vid samma tidpunkt året innan. 

Antalet arbetslösa ungdomar minskade 

Totalt arbetslösa och i program 18-24 år: Antalet arbetslösa och 

arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna i Jämtlands län i åldern 18-

24 år var sammanlagt 1 620, en minskning med 136 personer jämfört med januari 

2012. 

Öppet arbetslösa 18-24 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län i åldersgruppen 18 – 24 år uppgick till 

485 personer, vilket är 30 färre än vid motsvarande tid året innan. 

Program 18-24 år: Antalet arbetssökande ungdomar i program var 1 135 en 

minskning med 106 individer jämfört med januari månad 2012. Jobbgarantin för 
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ungdomar som är det dominerande programmet har 749 inskrivna, vilket är 128 

färre än för ett år sedan. 

Arbetslösheten för utrikesfödda ökade 

Utrikesfödda: Antalet utrikesfödda arbetslösa och i program i januari 2013 var 

1 069 personer vilket var 40 fler jämfört med i januari 2012. Av gruppen var 590 

öppet arbetslösa och 479 deltog i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslösa funktionsnedsatta minskade 

Funktionsnedsättning: Arbetslösheten för de med någon form av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var 1 073 individer i 

januari, vilket är 22 fler än förra året. De som fått ta del av särskilda insatser, 

arbete med stöd för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ökade med 5 

personer till 1 450 jämfört med förra året. Majoriteten har lönebidrag eller 

trygghetsanställning. 

Stora skillnader i länets kommuner 

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16 till 64 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingen som arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd uppgick till 9,1 procent i januari vilket är 0,4  procentenheter lägre 

än motsvarande tid 2012. Andelen för riket låg något lägre på 8,9 procent. Den 

lägsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

kan noteras i Åre kommun med 5,4 procent. Ragunda kommun hade under 

januari den högsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd med 13,2 procent. 

Andelen inskrivna ungdomar  

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 till 24 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län som arbetslösa och arbetssökande i 

program med aktivitetsstöd uppgick till 20,5 procent och i riket till 18,2 procent. 

Den lägsta ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre 

9,4 procent. Ragunda kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 27,4 

procent.  

Antal varsel minskade 

26 varsel inkom under januari månad, 3 färre än under januari 2012.  

Antalet med inskrivningstider över två år och utan arbete minskade 

Vid slutet av januari hade 736 av antalet totalt inskrivna arbetslösa varit utan arbete i 

minst 24 månader, vilket är 95 färre än ett år tidigare. 

Ju längre man är utanför arbetsmarknaden desto svårare kan det att vara att hitta en 

väg tillbaka till ett varaktigt arbete. Det är ofta de i utsatta grupperna som till 

exempel, ungdomar, utrikesfödda, de med en funktionsnedsättning med flera, som 

står långt ifrån arbetsmarkanden. Mer om detta finns att läsa i, hösten prognos 2013, 

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län 2013-2013. 

En annan intressant rapport som kom i slutet av januari 2013 är, Var finns 

jobben 2013? 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/12-5-2012-Arbetsmarknaden-forsvagas-nasta-ar.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/1-23-2013-Farre-yrken-med-stor-brist-pa-arbetskraft-.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/1-23-2013-Farre-yrken-med-stor-brist-pa-arbetskraft-.html
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Totalt inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,1

K Blekinge län 12,0% 0,6

D Södermanlands län 11,6% 0,4

Y Västernorrlands län 11,0% -0,4

M Skåne län 10,6% 0,4

U Västmanlands län 10,5% 0,3

E Östergötlands län 10,4% 0,2

T Örebro län 10,3% 0,5

S Värmlands län 10,1% 0,0

I Gotlands län 10,0% 0,3

G Kronobergs län 9,5% 0,6

BD Norrbottens län 9,5% -0,7

H Kalmar län 9,3% 0,5

Z Jämtlands län 9,1% -0,4

Riket 8,9% 0,2

AC Västerbottens län 8,7% -0,2

O Västra Götalands län 8,5% 0,0

W Dalarnas län 8,3% 0,1

F Jönköpings län 7,9% 0,7

N Hallands län 7,3% 0,2

AB Stockholms län 6,9% 0,4

C Uppsala län 6,4% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) 
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 


