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Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län 
oktober 2015 
Färre övergångar till arbete 

I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna vid länets 
arbetsförmedlingar någon form av arbete, vilket är en minskning med 18,2 procent1  
jämfört med samma månad i fjol. Under perioden januari–oktober i år har 7 824 
personer övergått till arbete, vilket är 1 390 personer färre jämfört med motsvarande 
period 2014. 
 
Bland dem som fick arbete i oktober var: 
• 304 kvinnor och 384 män (385 respektive 456 i oktober 2014) 
• 166 ungdomar under 25 år (215 i oktober 2014)  
• 265 utrikes födda (271 i oktober 2014) 
• 96 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (104 i oktober 2014). 

Antalet nyinskrivna arbetslösa minskade  

Hittills i år har 4 683 personer anmält sig som arbetslösa hos länets 
arbetsförmedlingar. Det är 597 personer färre än under motsvarande period 2014.  
 
Av de 482 personer som registrerades som nyinskrivna arbetslösa i oktober var 215 
kvinnor och 267 män. Det var 142 ungdomar (18-24 år) som anmälde sig som nya 
arbetslösa, 53 personer färre jämför med oktober 2014. 
 
Fortsatt stort platsinflöde 
Antalet lediga platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar under perioden 
januari-oktober 2015 uppgår till 19 864. Det kan jämföras med 12 099 platser2 under 
motsvarande period 2014.  

Av de 1 702 nyanmälda platserna under oktober fanns flest platser inom finansiell 
verksamhet, företagstjänster, 684 platser, och inom vård och omsorg, 604 platser.  
Handel anmälde 139 lediga jobb. 

                                                           
1Jämfört med motsvarande månad 2014. 

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 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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Personer berörda av varsel  

I oktober månad varslades 45 personer om uppsägning vilket kan jämföras med 
motsvarande månad i fjol då 24 personer varslades.  
Under året har det sammanlagt inkommit 825 varsel om uppsägning till länets 
arbetsförmedlingar. Under samma period 2014 var det 863 personer som berördes av 
varsel. 
 
Något färre arbetslösa  
Antalet inskrivna arbetslösa i oktober uppgick till 7 837 personer, vilket innebär en 
marginell minskning med 0,4 procent3 jämfört med oktober i fjol. Det är fortfarande 
fler män än kvinnor som är inskrivna som arbetslösa, 4 328 män och 3 509 kvinnor. 
Kvinnorna har minskat sin arbetslöshet i oktober i år med 1,5 procent jämfört med 
oktober 2014 medan männens arbetslöshet har ökat med 0,6 procent.  
 
Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska och mot slutet av oktober månad 
var 1 670 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. 
Det är en minskning med 290 personer, motsvarande 14,8  procent.3 Minskningen i 
riket var 12,3 procent.  
 
Räknat som andel av arbetskraften (16-64 år) ligger länets arbetslöshet på 8,5 
procent. Arbetslösheten i Kronobergs län ligger 0,7 procentenheter över siffran för 
riket (7,8 procent). 

Ungdomsarbetslösheten i länet ligger även den något över andelssiffran för riket. 
Antalet arbetslösa ungdomar motsvarade 14,4  procent medan motsvarande siffra för 
riket låg på 13,3 procent i oktober i år.   

Det är stora skillnader i arbetslöshet mellan länets kommuner. Högst arbetslöshet 
redovisar Lessebo kommun med 14,4 procent följt av Uppvidinge och Markaryds 
kommuner med en arbetslöshet på 10,3 respektive 9,7 procent. Lägst arbetslöshet 
uppvisar Älmhults och Ljungby kommuner med 5,1 respektive 6,2 procent. 

Antalet öppet arbetslösa minskar 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa personer vid länets arbetsförmedlingar uppgick i 
slutet av oktober till 3 676. Det är en minskning med 4,8 procent jämfört med för ett 
år sedan. Av de öppet arbetslösa i länet var 56 procent män och 44 procent kvinnor. 
 
I förhållande till arbetskraften ligger länets öppna arbetslöshet på 4,0 procent. 
Motsvarande siffra för riket är 4,1. Även här finns det stora skillnader mellan länets 
kommuner. Den öppna arbetslösheten är högst i Lessebo och Uppvidinge vars siffror 
ligger på 7,6 respektive 6,4 procent medan Älmhult och Ljungby ligger lägst med 2,1 
respektive 2,4 procent.  

Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar igen 

Arbetsmarknadsprogrammen hos Arbetsförmedlingen syftar bland annat till att 
motverka långa tider i arbetslöshet. De arbetsmarknadsprogram som har flest 
                                                           
3Jämfört med motsvarande månad 2014. 
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deltagare i Kronobergs län är jobb och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för 
ungdomar. Totalt var 4 161 personer inskrivna i något program med aktivitetsstöd 
under oktober månad 2015, vilket är en ökning med 156 personer jämfört med för ett 
år sedan. 
 
Jobb- och utvecklingsgarantin är det program i Kronobergs län som har flest antal 
deltagare. Totalt deltog 2 421 personer i programmet i slutet av oktober, vilket är en 
ökning med 4,2 procent jämfört med samma månad 2014. Av dessa personer deltog 
857 i programmets sysselsättningsfas4. 
 
Jobbgaranti för ungdomar är det program i länet som omfattar näst flest deltagare.  
I slutet av oktober deltog 484 personer i programmet. Det är en minskning med 27,7  
procent jämfört med för ett år sedan. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Mot slutet av oktober månad 2015 hade 1 809 personer någon form av arbete med 
stöd. Det är en minskning med 2,6 procent på ett år. Anställningsstöden är indelade i 
anställningsstöd och särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. I anställningsstöden ingår särskilt anställningsstöd, 
förstärkt anställningsstöd och instegsjobb.  
Av personerna som har arbete med stöd fanns: 
 

• 343 i olika anställningsstöd (180 i särskilt anställningsstöd5 , 83 i förstärkt 
särskilt anställningsstöd6 och 80 i instegsjobb7 ) 

• 1 466 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, varav 555 i anställning med lönebidrag. 

                                                           
4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas erbjuder en sysselsättning åt deltagare som efter 450 

utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete.  
5 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får 

ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 
6Sedan första februari 2012 kan särskilt anställningsstöd kombineras med förstärkt handledningsstöd om den 

anställde deltar i sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. 
7 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för 

invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Kommun
Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Lessebo 14,4% 0,8
Uppvidinge 10,3% 0,2
Markaryd 9,7% 0,8
Alvesta 9,3% 0,2
Växjö 8,9% -0,2
Kronobergs län 8,5% 0,0
Riket 7,8% -0,1
Tingsryd 7,5% 0,4
Ljungby 6,2% -0,1
Älmhult 5,1% 0,0
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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 Genomsnitt för Riket  
+/- 1 procentenhet 
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Län

Inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 11,3% 0,3
K Blekinge län 11,0% 0,2
D Södermanlands län 10,8% 0,4
M Skåne län 10,1% 0,1
U Västmanlands län 9,6% 0,2
Y Västernorrlands län 9,2% -0,1
E Östergötlands län 9,0% -0,2
G Kronobergs län 8,5% 0,0
S Värmlands län 8,4% -0,3
T Örebro län 8,3% 0,0

Riket 7,8% -0,1
H Kalmar län 7,7% 0,0
I Gotlands län 7,6% -0,6
Z Jämtlands län 7,3% -0,4
BD Norrbottens län 7,2% 0,0
W Dalarnas län 7,2% 0,3
O Västra Götalands län 7,1% -0,3
AC Västerbottens län 6,9% -0,2
F Jönköpings län 6,7% -0,1
AB Stockholms län 6,4% -0,1
N Hallands län 6,3% 0,1
C Uppsala län 5,6% 0,2

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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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 

 
November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


