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Information om arbetsmarknadsläget i 
Jämtlands län maj 2013 

Fler fick arbete  

Under maj påbörjade 1 374 personer av samtliga inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete, det är 83 personer fler 

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

månaden, 905 män och 469 kvinnor. Av dem som fått arbete var 338 ungdomar, 

180 utrikesfödda och 184 med någon form av funktionsnedsättning. 

Antal varsel var färre 

24 varsel inkom under maj månad vilket var 49 färre än under maj 2012 då antal 

varsel var 73. De fem första månaderna 2013 var antalet varsel 122 vilket var 9 

färre än samma period 2012. 

Antalet lediga platser ökade 

Antalet nyanmälda lediga platser i länet under maj uppgick till 925, vilket är 

200 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 5 080 personer i maj, vilket är 389 personer 

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

sökande i program med aktivitetsstöd var 2 212, en minskning med 211 personer 

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

med aktivitetsstöd uppgick till 2 868 vilket var en minskning med 178 personer. 

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

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till 2 228 personer under maj 

månad, en minskning med 189 personer jämfört med samma tid året innan. 

Program 16-64 år: Under maj månad var 2 852 personer i program med 

aktivitetsstöd, vilket var 200 färre än vid motsvarande tid året innan. Inom jobb- 

och utvecklingsgranatin som är det dominerande programmet var det 1 164 

inskrivna, det är 200 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 1 282, en minskning med 238 personer jämfört med maj 

2012. 
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Öppet arbetslösa 18-24 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 

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

350 personer, vilket är 42 färre än vid motsvarande tid året innan. 

Program 18-24 år: Antalet arbetssökande ungdomar i program var 932 en 

minskning med 196 individer jämfört med maj månad 2012. Jobbgarantin för 

ungdomar som är det dominerande programmet har571 inskrivna, vilket är 155 

färre än för ett år sedan. 

Arbetslösheten för utrikesfödda ökade 

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

1 235 personer vilket var 187 fler jämfört med i maj 2012. Av gruppen var 574 

öppet arbetslösa och 661 deltog i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslösa funktionsnedsatta ökade 

Funktionsnedsättning: Arbetslösheten för de med någon form av 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var 1 048 individer i 

maj, vilket är 26 fler än förra året. De som fått ta del av särskilda insatser, arbete 

med stöd för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ökade med 

16 personer till 1 523 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 8,1 procent i maj vilket är 0,6 procentenheter lägre än 

motsvarande tid 2012. Andelen för riket låg på samma nivå med 8,1 procent. Den 

lägsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

kan noteras i Krokoms kommun med 5,6 procent. Ragunda kommun hade under 

maj den högsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd med 11,4 procent. 

Andelen inskrivna ungdomar minskade 

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 minskade med 2,5 procentenheter till 17,0 procent. I 

riket minskade andelen med 0,2 procentenheter till 15,5 procent. Den lägsta 

ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre 11,1 procent. 

Ragunda kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 26,2 procent.  

 

Personliga kontakter och nätverkande är bra sätt att finna jobb förutom att söka 

på Platsbanken. På på Arbetsförmedlingens hemsida finns även bra råd och tips 

hur man skriver CV och vad man bör tänka på när man söker jobb. 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Jobbsokarguide.html
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Arbetsmarknadsutsikterna 2013-2014 

11 juni 2013 kom Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling 

den närmaste tiden. Prognosen bygger på mer än 300 intervjuer med privata och 

offentliga arbetsgivare och dessa är försiktigt positiva inför nästa år. 

Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med 

ett stort antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Materialet är insamlat 

och bearbetat under våren 2013 och prognosperioden sträcker sig fram till 

utgången av 2014. Vårens undersökning visade att företagen är försiktigt positiva 

trots det ekonomiska läget i omvärlden. Läs mer Arbetsmarknadsprognos för 

Jämtlands län 

Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2013 som andel (%) av  
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/6-11-2013-Foretagen-forsiktigt-positiva.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/6-11-2013-Foretagen-forsiktigt-positiva.html
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