
MER INFORMATION OM 
ARBETSMARKNADSLÄGET
 

 

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 

Agneta Tjernström 
Analysavdelningen 

 

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län 
oktober 2015 
Fått arbete 

1 160 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av 
arbete under oktober 2015, vilket var 141 färre än i oktober 2014.  

Bland dem som fick arbete under oktober månad var: 
(inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014) 

 500 kvinnor och 660 män (578 respektive  723) 
 317 ungdomar under 25 år (392) 
 221 utrikesfödda (203) 
 163 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (194)  

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

I oktober månad hade Arbetsförmedlingen i Västerbottens län 743 nyinskrivna 
arbetslösa. Det är 8,5 procent, eller 69 personer, färre än samma månad förra 
året. 

Lediga platser  

I oktober anmäldes 1 499 nya lediga platser, vilket kan jämföras med 1 278 året 
innan. Under 2015 har drygt 17 000 lediga platser inkommit, vilket är närmare  
3 000 fler jämfört med samma period året innan. Finansiell verksamhet, 
företagstjänster, vård och omsorg, utbildning samt hotell och resaurang står för 
den största ökningen. Personliga och kulturella tjänster står för den största 
minskningen. 

Personer berörda av varsel  

I oktober månad varslades 157 personer i länet om uppsägning, vilket kan 
jämföras med 135 personer under oktober 2014. Under året har sammanlagt  
1 019 personer varslats om uppsägning, vilket är 37 fler än vid motsvarande 
period 2014. Trots en marginell ökning i oktober ligger antalet varslade kvar på 
på en låg nivå historiskt sett. 

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av oktober bestod den totala arbetslösheten i länet av 8 998 personer. Det 
motsvarar 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften (riket 7,8 procent). I 
antal var det en minskning med 277 personer, eller cirka 3 procent, jämfört med 
oktober 2014. Länets högsta arbetslöshet hade vi i Vilhelmina, där 11 procent av 
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den registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa. Lägst var 
arbetslösheten i Umeå, med 6,0 procent. 

 
Bland länets ungdomar mellan 18 och 24 år var motsvarande siffra 2 443 
personer. Det utgör 14 procent av den registerbaserade arbetskraften i 
åldersgruppen (riket 13,3).  Jämfört med oktober 2014 har antalet arbetslösa 
ungdomar minskat med 317 personer, eller 11,5 procent. Länets högsta 
ungdomsarbetslöshet fanns i Nordmaling, där 21 procent av den registerbaserade 
arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år var inskrivna som arbetslösa. Lägst var 
arbetslösheten i Sorsele, med 9,6 procent.  

Öppet arbetslösa 

I slutet av oktober månad fanns 4 710 personer inskrivna som öppet arbetslösa 
vid Arbetsförmedlingen i länet. Det kan jämföras med 4 714, som var 
motsvarande antal för oktober 2014. Den lägsta öppna arbetslösheten fanns i 
Vindeln, med 2,6 procent, och den högsta i Dorotea med 5,8 procent. I 
ungdomsgruppen fanns den högsta och lägsta öppna arbetslösheten i Nordmaling 
med 9,7 procent,  respektive i Malå med 2,3 procent. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Antalet arbetssökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen 16–64 år var 
4 288 personer. Det är 273 färre jämfört med motsvarande månad 2014. Det 
dominerande programmet jobb- och utvecklingsgarantin hade 2  333 deltagare 
inskrivna, varav 808 personer var i sysselsättningsfasen. Totalt minskade antalet 
i jobb- och utvecklingsgarantin med 67 personer. I sysselsättningsfasen ökade 
antalet med 154 personer. 

Tider i arbetslöshet 

I oktober var det 2 931 personer, eller 32,5 procent av de arbetssökande som varit 
utan arbete i mer än 12 månader. Det kan jämföras med riksgenomsnittets 38,5 
procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

Vid månadsskiftet oktober-november hade 2 991 personer i länet någon form av 
arbete med stöd, vilket var 108 färre jämfört med samma tid året innan. Särskilda 
insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, offentligt skyddat 
arbete, lönebidrags-, trygghets- och utvecklingsanställning svarade för 2 652 av 
det totala antalet personer med stöd. Det var 21 färre jämfört med för ett år 
sedan. I instegsjobb, riktade till nyanlända invandrare, fanns det 121 personer, 
vilket var 38 fler än för ett år sedan.  
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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. 

FAKTAUNDERLAG: Öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i 
slutet av oktober respektive år.  

                                                           okt. 2015 okt. 2014 diff. andel diff. antal 

Funktionshindrade med 
nedsatt arbetsförmåga  1936 2062 -6,1 -126 

Utrikes födda  2695 2657 1,4 38 

Ungdomar 18–24 år  2443 2760 -11,5 -317 

Kvinnor  3705 3860 -4,0 -155 

Män  5293 5415 -2,3 -122 

Förgymnasial utbildning  2250 2347 -4,1 -97 

Gymnasial utbildning  4698 4881 -3,7 -183 

Eftergymnasial utbildning  2050 2047 0,1 3 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2015 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16–64 år 
 
 

 
 
 
 
 

 


