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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

december 2018 Västernorrlands län 

Till arbete 

I december påbörjade 663 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras 

med samma månad 2017 då antalet var 802. Därmed har antalet som fått arbete 

minskat. Av de 663 personer som fick arbete under månaden var 193 utrikes födda. I 

jämförelse med samma tid förra året har antalet utrikes födda som fått arbete 

minskat. Detta kan bero på en mer avmattad konjunktur men även att det är färre 

utrikes födda som skrivs in på länets arbetsförmedlingar. I december var det fler 

antal män än kvinnor som gick till arbete.   

 

I december månad hade Kramfors och Örnsköldsvik kommuner fler personer som 

gick till arbete än samma tid förra året.  

Inskrivna arbetslösa 

I slutet av december bestod den totala arbetslösheten i länet av 9 576 personer, det 

innebär att arbetslösheten har minskat med 1 145 personer jämfört med december 

2017. Länet har den sjätte högsta arbetslösheten i riket.   

Minskningen i antalet inskrivna arbetslösa är ungefär densamma som för män och 

kvinnor. Denna trend startade i januari och bedöms fortsatta med anledning av en 

relativt stark arbetsmarknad och ett minskat inflöde av utrikes födda i arbetskraften. 

Jämfört med stora delar av riket har Västernorrland en starkare nedgång i antalet 

inskrivna arbetslösa. En förklaring till detta är att fler personer lämnar arbetskraften 

på grund av en äldre befolkning. Sett över de tre senaste åren har minskningen har 

antalet arbetslösa varit som störst det gångna året.  
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Inskrivna arbetslösa ungdomar 

I slutet på december var 1 496 ungdomar inskrivna som arbetslösa vid länets 

arbetsförmedlingar, jämfört med samma tid förra året är det 265 färre. Att antalet 

inskrivna ungdomar minskar tyder på en relativt stark konjunktur men även att 

företag har ett stort behov av ersättningsrekyteringar. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I slutet på december var 1 148 inskrivna i etableringen. På ett år har antalet inskrivna 

i etableringsuppdraget/programmet minskat med 476 personer. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

I december var det 5 565 personer, eller 60 procent av de arbetssökande som varit 

utan arbete i mer än 6 månader. Antalet inskrivna arbetslösa som har varit arbetslösa 

mer än 6 månader har minskat med 680 personer jämfört med samma tid förra året. 

Antalet inskrivna arbetslösa som har varit på arbetsförmedlingen 12 månader eller 

mer har minskat med 284 personer jämfört med samma tid förra året. I denna grupp 

har 40 procent en förgymnasial utbildning. Denna grupp har i många fall en längre 

väg till arbete.     

Antalet inskrivna som har varit arbetslösa mer än 24 månader har minskat med 201 

personer jämfört med förra året. Minskningen av antalet personer som har varit 

arbetslösa mer än 24 månader har minskat nu i fem månader i rad.   

Nyinskrivna arbetslösa 

I december månad hade arbetsförmedlingarna i Västernorrlands län 619 nyinskrivna 

arbetslösa, vilket är 24 personer färre än samma månad 2017.   

Arbete med stöd 

3 313 personer hade i oktober ett arbete med stöd, varav de flesta (2 334) var 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vid 

jämförelse med föregående period förra året har antalet som har arbete med stöd 

ökat med 273 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer som har ett nystartjobb minskade med 184 jämfört med samma tid 

förra året. I jämförelse med samma tid förra året har antalet personer med 

yrkesintroduktion minskat med 6 personer. Antalet personer som har fått 

utbildningskontrakt har ökat med 7 personer jämfört med samma tid föregående år. 

Antalet extra tjänster har ökat med 199 personer.  
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Antal personer varsel om uppsägning 

I december månad varslades 62 personer i länet om uppsägning. Under december 

2017 varslades 224 personer. Detta betyder att färre personer blir varslade i år 

jämfört med samma tid förra året.    

Lediga platser 1 

Antalet nyanmälda platser var 1 854 stycken i slutet på december. Detta är en 

minskning med 625 platser från 2017. De kvarstående platser var 2 685 stycken. 

Antalet kvarstående platser har ökat med 370 i jämförelse med samma tid förra året.    

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 

 

                                                           
1 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. 

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

