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Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Västmanlands län i slutet av februari 
2012 
 
Oväntat stort antal anmälda lediga platser 

I februari anmäldes oväntat många lediga platser till Arbetsförmedlingen. Totalt 
anmäldes 2 200 platser, att jämföra med 1 900 i februari 2011. Utvecklingen 
utgör ett trendbrott jämfört med de två föregående månaderna då inflödet av 
lediga platser minskade jämfört med samma månad året innan.  

Antalet anmälda ferie- och vikariatsplatser summerade till 240, vilket innebär att 
totalt 320 ferieplatser anmäldes under årets två första månader, varav flertalet 
inom offentlig förvaltning samt vård och omsorg.       

1 000 fick någon form av arbete 

Antalet som lämnade Arbetsförmedlingen i februari för någon form av arbete 
uppgick till 1 050 personer. Det är en minskning med omkring 200 personer 
jämfört med motsvarande månad året innan. Utvecklingen med färre som går till 
arbete fortsätter således. Det var något fler män än kvinnor som fick arbete, 530 
respektive 520. 280 var ungdomar i åldrarna 18-24 år och 300 var utrikesfödda. 
Vidare var det 160 personer med någon form av funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga som gick till arbete. 

Fler berörda av varsel om uppsägning 

Under februari månad berördes omkring 140 personer av varsel om uppsägning, 
vilket är 60 personer fler jämfört med föregående månad. Totalt under årets två 
första månader har drygt 200 personer varslats om uppsägning, att jämföra med 
40 personer under samma period året innan.  

Ökning av nyinskrivna öppet arbetslösa 

Det har på senare tid skett en ökning av nyinskrivna öppet arbetslösa, denna 
utveckling fortsatte i februari. Totalt skrev 760 personer in sig som öppet 
arbetslösa i februari. Det är 90 personer fler än i februari 2011. Det var fler män 
än kvinnor som skrev in sig som öppet arbetslösa, 430 respektive 330, och cirka 
260 var ungdomar i åldrarna 18-24 år. 

12 700 personer utan arbete 

I slutet av februari uppgick det totala antalet inskrivna arbetslösa till 12 700 
personer.1 Det motsvarar 10,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Det 

 
1 Det totala antalet inskrivna arbetslösa är summan av öppet arbetslösa och deltagare i 
program med aktivitetsstöd inskrivna på Arbetsförmedlingen 



  

 

är en svag nedgång jämfört med för ett år sedan. Av det totala antalet inskrivna 
arbetslösa var det nästan 2 500 som i februari hade varit arbetslösa i en 
sammanhängande tid på mer än 24 månader, en ökning med 300 personer sedan 
ett år tillbaka. Det innebär att var femte inskriven arbetslös har varit utan arbete i 
mer än två år. 

Det totala antalet inskrivna arbetslösa fördelat på kön visar att 6 050 kvinnor 
respektive 6 650 män var inskrivna som arbetslösa i slutet av februari. Det 
motsvarar 10,4 respektive 10,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. 
Det totala antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) uppgick i slutet av 
februari till knappt 3 400, en ökning med 150 personer sedan ett år tillbaka. Det 
motsvarar 22,8 procent av den registerbaserade arbetskraften.  

Nivån på den relativa arbetslösheten (16-64 år) skiljer sig mellan länets 
kommuner. Lägst arbetslöshet i februari uppvisade Skinnskatteberg kommun 
med 7,0 procent av den registerbaserade arbetskraften. Motpolen var Köping och 
Fagersta kommun där andelen arbetslösa uppgick till 11,7 respektive 11,6 procent. 
Högst ungdomsarbetslöshet (18-24 år) hade Fagersta där andelen arbetslösa 
ungdomar uppgick till 30 procent av den registerbaserade arbetskraften. Lägst 
var den i Köping på 17 procent.  
 

Ökning av öppet arbetslösa  

Antalet inskrivna öppet arbetslösa har ökat i antal. I slutet av februari var drygt 
6 500, motsvarande 5,3 procent av den registerbaserade arbetskraften, inskrivna 
som öppet arbetslösa. Det är en ökning med 160 personer jämfört med 
motsvarande månad föregående år.  

Fortsatt färre i program med aktivitetsstöd  

I slutet av februari deltog 6 150 personer, motsvarande 5,0 procent av den 
registerbaserade arbetskraften, i ett program med aktivitetsstöd. Det är i stort 
sett ett oförändrat antal jämfört med för ett år sedan. Flest deltog i jobb- och 
utvecklingsgarantin, cirka 3 100. Ungefär 1 500 deltog i jobbgarantin för 
ungdomar och cirka 1 000 i förberedande insatser. 
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Totalt inskrivna arbetslösa i februari 2012 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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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
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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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Köping 11,7% -0,4
Fagersta 11,6% 1,4
Hallstahammar 11,3% 1,3
Västerås 10,4% -0,1
Västmanlands län 10,3% -0,1
Surahammar 10,0% 0,1
Arboga 9,6% -1,3
Kungsör 9,0% 0,3
Sala 8,8% -0,5
Norberg 8,8% 0,8
Riket 8,7% -0,1
Skinnskatteberg 7,0% -1,3
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Fagersta 11,6% 1,4
Hallstahammar 11,3% 1,3
Västerås 10,4% -0,1
Västmanlands län 10,3% -0,1
Surahammar 10,0% 0,1
Arboga 9,6% -1,3
Kungsör 9,0% 0,3
Sala 8,8% -0,5
Norberg 8,8% 0,8
Riket 8,7% -0,1
Skinnskatteberg 7,0% -1,3

=       – 9,2 %
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