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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017
De till arbete minskade
I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna vid länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med 6 procent jämfört med samma månad förra året.

Bland dem som fick arbete i april var:






236 kvinnor och 400 män (231 respektive 448 i april 2016)
114 ungdomar under 25 år (169 i april 2016)
161 utrikes födda (117 i april 2016)
89 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (115 i april 2016)
36 inom etableringen (24)

Inskrivna arbetslösa fortsatte minska
Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska. I slutet av april var 4 543 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 58 färre än i fjol. Av de inskrivna
arbetslösa var 1 881 (1 793) kvinnor och 2 662 (2 808) män.
Inflödet av nya arbetssökande genom etableringsuppdraget är fortsatt högt vilket gör att
fler inskrivna arbetslösa är födda utanför Europa. Samtidigt minskar övriga inskrivna arbetslösa.
Av de inskrivna arbetslösa var 1 786 födda utanför Europa, en ökning med 248 sedan
förra året. Personer födda i Europa (men utanför Sverige) minskade med 9 till 207 personer. Antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda var samtidigt 2 550, vilket är 297 färre än
för ett år sedan
Sammantaget har andelen inskrivna arbetslösa minskat något, med 0,1 procentenheter,
till 7,3 procent. Nedgången är tydlig bland inrikes födda. I slutet på april var nivån 4,5
procent, vilket kan jämföras med 5,0 procent för ett år sedan. Bland utrikes födda var arbetslösheten 32,7 procent. Detta är 0,6 procentenheter högre än i fjol.

Inskrivna arbetslösa ungdomar minskade
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter att minska starkt. I slutet av april var de
806, vilket är en minskning med nästan 116 på ett år.
Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösheten bland ungdomar 11,0 procent, vilket är 1,5 procentenheter lägre än för ett år sedan. Arbetslösheten
minskar både bland män och kvinnor. Arbetslöshetsnivån bland kvinnor 18–24 år är i och
med det påtagligt lägre än bland män i samma ålder; 8,6 respektive 13,2 procent.

Skillnader mellan kommunerna
Arbetslöshetsnivåerna fortsätter att backa i hälften av kommunerna. I april minskade nivån i kommunerna Bräcke, Ragunda, Härjedalen och Östersund (jämfört med samma
månad föregående år).
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Arbetslösheten är som lägst i Krokoms kommun med 5,9 procent och högst i Strömsunds
kommun med 11,6.

Minskning av öppet arbetslösa
Av dem som var inskrivna arbetslösa i slutet av april var 2 048 inskrivna som öppet arbetslösa. Det är 42 färre än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar de öppet arbetslösa 3,3 procent.

Ökning av inskrivna i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 2 495 motsvarande 4,0 procent av den
registerbaserade arbetskraften, en ökning med 16 personer sedan förra året.
Jobb- och utvecklingsgarantin är myndighetens enskilt största program vilket omfattade
1 093 (1 155) personer i slutet på månaden. Omkring 16 var i programmets sysselsättningsfas, vilket ska vara helt avvecklat till den 31 april 2018.

Inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget ökar
Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Det är en utveckling som kommer att bestå
under större delen av 2017. I slutet av april omfattade etableringsuppdraget drygt 1 200
personer, för ett år sedan var antalet 1 100. Av dem som var inom etablering var drygt 700
män och 500 kvinnor.
Cirka 930 av dem som var inom etablering i slutet av april var inskrivna som arbetslösa
(öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd). Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering därmed ökat med 87 personer.

De utan arbete i tolv månader eller mer har minskat
Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer har minskat
med nästan med 30 personer, till drygt 1 471. Däremot ökar antalet inom etablering (vilket pågår i upp till två år). Jämfört med fjolåret har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering som varit utan arbete i mer än tolv månader ökat med drygt 40, till 345.

Antal i arbete med stöd ökade
Omkring 1 830 hade ett arbete med stöd i slutet på april vilket är cirka 30 fler än förra
året. Av dessa omfattades 1 470 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de
största insatserna för personer med funktionsnedsättning (omfattande 870 respektive
380 personer).
Resterande 370 hade någon annan typ av anställningsstöd; 105 hade ett särskilt anställningsstöd1, 60 hade ett förstärkt särskilt anställningsstöd2 och 150 hade ett instegsjobb3.
Extratjänsterna uppgick till cirka 50 medan antalet personer i traineejobb var under 5
personer4.
1 Särskilt anställningsstöd lämnas till arbetsgivare i

syfte att stimulera anställning av personer som har svårt att hitta reguljärt
arbete.
2 Förstärkt särskilt anställningsstöd riktas mot personer i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas.
3 Anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till utrikes födda som studerar, eller kommer att studera, inom ramen för
svenskundervisning för invandrare (SFI).
4 Stöd för extratjänst gäller för arbetet inom sjukvård, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, skola och fritidshem.
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Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt
Antalet personer i nystartsjobb var 610 (650) i slutet på månaden. 11 (10) var i yrkesintroduktion5 och 73 (36) hade ett utbildningskontrakt.6

Nyinskrivna arbetslösa minskade
I april anmälde sig 295 personer som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är
56 färre än i fjol. Av de nyinskrivna var 70 (80) i åldrarna 18–24 år och 90 (85) var utrikesfödda. Nyinskrivna i etableringsuppdraget minskade med 1 till 27 personer.

Varslen ökade
Under april anmäldes 60 (28) varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen. Varslen berörde främst anställningar inom stat och kommun med verksamhet som omfattar flyktingar och nyanlända.

Lediga platser minskade något
Antalet nyanmälda lediga platser var 1 226 (1 302) i april.7 Det främst inom vård och omsorg samt finansiell verksamhet och företagstjänster som de lediga platserna finns. De
som efterfrågas mest är kundtjänstpersonal, undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, grundutbildade sjuksköterskor, vårdbiträden och förskollärare.

5

Yrkesintroduktion infördes den 15 april 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar 15–24 år.
Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.
6 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20–24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra
arbetsmarknadspolitiska program på deltid.
7 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 stor
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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Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län april 2017 som andel (%) av
den registerbaserade arbetskraften 16–64 år
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Inskrivna arbetslösa i Jämtlands län april 2017 som andel (%) av
den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

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
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