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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2019 

Till arbete 
I april påbörjade 574 personer (230 kvinnor och 344 män) av de inskrivna arbetslösa i Kro-
nobergs län någon form av arbete, vilket kan jämföras med 656 året innan samma månad. 
Av dem som fått arbete var 101 ungdomar under 25 år, 110 personer hade en funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 244 av de inskrivna arbetslösa som påbör-
jade arbete var födda utanför Sverige.  

Inskrivna arbetslösa 
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Kronobergs län uppgick i slutet av 
april till 7 604 personer. På ett år har arbetslösheten minskat med 3,4 procent. Antalet in-
skrivna arbetslösa kvinnor och män uppgick till 3 727 respektive 3 877 i slutet av april. Be-
skrivet i relativa termer uppgick arbetslösheten till 8,3 procent i slutat av april. Jämfört 
med föregående år har arbetslösheten minskat med 0,3 procentenheter.  

3 060 inskrivna arbetslösa var öppet arbetslösa och 4 548 personer deltog i arbetsmark-
nadspolitiska program med aktivitetsstöd. Det numerärt största arbetsmarknadspolitiska 
programmet i länet är jobb- och utvecklingsgarantin. I april 2019 deltog 2 769 personer i 
programmet. Det näst största programmet är etableringsprogrammet med 799 deltagare.  

Arbetslösheten varierar mellan kommunerna. Lessebo kommun fortsätter att ha länets 
högsta arbetslöshet på 15,1 procent, medan Ljungby kommun har länets lägsta på 6,3 pro-
cent och ställer sig under riksgenomsnittet som är 6,7 procent. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 
I slutet på april var 1 113 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa på arbets-
förmedlingen i länet. Det är en minskning med 8,5 procent på ett år. Mätt i relativa termer 
uppgick arbetslösheten för unga till 10,1 procent i slutet av månaden. 

Jobbgaranti för ungdomar är det största programmet för åldersgruppen 18-24 år. Antalet 
deltagare i jobbgarantin för ungdomar är i april 342 personer. 

Det är fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan länets kommuner. Medan Ljungby har 
länets lägsta arbetslöshetsnivå för ungdomar, ligger Lessebo på fortsatt höga nivåer.  

Inskrivna inom etableringen 
I slutet av april omfattades 1 097 personer (666 kvinnor och 431 män) av etableringspro-
grammet i länet. Detta är en minskning med drygt 27 procent sedan föregående år samma 
månad. Det är en stor spridning när det gäller utbildningsnivå bland de inskrivna arbets-
lösa inom etableringen. Drygt hälften har en förgymnasial utbildning och drygt en fjärdedel 
har en eftergymnasial utbildning.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  
I april hade 3 833 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket 
är något lägre jämfört med föregående år. Av personer med längre tid utan arbete är för-
gymnasialt utbildade överrepresenterade. Närmare hälften saknar gymnasieutbildning.         
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Nyinskrivna arbetslösa 
348 personer anmälde sig som arbetslösa till Arbetsförmedlingen i Kronobergs län under 
april. Motsvarande siffra i fjol var 368 personer. Antalet nyinskrivna ungdomar 18-24 år 
var 90 personer, vilket är nio unga färre jämfört med året innan samma månad.  

Arbete med stöd 
Antalet personer i arbete med stöd uppgick under april månad till 2 026, vilket är något 
färre personer på ett år. Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsin-
riktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funkt-
ionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av april 1 446 
personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 
I april sysselsatte nystartsjobb 697 personer, jämfört med 833 personer ett år tidigare. Det 
är 27 personer i yrkesintroduktion och 25 personer deltar i aktivitet inom ramen för utbild-
ningskontrakt1. 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 
I april berördes 95 personer av varsel i länet, motsvarande siffra föregående år samma må-
nad var 14 personer.  

Lediga platser 2 
Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under april var 2 013, motsva-
rande siffra föregående år samma månad var 2 847. 

 

  

                                                             
1 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommu-

nen 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.   

2 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 april 2019 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

Inskrivna arbetslösa i Kronobergs län, april 2019 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetssta-
tistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat in-
skrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshets-
statistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-
medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgå-
ende kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grup-
per benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i för-
hållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den offi-
ciella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-
kraftsundersökning (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/

	Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2019
	Till arbete
	Inskrivna arbetslösa
	Inskrivna arbetslösa ungdomar
	Inskrivna inom etableringen
	Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete
	Nyinskrivna arbetslösa
	Arbete med stöd
	Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt
	Antal personer berörda av varsel om uppsägning
	Lediga platser 1F

	Fakta om statistiken

