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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2018
Siffror för motsvarande månad 2017 finns inom parantes om inte annat anges.

Nära 1 200 personer till arbete
Under februari månad påbörjade 1 171 personer någon form av arbete. Det är nio personer färre än under samma månad i fjol. Av de som fick arbete i januari var:
-

505 kvinnor och 666 män (529 respektive 651 under samma månad 2017)
160 under 25 år (213 i februari 2017)
390 utrikesfödda (324)
210 med funktionsnedsättning (174)
32 inom etableringen (51)

Fortsatt minskande arbetslöshet
Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska. Under oktober månad var 14 031 personer inskrivna, vilket är 1 564 personer färre än samma månad i fjol. Av dessa var 6 396
kvinnor (6 676) och 7 635 män (8 919).
Totalt uppgick arbetslösheten till 10,2 procent (11,4).
Av de inskrivna arbetslösa var 50 procent födda utanför Sverige. Av dessa var 6 277 personer födda utanför Europa (6 977) och 745 (795) födda i Europa men utanför Sverige.
Procentuellt var minskningen av arbetslösa betydligt större bland utrikes än bland inrikes
födda. Arbetslösheten som andel inskrivna arbetslösa i procent av den registerbaserade
arbetskraften uppgick till 5,9 procent (6,6) bland inrikes födda och 36,3 procent (41,4)
bland utrikesfödda i februari månad. Bland unga minskade arbetslösheten med drygt tre
procentenheter till 15,7 procent (19,0).

Allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar
Antalet inskrivna arbetslösa i åldern 18-24 år fortsatte minska med 523 personer. I februari 2018 var
2 376 personer inskrivna jämfört med 2 899 i februari 2017. Arbetslösheten i gruppen uppgick till 15,7
procent (19,0). Det är fortfarande väsentligt högre än arbetslösheten i riket som är 9,5 procent (11,2)
för åldersgruppen.
Arbetslösheten har minskat både bland kvinnor och män jämfört med samma månad förra året. Bland
länets unga kvinnor var arbetslösheten 13,5 (14,9) procent och för männen 17,8 procent (22,7).

Minskat antal inskrivna i etableringen
Totalt 2 492 personer (3 515) var inskrivna i antingen etableringsuppdraget eller etableringsprogrammet (som från och med januari 2018 ersatt etableringsuppdraget). Av dessa var 1 928 antingen öppet
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd (det vill säga inskrivna arbetslösa). Av de återstående har 325 arbete med eller utan stöd eller nystartsjobb och 239 personer har förhinder att omgående ta ett arbete.
Av de inskrivna i etableringsuppdraget/ etableringsprogrammet är 1 262 (1 451 i fjol) kvinnor och
1 230 (2 064) män.
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Drygt en fjärdedel av inskrivna arbetslösa har varit utan arbete mer än två år
Den andel arbetslösa som varit utan arbete i mer än två år var i februari månad 25 procent, samma andel
som i februari 2017. 46 procent eller 6 410 (7 005) personer av de inskrivna arbetslösa 16–64 år har
varit utan arbete längre än ett år.
Bland inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år har 49 procent eller 1 166 ungdomar varit utan arbete i
mer än 6 månader, samma andel som motsvarande period förra året.

Färre nyinskrivna arbetslösa
Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa i februari var 611, vilket är 108 färre jämfört med februari 2017.
Av dessa var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Antalet ungdomar 18–24 år var 160, jämfört med
213 året innan. Antalet nyinskrivna utrikesfödda oavsett ålder var 177 personer, att jämföra med 301
för ett år sedan.

Arbete med stöd ökar
Totalt 4 840 personer har arbete med stöd, drygt 700 fler än i fjol. Av dessa är 1 588 anställningsstöd
och 3 252 särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning i de fall den medför en nedsatt arbetsförmåga. Antalet anställningsstöd visar en stark ökning och är cirka 760 fler än i februari 2017.
Särskilt är det antalet Extratjänster som ökat, 1 214 personer i februari 2018 jämfört med 165 samma
period förra året. Särskilda insatser visar en minskning med 53 personer.

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt
Antalet personer med nystartsjobb minskade med drygt 500 personer. I februari 2018 hade 1 215 personer nystartsjobb. Ett drygt tjugotal ungdomar hade en yrkesintroduktionsanställning1 och 223 ett
utbildningskontrakt2, det senare med en ökning med 70 personer jämfört med i fjol.

Antal personer som varslades om uppsägning
I februari varslades 46 personer om uppsägning. Samma månad i fjol uppgick antalet
varslade till 82 personer.

Lediga platser3
I februari registrerades 1 911 nya lediga platser. Det är 555 platser färre än samma månad 2017. Antalet nya platser varierar mellan olika månader och år. Flest antal lediga platser finns bland vård och
omsorg och bland företagstjänster.

Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15
och 24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.
2 Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller
återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kommunen och berörd ungdom.
3 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.
1
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Inskrivna arbetslösa i februari 2018 som andel (%)
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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
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