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Skånes arbetsmarknad förbättrades även under juli månad, men förbättringstak-
ten visar på avmattningstendenser. Antalet lediga platser ligger fortfarande över 
fjolårets volym, men ökningstakten har bromsats in. Nedgången i arbetslösheten 
har skett i relativt långsam takt och återspeglar inte alls den positiva bild som 
målats upp under de gångna månaderna.  

Fler lediga platser 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till 
4 200, vilket är 700 fler jämfört med juli 2010. Detta motsvarar en ökning med 
20 procent. Under årets första sju månader har antalet platser ökat med 12 700 
platser eller 34 procent i jämförelse med samma period 2010. Under rapportmå-
naden fanns fyra av tio nya jobb inom Finansiell verksamhet och företagstjäns-
ter, där branschen anmälde 1 700 fler lediga platser jämfört med året innan. 
Många nya jobb anmäldes också inom den offentliga sektorn och då särskilt inom 
Vård och omsorg samt Utbildning som står för 19 respektive 11 procent av de nya 
jobben.  

Färre varslades om uppsägning 
Under juli månad varslades 320 personer om uppsägning i Skåne. Jämfört med 
förra året är detta en minskning med 420 personer. Hittills under 2011 har drygt 
3 000 personer varslats om uppsägning. Detta är 600 färre i jämförelse med 
samma period 2010. Antalet varslade befinner sig nu på en nivå, som ligger mar-
kant under genomsnittsvärdet av den senaste tioårsperioden (820 varslade per 
månad). 

Färre utan arbete  
Summan av de inskrivna arbetslösa och deltagarna i program med aktivitetsstöd 
uppgick till drygt 55 300 personer. För ett år sedan var motsvarande siffror 
knappt 57 600. Fler män än kvinnor är inskrivna som arbetslösa eller som pro-
gramdeltagare. Under juli månad var fördelningen 29 100 män respektive 26 200 
kvinnor. Arbetslösheten minskar för män, men är oförändrad för kvinnor. Denna 
ojämna utveckling kan förklaras med att förbättringarna på arbetsmarknaden 
framförallt ägt rum i traditionellt mansdominerade branscher.  

Positiv utveckling i nästan hela länet 
Som andel av befolkningen (16-64 år) var nivån för öppet arbetslösa plus deltaga-
re i program med aktivitetsstöd 7,0 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år 
sedan. Andelen gick ned i alla kommuner utom i Östra Göinge och Malmö, där 
den ökade något. Arbetslösheten plus programdeltagandet var lägst i Lomma (2,6 
procent av befolkningen 16-64 år) och högst i Landskrona (11,0 procent). Även 
Malmö hade en hög andel med 9,2 procent.  
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Antalet öppet arbetslösa minskar 
Antalet öppet arbetslösa som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen är lägre än för 
ett år sedan. Under juli månad minskade antalet öppet arbetslösa och i slutet av 
månaden uppgick antalet till 33 000 personer, eller 4,2 procent av befolkningen. 
Detta är en minskning med 0,2 procentenheter, eller knappt 1 700 personer, jäm-
fört med juli 2010.  

Färre blir arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskar. Totalt var anta-
let nyinskrivna arbetslösa knappt 3 500, en minskning med 300 personer jämfört 
med juli 2010. Den större delen av minskningen skedde i åldersgruppen 18-24 år 
där antalet nyinskrivna var 150 personer färre än i juli 2010.  

Liten minskning av personer i program med aktivitetsstöd 
Drygt 22 300 personer, eller 2,8 procent av befolkningen (16-64 år), var i pro-
gram med aktivitetsstöd i slutet av juli månad. Detta är en minskning i jämförelse 
med juli 2010 med 600 personer eller 2,4 procent. Jobb- och utvecklingsgarantin 
omfattade cirka 12 900 deltagare, vilket är en ökning med 23 procent i jämförelse 
med juli 2010. Framför allt ökar antalet deltagare i den tredje fasen av jobb – och 
utvecklingsgarantin.  

Ungdomarnas arbetslöshet minskar 
För ungdomarna har arbetsmarknaden förbättrats under våren. Knappt 12 900 
ungdomar mellan 18 och 24 år var inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i 
program med aktivitetsstöd, vilket är 800 personer färre än i juli 2010. Det är 
antalet öppet arbetslösa som minskar, medan antalet deltagare i program är oför-
ändrat. I det största arbetsmarknadspolitiska programmet för unga – Jobbgaran-
tin för ungdomar – minskar dock antalet deltagare med 750 personer.  

Något fler i arbete med stöd 
1,3 procent av befolkningen mellan 16-64 år, eller 10 400 personer, hade olika 
former av arbete med stöd i Skåne under juli månad. Det innebär en ökning med 
drygt 1 000 personer jämfört med föregående år. Av dessa var 9 300 sysselsatta i 
särskilda insatser för funktionshindrade varav de flesta, knappt 6 500 personer, 
hade anställning med lönebidrag. 

Färre undersysselsatta 
4 800 personer var inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen i Skå-
ne. Det är knappt 700 färre än i juli 2010. Också antalet timanställda har gått ned 
med drygt 1 000, till knappt 7 100 personer. Minskningen av antalet undersyssel-
satta indikerar att läget på arbetsmarknaden har förbättrats, eftersom många 
arbetsgivare utökar arbetstid för sina tim- och deltidsanställda innan en nyrekry-
tering sker.  
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Fakta  
Från och med februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på begreppet 
arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska 
Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella arbetslös-
hetsstatistiken, 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 förblir densamma som vår tidiga-
re definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsför-
medlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete samt 
inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

 

Augusti månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 september 
2011. 
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