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Något färre fick arbete  
Under februari påbörjade 778 personer av samtliga inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete, det är 95 färre än vid 
samma tid året innan. De var något fler män än kvinnor som fick arbete under 
månaden, 415 män mot 363 kvinnor. Av dem som fått arbete var 196 ungdomar, 
80 utrikesfödda och 95 med någon form av funktionsnedsättning. 

Fler lediga platser 
Antalet nyanmälda lediga platser i länet under februari uppgick till 671, vilket är 
14 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. 
Under årets första två månader har drygt 1 400 lediga platser inkommit till 
arbetsförmedlingarna i länet, vilket är drygt 400 fler platser jämfört med samma 
period 2011. Cirka en tredjedel av samtliga inkomna lediga platser under året har 
varit feriearbeten, vilket är drygt tvåhundra fler än under samma period 
föregående år.   

Fler nyinskrivna   
Under februari månad registrerades 349 nya arbetslösa personer på länets 
arbetsförmedlingar, vilket är 69 fler än i februari 2011.  

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 5 991 personer i februari, vilket är 608 personer 
färre jämfört med februari förra året. Antalet kvinnor som var arbetslösa eller 
sökande i program med aktivitetsstöd var 2 516, en minskning med 299 personer 
jämfört med förra året. Antalet män som var arbetslösa eller deltog i program 
med aktivitetsstöd utgick till 3 475 vilket var en minskning med 309 personer. 
Öppet arbetslösa 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till 2 733 personer under februari 
månad, en minskning med 410 personer jämfört med samma tid året innan. I 
februari månad var 1 672 män respektive 1 061 kvinnor öppet arbetslösa. 
Jämfört med förra året samma tid innebär detta att antalet män som var öppet 
arbetslösa har minskat med 267 och kvinnorna antal hade minskat med 178 
personer. 
Program 16-64 år: Under februari månad var 3 258 personer i program med 
aktivitetsstöd, vilket är 198 färre än vid motsvarande tid året innan. Antalet män i 
program uppgick till 1 803, en minskning med 42 och antalet kvinnorna uppgick 
till 1 455, vilket var en minskning med 156 personer. Inom jobb- och 
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utvecklingsgranatin som är det dominerande programmet är det 1 399 inskrivna, 
det är 19 personer färre än vid samma tidpunkt året innan. 

Ungdomsarbetslösheten minskar 

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 1 719, en minskning med 20 personer jämfört med februari 
2011.  Fördelningen var 653 kvinnor och 1 066 män. I ungdomsgruppen stod den 
kvinnliga delen för en minskning med 60 personer medan unga män har ökat 
med 40 personer.  
Öppet arbetslösa 18-24 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på 
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län i åldersgruppen 18 – 24 år uppgick till 480 
personer, vilket är 20 fler än vid motsvarande tid året innan. Här var 
fördelningen 178 var kvinnor och 302 män.  
Program 18-24 år: Antalet arbetssökande ungdomar i program var 1 239 en 
minskning med 40 individer jämfört med februari månad 2011. Fördelningen var 
475 var kvinnor och 764 män. Jobbgarantin för ungdomar som är det 
dominerande programmet har 828 inskrivna, vilket är 107 färre än för ett år 
sedan. 

Arbetslösheten för utrikesfödda ökar 

Utrikesfödda: Antalet utrikesfödda arbetslösa och i program i februari 2012 var 
1 060 personer vilket var 140 fler jämfört med i februari 2011. Här var 
fördelningen 528 var kvinnor och 532 män. Av gruppen var 579 öppet arbetslösa 
och 481 deltog i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslösa funktionsnedsatta ökar 

Funktionsnedsättning: Arbetslösheten för de med någon form av 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var 1 054 individer, 4 
fler än i februari förra året. 532 kvinnor och 522 män. 333 personer var öppet 
arbetslösa och 721 personer är sökande i program med aktivitetsstöd. De som fått 
ta del av särskilda insatser, arbete med stöd för funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga har ökat med 37 personer från 1 407 till 1 444 jämfört med förra 
året. Majoriteten har lönebidrag eller någon form av 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 9,3 procent (riket 8,7 procent) i februari, vilket är 1,1 
procentenheter lägre än motsvarande tid 2011. Samtliga kommuner i länet 
förutom Härjedalen( samma nivå som i fjol) uppvisar en lägre total arbetslöshet i 
februari i år jämfört med samma tid året innan. Den lägsta andelen öppet 
arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd kan noteras i Åre med 
4,4 procent. Bräcke kommun hade under februari den högsta andelen öppet 
arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd med 13,5 procent. 
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Gruppen inskrivna ungdomar minskar 

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 till 24 år inskrivna på 
Arbetsförmedlingen som arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd uppgick till 21,0 procent (riket 17,8 procent), det är 2,3 
procentenheter lägre än vid motsvarande tid året innan. Den lägsta 
ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre med 6,1 
procent. Den största andelsmässiga minskningen, minus 11,9 procentenheter, kan 
noteras i Bräcke som trots detta har den högsta ungdomsarbetslösheten i länet 
med 29,1 procent. Den totala arbetslösheten bland ungdomar har minskat i 
samtliga kommuner i länet förutom i Härjedalen och Bergs kommuner som hade 
ökat med 4,9 respektive 1,5 procentenheter. 

Antal varsel kraftigt färre  

Under februari månad varslades 5 personer om uppsägning, vilket är hela 111 
färre än vid samma tid året innan.   

Undersysselsatta minskar 

Antalet sökande som inte har jobb i tillräcklig omfattning, dvs. deltidsarbetslösa 
och timanställda, uppgick i februari till 1 535 personer, vilket är 217 personer 
färre än i vid motsvarande månad för ett år sedan. I februari hade 409 personer 
tillfälligt arbete vilket är 121 personer färre jämfört med februari 2011. 

Nystartsjobb ökar och instegsjobben minskar 

I februari hade 654 personer ett nystartsjobb, vilket är 65 personer fler jämfört 
med samma tid i fjol. Instegsjobb för utrikesfödda omfattade 56 personer, vilket 
är 21 färre än vid motsvarande tid året innan. 

Antalet med inskrivningstider över två år och utan arbete ökar 

Vid slutet av februari hade 859 av antalet totalt inskrivna arbetslösa varit utan arbete 
i minst 24 månader, vilket är 71 fler än ett år tidigare.  

Ju längre man är utanför arbetsmarknaden desto svårare kan det att vara att hitta en 
väg tillbaka till ett varaktigt arbete. Det är ofta de i utsatta grupper som står långt 
ifrån arbetsmarkanden. Mer om detta finns att läsa i, Prognos hösten 2011, 
Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län 2012;  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-
prognoser/Prognoser/Prognoser/Jamtland/12-7-2011-Dampad-efterfragan-gor-att-
foretagen-avvaktar-.html 

 

Fakta om statistiken  

Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande 
till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. 

Definitionen av öppet arbetslösa är 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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I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, 
arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. 

Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik 
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= 9,8 % –  
1 Genomsnitt för Riket  

= 7,7 – 9,7 %1 

=       – 7,6% 
Län

Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,5% 0,0
K Blekinge län 11,4% 0,1
Y Västernorrlands län 11,3% -0,4
D Södermanlands län 11,2% 0,4
U Västmanlands län 10,3% -0,1
M Skåne län 10,2% 0,1
E Östergötlands län 10,2% -0,1
S Värmlands län 10,0% -0,5
BD Norrbottens län 9,9% -0,9
T Örebro län 9,8% -0,1
I Gotlands län 9,8% 0,4
Z Jämtlands län 9,3% -1,1
G Kronobergs län 9,0% 0,2
H Kalmar län 9,0% 0,6
AC Västerbottens län 8,8% -0,3

Riket 8,7% -0,1
O Västra Götalands län 8,5% 0,0
W Dalarnas län 8,1% -0,4
F Jönköpings län 7,2% 0,1
N Hallands län 7,0% -0,4
AB Stockholms län 6,5% -0,1
C Uppsala län 6,1% -0,6

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

 
 
 
 
Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av 

den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Bräcke 13,5% -1,4
Ragunda 12,9% -0,8
Strömsund 12,9% -1,0
Östersund 9,7% -1,1
Berg 9,5% -1,0
Jämtlands län 9,3% -1,1
Riket 8,7% -0,1
Härjedalen 7,7% 0,0
Krokom 6,3% -1,8
Åre 4,4% -1,6

motsvarande period föregående år
* Förändring i procentenheter jämfört med 

 

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    

www.arbetsformedlingen.se 


	Något färre fick arbete Under februari påbörjade 778 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete, det är 95 färre än vid samma tid året innan. De var något fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 415 män mot 363 kvinnor. Av dem som fått arbete var 196 ungdomar, 80 utrikesfödda och 95 med någon form av funktionsnedsättning.
	Fler lediga platserAntalet nyanmälda lediga platser i länet under februari uppgick till 671, vilket är 14 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. Under årets första två månader har drygt 1 400 lediga platser inkommit till arbetsförmedlingarna i länet, vilket är drygt 400 fler platser jämfört med samma period 2011. Cirka en tredjedel av samtliga inkomna lediga platser under året har varit feriearbeten, vilket är drygt tvåhundra fler än under samma period föregående år.  
	Färre antal arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. 
	Ungdomsarbetslösheten minskar
	Arbetslösheten för utrikesfödda ökar
	Arbetslösa funktionsnedsatta ökar
	Stora skillnader i länets kommuner
	Gruppen inskrivna ungdomar minskar
	Antal varsel kraftigt färre 
	Undersysselsatta minskar
	Nystartsjobb ökar och instegsjobben minskar
	Antalet med inskrivningstider över två år och utan arbete ökar
	Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik

