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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västernorrlands län i slutet av januari 
månad 2012 

 

Fler lediga platser 

I januari 2013 uppgick de nyanmälda platserna till närmare 1 700, vilket är cirka 

12 procent fler än samma månad 2012. 37 procent av de nyanmälda lediga 

platserna handlar om semestervikariat.  Merparten av semestervikariaten inkom 

från vård- och omsorg( 72 procent) samt tillverkningsindustrin(19 procent). När 

det gäller tillsvidareanställningar eller tjänster på mer än sex månader så hade vi 

den andelsmässigt största ökningen inom handel, personliga- och kulturella 

tjänster och transport.  IT, verkstadsindustrin, byggbranschen och vård- och 

omsorg stod för den största minskningen av nyanmälda platser av längre 

karaktär. 

Flera fått arbete 

Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län påbörjade 

1 426 personer någon form av arbete under januari månad, vilket var 40 fler än i 

januari 2012. Det var marginellt något fler män än kvinnor som fick arbete under 

månaden. 

Personer som är undersysselsatta, det vill säga som har en deltids- eller tillfällig 

timanställning och är anmäld på Arbetsförmedlingen har minskat med 166 

personer, från 3 279 januari 2012 till 3 113 januari 2013. Merparten, 65,6 procent, 

av dem som har arbete men vill arbeta mer är kvinnor. 

Av dem som fick arbete under januari 2013 var 413 ungdomar, 181 utrikesfödda 

och 168 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Det var en ökning för ungdomarna och utrikesfödda del med 38 respektive 22 

personer och en minskning för de funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga 

med 12 personer. 

Personer berörda av varsel 

Under januari månad 2013 varslades 133 personer om uppsägning, att jämföra 

med 48 varslade samma månad 2012. Under januari 2013 berörde varslen främst 

anställda inom transport och magasinering.  

Nyinskrivna öppet arbetslösa 

I januari nyinskrevs 1 103 personer som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar, 

vilket var 48 fler än i januari 2012. Av alla som skrev in sig i januari 2013 var 

drygt 34 procent ungdomar, vilket är 2 procentenheter färre än vid motsvarande 

till året innan. 
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Personer utan arbete 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i 

program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av januari månad till 13 312 personer 

eller 11,0 procent relaterat till den registerbaserade arbetskraften i åldern 16-654 år. 

 

Av dessa var 6 638 öppet arbetslösa och 6 674 arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd. I jämförelse med januari 2012 har antalet öppet arbetslösa minskat 

med 303 personer och antalet sökande i program med aktivitetsstöd minskat med 

180 personer. Totalt sett har inskrivna arbetslösa minskat med 483 personer jämfört 

med januari 2012.  Fler män än kvinnor var inskrivna som arbetslösa i länet, 

7 492 män och 5 820 kvinnor.  

 

Riksgenomsnittet för andelen totalt inskrivna arbetslösa var 8,9 procent relaterat 

till den registerbaserade arbetskraften jämfört med 11,0  procent i 

Västernorrlands län. Ånge hade högst andel inskrivna arbetslösa med 14,1 

procent och lägst andel fanns i Sundsvall med 10,4 procent. Gävleborgs län, 

Blekinge län och Södermanland län noterade högre relativ arbetslöshet än 

Västernorrlands län. I landets fyra nordligaste län, Norrbottens län, Jämtlands 

län, Västerbottens län samt Västernorrlands län har arbetslösheten minskat med 

mellan 0,7 till 0,2 procentenheter. Genomsnittsökningen för riket är 0,2 

procentenheter, där Jönköpings län står för den största ökningen med 0,7 

procentenheter tätt följt av Blekinge – och Kronobergs län med en ökning på 0,6 

procentenheter. 

Störst andel inskrivna ungdomar finns även den i Ånge med 32,8 procent och 

lägst i Härnösand med 22,7 procent. Riksgenomsnittet för andelen inskrivna 

arbetslösa ungdomar var 18,2 procent och för Västernorrlands län 25,5 procent.  

Bara Blekinge län och Gävleborgs län hade högre relativ ungdomsarbetslöshet än 

Västernorrland i slutet av januari månad 2013. Andelen arbetslösa ungdomar har 

minskat mest i Norrbotten och Västernorrland jämfört med övriga län, en 

minskning med 2,8 respektive 2,0 procentenheter. 

  

Av totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 hade andelen som varit utan arbete 

mer än 6 månader minskat med 7,4 procent jämfört med januari 2012. Personer 

som varit utan arbete i mer än 2 år hade minskat med 12,8 procent jämfört med 

januari 2012. Antalet ungdomar som varit arbetslösa mer än 6 månader år har 

minskat med 14,0 procent. Ungdomar som varit utan arbete i mer än 2 år hade 

minskat med 21,2 procent jämfört med januari 2012. Att personer med långa 

inskrivningstider minskat är positiv.  

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar är de klart 

största programmen i antalet deltagare räknat. Antalet deltagare i Jobb- och 

utvecklingsgarantin var 3 192 vilket är 84 personer färre än i januari 2012. 

Antalet deltagare i Jobbgarantin för ungdomar var 1 552 till antalet i januari 

vilket är 401 färre än för ett år sedan. Antalet programdeltagare av samtliga 

inskrivna arbetslösa, som i slutet av december omfattade 6 674 personer, bedöms 

komma att öka något under detta år. 
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Nystartsjobb 

Antalet personer som hade nystartsjobb i slutet av januari var 1 217 vilket var 157 

färre än för ett år sedan. Cirka 10 procent av nystartsjobben innehas av 

ungdomar. Instegsjobb, som riktar sig till nyanlända invandrare, omfattade i 

januari 56 personer, vilket är 20 personer färre än för ett år sedan.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Vid månadsskiftet januari/februari hade 2 798 personer i länet någon form av 
arbete med stöd, en ökning med 195 personer jämfört med samma tid året innan. 
Särskilda insatser för funktionshindrade, offentligt skyddat arbete, lönebidrags-, 
trygghets- och utvecklingsanställning svarade för 2 423 av det totala antalet 
personer som hade arbete med stöd. Det var 45 fler än vid motsvarande tid året 
innan.  

 

Fakta om statistiken 

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras 

Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat 

att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara 

inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier 

av inskrivna arbetssökande. 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 totalt 

inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. 

Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges 

numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-

statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år i Riket  
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Totalt inskrivna arbetslösa i januari 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år i Västernorrland  

 

 

 

 

 
 


