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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 

Till arbete 

I april påbörjade 1 066 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras med samma månad 

2016 då antalet var 1 324. Därmed har antalet som fått arbete minskat. Av de 1 066 personer som fick 

arbete under månaden var 247 utrikes födda. I jämförelse med samma tid förra året har antalet utrikes 

födda som fått arbete ökat. Det är även denna grupp som står för ökningen av antalet personer som 

fått jobb.  

I april månad var det enbart Kramfors kommun som redovisade ökat antal personer som fått arbete i 

jämförelse med samma tid förra månaden. Ungefär en fjärdedel av personer som gått till arbete i 

kommunen är utrikes födda.  

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av april bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 632 personer, det innebär att arbetslös-

heten har minskat jämfört med april 2016. Länet har den sjätte högsta arbetslösheten i riket.   

Minskningen i antalet inskrivna arbetslösa består främst av män och ungdomar.   

Länets högsta arbetslöshet är i Härnösand och länets lägsta arbetslöshet är i Timrå. Kartan (se kartav-

snitt) stärker bilden av en väldigt god konjunktur och en stark arbetsmarknad särskilt i Sundsvall och 

Timrå. Timrå är den kommun som har den snabbaste nedgången i inskrivna arbetslösa.   

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

I slutet på april var 1 828 ungdomar inskrivna som arbetslösa i jämförelse med samma tid förra året är 

det 256 färre antal ungdomar inskrivna på länets arbetsförmedlingar. Att antalet inskrivna ungdomar 

minskar tyder på en fortsatt stark konjunktur som fortsätter under 2017. Arbetslösheten bland ung-

domar mätt som andel av registerbaserad arbetskraft är på den lägsta nivån sedan 2009.   

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I slutet på april var 2 047 inskrivna i etableringen varav 1 334 är öppet arbetslösa och 230 sökande i 

program med aktivitetsstöd. Detta innebär att inflödet till etableringen har ökat med 332 personer. 

Det ökande inflödet beror bland annat att personer från den stora flyktingströmmen under 2015 börjar 

skrivas in i etableringen.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

I april var det 6 418 personer, eller 61 procent av de arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6 

månader. Antalet inskrivna arbetslösa som har varit arbetslösa mer än 6 månader har minskat med 

251 personer jämfört med samma tid förra året. Huvuddelen av minskningen består utav ungdomar. 

Antalet inskrivna arbetslösa som har varit på arbetsförmedlingen 12 månader eller mer har ökat med 

42 personer jämfört med samma tid förra året. Ökningen utgörs till stor del av utrikes födda. I denna 

grupp så har 34 procent en förgymnasial utbildning. Vilket innebär att dessa personer oftast har en 

längre väg till arbete.     
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Antalet inskrivna som har varit arbetslösa mer än 24 månader har ökat med 82 personer jämfört med 

förra året. Det är andra månaden i rad som det har varit en ökning av personer som har varit arbets-

lösa mer än 24 månader.  

Nyinskrivna arbetslösa 

I april månad hade arbetsförmedlingarna i Västernorrlands län 524 nyinskrivna arbetslösa, vilket är 

62 personer färre än samma månad förra året. Av de nyinskrivna arbetslösa var 40 procent födda ut-

anför Sverige. Detta förstärker trenden med att inflödet till arbetskraften består till stor del utav utri-

kes födda.  

Arbete med stöd 

2 897 personer hade i april ett arbete med stöd, varav de flesta (2 320) var personer med funktions-

nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vid jämförelse med föregående period förra året har 

antalet som har arbete med stöd ökat med 123 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer som har ett nystartjobb minskade med 191 personer jämfört med samma 

tid förra året. Det är främst kvinnor som står för minskningen av antalet nystartjobb. Det 

har blivit en minskning med 3 personer rörande personer som har yrkesintroduktion 

jämfört med samma period föregående år. Antalet personer som har fått utbildningskon-

trakt har ökat med 100 personer jämfört med jämfört med samma tid föregående år. An-

talet extra tjänster har ökat med 114 personer.  

Antal personer varsel om uppsägning 

I april månad varslades 106 personer i länet om uppsägning. Under april 2016 varslades 

52 personer. Detta betyder att fler personer blir varslade i år jämfört med samma tid förra 

året. Varslen är rör främst tillverkningsindustrin.  

Lediga platser 1 

Antalet nyanmälda platser var 2 633 stycken i slutet på april. Detta är en ökning med 12 platser i jäm-

förelse med samma tid förra året. De kvarstående platser var 2763 stycken. Antalet kvarstående platser 

har minskat med 627 i jämförelse med samma tid förra året.    

                                                             
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. 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 arbetsmark-
naden. 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

Inskrivna arbetslösa i Västernorrland april 2017 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 10,9% -0,5

D Södermanlands län 10,5% -0,1

K Blekinge län 9,9% -0,6

M Skåne län 9,8% 0,0

U Västmanlands län 9,3% -0,1

Y Västernorrlands län 8,9% -0,1

E Östergötlands län 8,6% 0,0

G Kronobergs län 8,4% 0,3

H Kalmar län 8,3% 0,9

S Värmlands län 8,1% -0,4

T Örebro län 7,8% 0,0

Riket 7,5% 0,0

W Dalarnas län 7,3% 0,0

Z Jämtlands län 7,3% -0,1

BD Norrbottens län 7,2% -0,2

I Gotlands län 6,6% -0,1

F Jönköpings län 6,6% 0,2

O Västra Götalands län 6,5% -0,2

AC Västerbottens län 6,4% -0,1

N Hallands län 6,3% 0,2

AB Stockholms län 6,0% 0,0

C Uppsala län 5,7% 0,4

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år

= 8,6 % 

–  1
 Genomsnitt för 

Riket  
+/- 1 procentenhet 

= 6,5 – 8,5 

%
1
 

= – 6,4 % 
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inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-

gående 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 Ar-

betskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

