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Arbetsmarknadsläget i Kalmar län 
december 2015 
Fler övergångar till arbete 

I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var inskrivna vid länets 
arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en ökning med 14,2 procent (90 
personer fler) jämfört med samma månad 2014.  
 
Bland dem som fick arbete under december var: 
• 318 kvinnor och 407 män (280 respektive 355 under december 2014) 
• 196 ungdomar under 25 år (181 under december 2014)  
• 186 utrikes födda (136 under december 2014) 
• 92 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (90 under december 2014) 

 

Antalet nyinskrivna arbetslösa  

Under 2015 anmälde sig 7 292 personer som arbetslösa hos länets 
arbetsförmedlingar. Under 2014 var det 7 912 personer. Av dem som registrerades 
som nyinskrivna arbetslösa under 2015 var 2 887 kvinnor och 4 405 män. De flesta av 
de nya arbetslösa hade gymnasial utbildning, 3 670 personer. Med förgymnasial 
utbildning registrerade sig 2017 personer och 1 605 hade eftergymnasial utbildning.  
Betydligt färre ungdomar i ålder 18–24 år anmälde sig som nya arbetslösa under 
2015 jämfört med 2014. Det var 2 475 under 2015 och under 2014 var det 2 937. 
 
Fortsatt stort platsinflöde 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under december 
2015 uppgick till 3 595. Det kan jämföras med 2 667 platser1 under december 2014. 
Det var en ökning motsvarande 34,8 procent. Under 2015 anmäldes totalt 23 323 
platser. Motsvarande siffra för 2014 var 18 289. 
 
Av de nyanmälda platserna fanns flest platser inom vård och omsorg, 2 274, varav  
891 var sommarvikariat. Utbildning anmälde 425 platser, finansiell verksamhet och 
företagstjänster 347. Offentlig förvaltning m.m. nyanmälde 249 jobb och handel 
109. 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande 

rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga 

platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och 

konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med 

platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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Bland yrken som under december 2015 efterfrågades mest var undersköterskor, 
hemtjänst, äldreboende m.m., grundutbildade sjuksköterskor, vårdare, boende 
stödjare samt grundskollärare. 

Personer berörda av varsel   

Under 2015 berördes 791 personer av varsel, vilket var en minskning jämfört med 
2014 då det varslades 905 personer.  

Arbetslösheten sjunker sakta 

Vid slutet av december var drygt 9 071 personer inskrivna som arbetslösa2 hos länets 
arbetsförmedlingar. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 114 
personer, vilket motsvarade en minskning med 1,2 procent. Det är fortfarande fler 
män än kvinnor som är inskrivna som arbetslösa, 5 285 män och 3 786 kvinnor. 

 
Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska och i december månad var  
1 892 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa2 hos länets arbetsförmedlingar. Det är 
en minskning med 436 personer, eller med 18,7 procent, jämfört med för ett år sedan. 
Motsvarande minskning i riket var 12,7 procent. 
 
Arbetslösheten ökar bland utrikes födda men minskar bland inrikes födda. 
Antalet utrikes födda som var öppet arbetslösa eller programdeltagare uppgick till  
4 000 personer. Det innebär en ökning med 640 personer från december 2014, 
motsvarande 19 procent. 
 
På ett år har antalet inskrivna arbetslösa bland inrikes födda minskat med 754 
personer, eller med 12,9  procent mellan december 2014 och 2015. 

 
Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) uppgick länets 
arbetslöshet till 8,0 procent i slutet av december 2015. Det var på samma nivå 
riksgenomsnittet.   
 
Arbetslösheten bland länets ungdomar (18-24 år) var något högre än i riket. Antalet 
arbetslösa ungdomar i länet motsvarade 13,9 procent av den registerbaserade 
arbetskraften i december medan den i riket uppgick till 13,1  procent. 
 
Det var fortsatt stora skillnader i arbetslöshet bland länets kommuner i slutet av 
december. Högst arbetslöshet noterades i Högsby kommun med 12,6 procent följt av 
Hultsfreds kommun med en arbetslöshet på 11,6  procent. Lägst arbetslöshet 
uppvisade Mörbylånga och Oskarshamns kommuner med 4,5 respektive 6,1 procent.  

Ungdomsarbetslösheten varierar också mellan de olika kommunerna. Den högsta 
noteringen hade Högsby med 23,7 procent och Torsås med 19,6 procent. Den lägsta 

                                                           
2Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
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arbetslöshet bland ungdomar var i Mörbylånga kommun, 10,0 procent, och i 
Oskarshamns kommun, 11,2. 

 Antalet öppet arbetslösa minskar 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa personer vid länets arbetsförmedlingar uppgick i 
slutet av december till 4 365. Det var en minskning med 3,8 procent, motsvarande 
173 personer jämfört med för ett år sedan. Av de öppet arbetslösa i länet var 58 
procent män och 48 procent kvinnor. 
 
Personer i program med aktivitetsstöd 
I slutet av december deltog 4 706 personer i något program med aktivitetsstöd.  
Jobb- och utvecklingsgarantin3 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest 
deltagare. I Kalmar län var deltagarantalet 2 417 personer i slutet av december. Av 
deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltog 896 personer i sysselsättnings-
fasen4, vilket var en ökning med 10,9 procent (88 personer) jämfört med samma 
månad 2014.  
 
I december deltog 642 personer i programmet jobbgarantin för ungdomar, som är det 
program som har näst flest deltagare. Deltagandet i programmet har minskat med 
242 personer (27,4 procent) jämfört med samma månad året innan.  

Arbetssökande i arbete med stöd 

Mot slutet av december hade 2 311 personer någon form av arbete med stöd. 
Anställningsstöden är indelade i anställningsstöd och särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I anställningsstöden 
ingår särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och instegsjobb.  
Av personerna som har arbete med stöd fanns: 
 

• 294 i olika anställningsstöd (135 i särskilt anställningsstöd5 , 105 i förstärkt 
särskilt anställningsstöd6 och 54 i instegsjobb7 ) 

• 2 017 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, varav 863 i anställning med lönebidrag, 991 
omfattades av trygghetsanställning och 138 av utvecklingsanställning. 

                                                           
3 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat 

sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds 
exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 

4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för 
deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete. 

5 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får 

ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
6Sedan första mars 2012 kan särskilt anställningsstöd kombineras med förstärkt handledningsstöd om den 

anställde deltar i sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. 
7 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för 

invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Högsby 12,6% 0,9
Hultsfred 11,6% -0,1
Torsås 10,0% 0,4
Nybro 9,5% 0,3
Västervik 9,4% 0,4
Emmaboda 8,4% -0,1
Kalmar län 8,0% -0,1
Riket 8,0% -0,1
Mönsterås 7,9% -0,9
Kalmar 7,6% -0,2
Borgholm 6,8% -0,7
Vimmerby 6,7% 0,4
Oskarshamn 6,1% -0,3
Mörbylånga 4,5% -0,3
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Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,9% 0,1
K Blekinge län 11,5% 0,2
D Södermanlands län 11,0% 0,3
M Skåne län 10,3% 0,0
U Västmanlands län 9,7% 0,2
Y Västernorrlands län 9,6% -0,1
E Östergötlands län 9,3% -0,3
S Värmlands län 8,9% -0,3
G Kronobergs län 8,6% 0,0
T Örebro län 8,5% -0,1
H Kalmar län 8,0% -0,1

Riket 8,0% -0,1
I Gotlands län 7,7% -0,8
Z Jämtlands län 7,7% -0,3
BD Norrbottens län 7,6% -0,2
W Dalarnas län 7,6% 0,3
O Västra Götalands län 7,2% -0,4
AC Västerbottens län 7,1% -0,3
F Jönköpings län 6,9% -0,1
N Hallands län 6,6% 0,1
AB Stockholms län 6,3% -0,1
C Uppsala län 5,6% 0,2

* 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 

 
Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


