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Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 

5 230 (8,3 %) 

 

 

2 315 kvinnor (7,7 %) 
2 915 män (8,9 %) 
1 413 unga 18-24 år (18,4 %) 

(Andel av registerbaserade arbetskraften) 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget 
i Jämtlands län i slutet av oktober månad 
2013 

Efterfrågan på arbetskraft ökade 

Antalet nyanmälda lediga platser i länet under oktober uppgick till 609, vilket var 

44 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. 

Främst återfinns de lediga jobben inom vård och omsorg, handel, hotell och 

restaurangbranschen. 

Färre fick arbete 

Under oktober påbörjade 869 personer av samtliga inskrivna vid 

Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete, det är 118 personer 

färre än vid samma tid året innan. De var fler män än kvinnor som fick arbete 

under månaden, 458 män och 411 kvinnor. Av dem som fått arbete var 229 

ungdomar, 120 utrikesfödda och 136 med någon form av funktionsnedsättning. 

Personer berörda av varsel minskade 

I oktober 2013 inkom 41 varsel. Under oktober 2012 var det 196 varsel som 

inkom. De nio första månaderna 2013 var antalet varsel 396 vilket var nästan60 

färre varsel än samma period 2012. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa minskade 

Nyinskrivna arbetslösa var 479 i oktober 2013 vilket var 38 färre än samma 

månad för ett år sedan. 

Personer utan arbete minskade 

Antalet öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år 

inskrivna på arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till totalt 

5 230 personer i oktober, vilket är 163 personer färre jämfört med oktober förra 

året. Antalet kvinnor som var arbetslösa eller sökande i program med 

aktivitetsstöd var 2 315, en minskning med 80 personer jämfört med förra året. 
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Antalet män som var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd uppgick 

till 2 915 vilket var en minskning med 83 personer. 

 

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16 till 64 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingen som arbetslösa och arbetssökande i program med 

aktivitetsstöd uppgick till 8,3 procent i oktober vilket är 0,3 procentenheter lägre 

än motsvarande tid 2012. Andelen för riket låg på 8,5 procent. Den lägsta andelen 

öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd kan noteras i 

Krokoms kommun med 6,4 procent. Ragunda kommun hade under oktober den 

högsta andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

med 10,6 procent. 

Färre Öppet arbetslösa 

Antalet öppet arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län 

uppgick till 2 460 personer under oktober månad, en minskning med 78 personer 

jämfört med samma tid året innan. 

Färre Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Under oktober månad var 2 770 personer i program med aktivitetsstöd, vilket var 

85 färre än vid motsvarande tid året innan. Inom jobb- och utvecklingsgarantin 

som är det dominerande programmet var det 1 088 inskrivna, det är 139 personer 

färre än vid samma tidpunkt året innan. 

Ungdomar minskade 

Antalet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna i 

Jämtlands län i åldern 18-24 år var sammanlagt 1 413, en minskning med 201 

personer jämfört med augusti 2012. Antal öppet arbetslösa var 485 och de i 

program var 928 personer.  

 

Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 till 24 år inskrivna på 

Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län som arbetslösa och arbetssökande i 

program med aktivitetsstöd minskade med 2,1 procentenheter till 18,4 procent. I 

riket minskade andelen med 1,2 procentenheter till 17,4 procent. Den lägsta 

ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre med 

11,2 procent. Ragunda kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 

25,2 procent.  

Antal i utsatta grupper ökade 

Vissa grupper av arbetslösa möter en, i ett eller annat avseende, svårare situation än 

genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i 

arbetslöshet. Till dessa grupper räknas arbetslösa äldre 55-64 år, personer med högst 

förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt 

arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa. En och samma person kan 

tillhöra flera av dessa grupper. Utan dubbelräkning utgjordes nästan 57 procent, 

motsvarande 2 980 personer, av de inskrivna arbetslösa i länet vid slutet av oktober 

utav personer som tillhörde någon av de utsatta grupperna. Gruppen ökade med 265 

personer jämfört med oktober 2012. 
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Antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning var vid slutet av oktober månad 

2013 nästan 1 488, en marginell ökning med 85 personer jämfört med oktober 2012. 

Arbetslösheten för de med någon form av funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga var 1028 individer i oktober, vilket är 81 fler än förra året. 

Totalt var 767 av de inskrivna vid slutet av oktober i åldrarna 55-64 år, vilket var 

nästan 100 färre än i oktober ifjol. 

Vid slutet av oktober uppgick gruppen arbetslösa födda utanför Sverige till drygt 

1330. De som är födda utanför Europa var drygt 1 100, vilket var 344 fler än oktober 

2012. De som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som nyanlända var 670. Det är i 

denna grupp som ökningen är som störst och kommer att fortsätta öka den närmsta 

framtiden. Här krävs ofta stora insatser för att individen ska komma ut på 

arbetsmarknaden. 

Personliga kontakter och nätverkande är bra sätt att finna jobb förutom att söka 

på Platsbanken. På Arbetsförmedlingens hemsida finns även bra råd och tips hur 

man skriver CV och vad man bör tänka på när man söker jobb. 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Jobbsokarguide.html
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 

Inskrivna arbetslösa i oktober 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Fakta om statistiken 

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den 

officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån 

(SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på 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 öppet arbetslösa och/eller sökande i 

program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad 

arbetskraft. 

 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 17 december 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

