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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Jämtlands län i slutet av juli 2011 

 
 
  
 

Något fler fick arbete i juli 2011  
Under juli påbörjade 789 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen 
i Jämtlands län någon form av arbete, 376 kvinnor och 413 män, vilket är 35 fler 
än vid motsvarande tid året innan. Av dem som fått arbete var 253 ungdomar, 82 
utrikesfödda och 99 med någon form av funktionsnedsättning. 

Fler lediga platser 
Antalet nyanmälda lediga platser i länet uppgick till 597 under juli månad i år, 
vilket är 52 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid än för ett 
år sedan. 

Färre antal arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd 16-64 år i länet 

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 5 605 i juli vilket innebar en minskning med 948 
personer jämfört med juli förra året. Antalet kvinnor som var arbetslösa eller 
sökande i program med aktivitetsstöd var 2 523, en minskning med 334 personer 
jämfört med förra året. Antalet män som var arbetslösa eller deltog i program 
med aktivitetsstöd utgjorde 3 082 vilket var en minskning med 614 personer. 
Öppet arbetslösa 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till 2 960 personer under juli 
månad, en minskning med 508 personer jämfört med samma tid året innan. I juli 
månad var 1 679 män respektive 1 281 kvinnor öppet arbetslösa. 
Jämfört med förra året samma tid innebär detta att antalet män som var 
arbetslösa minskade med 342 och kvinnorna minskade med 166 personer. 
Program 16-64 år: Under juli månad var 2 645 personer i program med 
aktivitetsstöd, 440 färre än vid motsvarande tid året innan. Antalet män var 
1 403, en minskning med 272. Kvinnorna var 1 242, en minskning med 168 
personer. 
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 1 598, en minskning med 273 individer jämfört med juli 
2010. 659 var kvinnor och 939 män. 
 
Ungdomsarbetslösheten minskar. 
Öppet arbetslösa 18-24 år: Antalet arbetslösa inskrivna på 
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län i åldersgruppen 18 – 24 år uppgick till 735 
personer, vilket är 70 färre än vid motsvarande tid året innan. 301 var kvinnor 
och 434 män.  
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Program 18-24 år: Antalet arbetssökande ungdomar i program var 863 en 
minskning med 203 individer jämfört med juli månad 2010. 358 var kvinnor och 
505 män. 
 

Arbetslösheten för utrikesfödda ökar 

Utrikesfödda: Antalet utrikesfödda arbetslösa och i program i juli 2011 var 997 
personer vilket var 44 fler jämfört med i juli 2010. 443 var kvinnor och 444 män. 
 

Oförändrad arbetslöshet för de med funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning: Arbetslösheten för de med någon form av 
funktionsnedsättning ligger på samma nivå som juli förra året vilket var 967 
personer, av dessa var 511 kvinnor och 456 män. 

Stora skillnader i länets kommuner.. 

Andelen av befolkningen i ålder 16 till 64 år inskrivna på Arbetsförmedlingen 
som arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd var 7,1 procent i 
juli, vilket är 1,2 procentenheter lägre än motsvarande tid 2010. Motsvarande 
siffra för riket var 6,1 procent. 
Den lägsta arbetslösheten och arbetssökande i program med aktivitetsstöd kan 
noteras i Åre med 4,9 procent samt Krokom med 5,0 procent. 
Bräcke- och Ragunda kommun hade under juli den högsta andelen arbetslösa och 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd med 10,0 respektive 9,4 procent. 

..även hos ungdomarna 

Andelen av befolkningen i ålder 18 till 24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen 
som arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd utgör 13,5 
procent, vilket är 2,6 procentenheter lägre än vid motsvarande tid året innan. 
Andelen i riket var 9,5. Den lägsta ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 
24 år kan noteras i Åre med 7,6 procent och den högsta i Bräcke med 20,6 och 
Ragunda med 20,5 procent. Den totala arbetslösheten bland ungdomar minskade 
i samtliga kommuner i länet. 

Inga varsel i juli månad! 

Under juli månad 2011 var det inga varsel i länet. Förra året under julimånad var 
det 10. Totalt under 2011 har 273 personer varslats om uppsägning vilket är 283 
färre än motsvarande period under förra året. 

Fler arbetssökande i arbete med stöd 

1 667 personer hade arbete med någon form av stöd vilket är 167 fler jämfört med 
juli 2010. I juli fanns 1 310 personer i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket är 158 
fler än vid motsvarande tid året innan. Jobbgarantin för ungdomar sysselsatte 
593 personer, vilket är 275 färre än för ett år sedan. 

Undersysselsatta minskar 

Antalet sökande som inte har jobb i tillräcklig omfattning, dvs. deltidsarbetslösa 
och timanställda, uppgick i juli till 1 633 personer, vilket är 366 personer färre än 
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i motsvarande månad för ett år sedan. I juli hade 803 personer tillfälligt arbete 
vilket är 108 personer färre än jämfört med juli 2010.  

Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning ökar 

I juli 2011 hade 1 484 personer i länet offentligt skyddat arbete, lönebidrags, - 
trygghets, eller utvecklingsanställning. Det är 65 fler än vid motsvarande tid året 
innan. 

Nystartsjobb ökar 

I juli 2011 hade 740 personer ett nystartsjobb, en ökning med 198 personer 
jämfört med samma tid i fjol. Instegsjobb för utrikesfödda omfattade 
78 personer, 38 fler än vid motsvarande tid året innan. 

Öppen arbetslöshet mer än 6 månader minskar 

Antalet individer i öppen arbetslöshet mer än 6 månader (ändrat begrepp från 
långtidsarbetslösa) var 742 i juli 2011 vilket var 71 personer färre jämfört med 
samma period förra året. 

 

Fakta 

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet 
arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, 
som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen 
arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter 
byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir 
densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som 
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.   
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