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Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands
län september månad 2016
Fått arbete
I augusti påbörjade 1 022 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras
med samma månad 2015 då antalet var 1 046. Därmed har antalet som fått arbete
minskat. Av de 1 022 personer som fick arbete under månaden var 263 ungdomar.
Under 2015 minskade antalet som lämnat arbetslöshet för arbete varje månad
jämfört med samma månad 2014. Detta är en indikation på att allt fler av de som
finns inskrivna som arbetssökande står längre från arbetsmarknaden. Trenden med
att färre sökande lämnar arbetslösheten för jobb började under våren 2014 och har
fortsatt under 2015 och 2016. Arbetsmarknaden är stark i länet och den förbättrade
konjukturen gör att allt fler arbetsgivare söker efter arbetskraft. De tilltagande
matchingsproblemen mellan arbetsgivarnas efterfrågan och den lediga arbetskraften
riskerar att leda till kapacitetsproblem på länets arbetsmarknad. Dessa problem är
tydligast inom offentliga tjänster.

Nyinskrivna öppet arbetslösa
I september månad hade arbetsförmedlingarna i Västernorrlands län 820
nyinskrivna arbetslösa, vilket är ungefär 5 procent, eller 45 personer, färre än samma
månad förra året. Av de nyinskrivna arbetslösa var en dryg tredjedel, eller 260
personer, födda utanför Europa. Ungdomar i åldersgruppen 18-24 år utgjorde också
en tredjedel, eller 282 personer En allt större del av inflödet i arbetslöshet består av
utrikesfödda och denna grupp utgör nu 45 procent av arbetslösheten i länet (jämfört
med 38 procent i september 2015).

Personer berörda av varsel
I september månad varslades 40 personer i länet om uppsägning. Under september
2015 varslades 88 personer. Detta är under genomsnittet från tidigare månader som
tydliggör att konjukturen är stark och att kapacitetetutnyttjandet hos arbetsgivarna
ökar.
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I slutet av september bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 134 personer
vilket motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär att
arbetslösheten har minskat jämfört med september 2015. Länet har den sjätte högsta
arbetslösheten i riket. Av kartan framgår att Västernorrlands län är en del av landet
som har stora strukturella utmaningar. Utmaningarna består av en arbetsmarknad
som är fortfarande kraftigt beroende av en stark exportefterfrågan samtidigt som
länet har en relativt liten tjänstesektor. Tjänstesektorn är den del av ekonomin som
har haft den starkaste sysselsättningsutvecklingen under de senaste åren.
I den könsuppdelade statistiken framgår att i samma period förra året har kvinnor
haft en betydligt högre andel som har lämnat arbetslösheten jämfört med män.
Utvecklingen stärker bilden att arbetsmarknaden inom offentliga tjänster är fortsatt
stark.
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*Figuren ovan innehåller inskrivna arbetslösa i september 2016 som andel (%) av den
registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länets högsta arbetslöshet finns att hitta i Härnösand och länets lägsta arbetslöshet
är i Timrå. Härnösand har även den högsta arbetslösheten bland utrikes födda med
48,6 procent av den registerbaserade befolkning medan Timrå har den lägsta
arbetslösheten hos utrikes födda med 27,3 procent av den registerbaserade
befolkningen.
Den höga arbetslösheten i Härnösand visar ett stort glapp mellan utbud och
efterfrågan av arbetskraft i länet. Härnösand har ett större inslag av offentliga
tjänster i sysselsättningen, dessa tjänster är oftast behäftade med krav på gymnasial
eller eftergymnasial utbildning. Av de utrikesfödda är det 27 procent av de inskrivna
arbetslösa i Härnösand som enbart har en förgymnasial utbildning. De kommuner
som ligger högst i fråga om inskrivna arbetslösa har även en hög andel utrikes födda
med enbart en förgymnasial utbildning. I jämförelse med de kommuner som har lägst
nivå av inskrivna arbetslösa visar statistiken att dessa har en relativt låg andel utrikes
födda med enbart en förgymnasial utbildning.
Bland länets ungdomar mellan 18-24 år uppgick arbetslösheten 2 034 personer,
vilket omfattar 18 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen.
Motsvarande andel för riket totalt är 13,4 procent.
Jämfört med september 2015 har antalet arbetslösa ungdomar minskat med drygt 17
procent i länet. Likväl som förra månaden har arbetslösheten minskat betydligt
snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa.
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Öppet arbetslösa
I slutet av september månad fanns 5 279 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid
länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 5 305 som var motsvarande antal
för september 2015.
Utöver de 5 279 öppet arbetslösa fanns ytterligare 4 855 arbetssökande i program
med aktivitetsstöd.

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd
Det största programmet var Jobb- och utvecklingsgarantin, som med 2 554 deltagare
omfattar 53 procent av alla programdeltagare i länet. Motsvarande andel för riket
totalt var 60 procent.

Arbetssökande i arbete med stöd
2 832 personer hade i september ett arbete med stöd, varav de flesta (2 423 personer)
var personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Tider i arbetslöshet
I september var det 3 988 personer, eller 39,4 procent av de arbetssökande som varit
utan arbete i mer än 12 månader, vilket kan jämföras med riksgenomsnittets 40
procent. Däremot har andelen som befinner sig i arbetslöshet mer än 12 månader
ökat i jämförelse med föregående period 2015 från 37,9 till 39,4 procent. Detta är en
ytterligare indikation att glappet mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft ökar.
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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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