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De till arbete minskade 

I slutet av november 2014 påbörjade 600 av alla som var inskrivna vid länets 

arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med 13 procent 

jämfört med samma månad förra året. Ser man istället till perioden januari-

november i år så är nedgången cirka 14 procent, vilket motsvarar 8 600 personer 

2014 jämfört med 10 000 personer 2013. 

 

Bland dem som fick arbete i november var: 

 230 kvinnor och 340 män (325 respektive 370 i november 2013) 

 155 ungdomar under 25 år (182 i november 2013) 

 70 utrikes födda (80 i november2013) 

 90 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (102 i november2013) 

Nyinskrivna öppet arbetslösa fortsatte att minska 

Totalt hade cirka 4 280 personer anmält sig som arbetslös i länet under januari till 

november under 2014. Det är en minskning med 775 personer jämfört med 2013. 

Under november fortsatte de nyinskrivna att minska och totalt anmälde sig 390 

personer (125 kvinnor och 265 män) som arbetslösa till länets arbetsförmedlingar, en 

minskning med 18 procent jämfört med för ett år sedan. Minskningen var lägst för 

kvinnorna med 7 procent medan männen minskade med 22 procent. 

Lediga platser i länet ökade 

I november 2014 ökade antalet nyanmälda lediga platser som anmälts till länets 

arbetsförmedlingar med 140, till 750 en ökning med 22 procent jämfört med 

november 2014.1 Totalt under 2014 så har drygt 9 140 platser anmälts i länet, vilket 

kan jämföras med 8 190 platser under samma period föregående år. De yrken som 

efterfrågades mest under november månad 2014 var förskollärare, grundutbildade 

sjuksköterskor, kundtjänstpersonal, städare, restaurang och köksbiträden, 

supporttekniker-IT. 

Personer berörda av varsel minskade  

I november månad varslades 90 personer om uppsägning vilket var en minskning på 

41 procent motsvarande 63 personer. Varslen ligger 14 procent lägre 2014 än 2013 

perioden januari-november då det inkommit 470 varsel totalt under året. 

                                                           
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 

Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län har ökat 4 månader i rad och i november 2014 

uppgick antalet till 4 895 personer. Trots det så innebär detta att det är 500 personer 

färre eller 9 procent mindre jämfört med november månad förra året. Detta är i linje 

med den prognos av arbetsmarknaden 2015 som Arbetsförmedlingen släppte i början 

av december2. 

 

 

Det är fortsatt fler män än kvinnor som är inskrivna arbetslösa, 2 910 män och 

1 990 kvinnor. Sett på ett års sikt så har antalet inskrivna arbetslösa män minskat 

med cirka 8 procent och kvinnorna har minskat med 15 procent. En av anledningarna 

att kvinnorna minskat mer än männen är att många ersättningsrekryteringar inom 

offentlig sektor, främst vård- och omsorg. 

 

Även länets arbetslösa ungdomar minskar och mot slutet november månad var drygt 

1 340 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är 

en minskning med cirka 8 procent jämfört med för ett år sedan. 

Andelen inskrivna fortsätter att minska 

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

arbetslöshet på en nivå av 7,8 procent. Det är en lägre siffra i jämförelse med 

novembersiffran för riket som landade på 7,9 procent. Länets unga (18-24år) ligger 

däremot något över motsvarande andelssiffra för riket. Antalet arbetslösa ungdomar i 

länet motsvarade 17,3 procent av den registerbaserade arbetskraften medan samma 

andelssiffra för rikets ungdomar låg på 14,7 procent för november i år. 

 

Arbetslöshetsnivåerna minskade i alla länets kommuner utom i Bräcke och 

Strömsund där den ökade svagt under november månad. De största förändringarna 

uppvisade Bergs- och Härjedalens kommun minskningar på 1,5 procentenheter 

vardera. Högst arbetslöshet redovisar Strömsunds kommun med 11,3 procent. Lägst 

arbetslöshet uppvisar Åre kommun med 6,3 procent. 

Öppet arbetslösa minskade 

I slutet av november var cirka 2 340 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid 

länets arbetsförmedlingar, en minskning med 11 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 ligger länets öppna arbetslöshet 

på en andelssiffra av 3,6 procent, vilket är under motssvarande andelssiffra för riket 

som ligger på 4,1 procent. 

 

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

arbetslösheten är högst i Strömsund med 5,8 procent medan Krokoms kommun 

ligger lägst med 2,8 procent. 

                                                           
2 Prognosen finner ni här; http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-

prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/2014-12-09-Foretagen-ar-forsiktigt-positiva.html 
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Arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskade 

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 2 660 personer inskrivna i något program med aktivitetsstöd under 

november månad i år. Det är en minskning med 7,9 procent. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är det program i Jämtlands län som har flest antal 

deltagare. I november deltog 1 150 personer i programmet. Av dessa personer deltog 

cirka 300 i programmets sysselsättningsfas. Sett på ett års sikt så har antalet 

personer i Jobb- och utvecklingsgarantin ökat med 3,5 procent medan antalet 

personer i programmets sysselsättningsfas ökat med 3,8 procent under samma 

period. 

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

av november månad deltog cirka 575 personer i programmet. Det är en minskning 

med 13,8 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Långtidsarbetslösa minskade 

Under det senaste året har den totala arbetslösheten minskat med 2,6 procent bland 

personer med minst två års arbetslöshetstid i Jämtland. Det är samma minskning 

som i riket som också minskade med 2,6 procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd ökade 

Antal personer i arbete med stöd ökade under hela förra året och fortsatte att göra så 

även under november månad då drygt 1 785 personer hade någon form av arbete med 

stöd. Det är en ökning med 2,1 procent på ett år. 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: 

• 280 i olika anställningsstöd (100 i särskilt anställningsstöd, 90 i förstärkt särskilt 

anställningsstöd och 90 i instegsjobb ) 

• 1 510 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga, varav 435 i anställning med lönebidrag 
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Inskrivna arbetslösa i november 2014 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i november 2014 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 11,2% -0,3

K Blekinge län 10,9% -0,3

D Södermanlands län 10,5% -0,4

M Skåne län 10,0% -0,4

U Västmanlands län 9,4% -0,9

Y Västernorrlands län 9,3% -1,1

E Östergötlands län 9,3% -0,7

S Värmlands län 8,8% -0,8

G Kronobergs län 8,4% -0,6

T Örebro län 8,3% -1,1

I Gotlands län 8,2% -0,9

Riket 7,9% -0,6

H Kalmar län 7,8% -0,4

Z Jämtlands län 7,8% -0,7

BD Norrbottens län 7,5% -1,0

O Västra Götalands län 7,4% -0,7

AC Västerbottens län 7,2% -0,8

W Dalarnas län 7,1% -0,4

F Jönköpings län 6,8% -0,5

AB Stockholms län 6,4% -0,5

N Hallands län 6,2% -0,6

C Uppsala län 5,3% -0,8

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående 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 

 

December månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 13 januari 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

