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Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands 
län april månad 2015 

Fått arbete 

I april påbörjade 1 444 arbetssökande någon form av arbete. Detta kan jämföras 

med samma månad 2014 då antalet var 1 569, och motsvarar en minskning på 8 

procent.  

Av de 1 444 personer som fick arbete under månaden var 368 ungdomar. 

Utflödet ur arbetslösheten minskade i alla kommuner  utom Ånge, Härnösand och 

Kramfors, där antalet som fått jobb ökade sedan april 2014. Ökningen var dock 

relativt liten och översteg inte 10 procent i någon av dessa kommuner. Störst var 

minskningen i Örnsköldsvik, där 15 procent färre fick jobb jämfört med april 2014.  

 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  

I april månad hade arbetsförmedlingarna i Västernorrlands län 490 nyinskrivna 

arbetslösa, vilket är 9 procent färre än samma månad förra året. 

Inflödet i arbetslöshet skiljer sig dock åt mellan kommunerna. Alla kommuner utom  

Örnsköldsvik har haft ett minskat antal nyinskrivna arbetslösa jämfört med april 

2014. I Örnsköldsvik var inflödet oförändrat. I Ånge var minskningen störst och här 

hade inflödet i arbetslöshet minskat med 29 procent jämfört med samma månad 

förra året, vilket dock endast omfattade en minskning med 5 personer. 

 

Lediga platser  

I april anmäldes det 1 926 nya lediga platser till länets arbetsförmedlingar, vilket 

kan jämföras med 1 188 i april 2014.  

 

Personer berörda av varsel  

I april månad varslades 287 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 

43 personer under april 2014. Majoriteten av de varslade, eller 79 procent, arbetar 

inom tillverkningsindustrin. 

 

Inskrivna arbetslösa 

 I slutet av april bestod den totala arbetslösheten i länet av 10 773 personer vilket 

motsvarar 9,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, och innebär en 

minskning med 7 procent jämfört med april 2014.  

Den totala arbetslösheten i riket totalt omfattade 365 626 personer vilket 

motsvarar 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. 
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Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var motsvarande siffra 2 381 personer, 

vilket omfattar 17,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i 

åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 12,9 procent. 

Jämfört med april 2014 har antalet arbetslösa minskat med 13 procent i 

ungdomsgruppen i länet.  

 

Fortfarande är arbetslösheten för utrikes födda personer betydligt högre än för de 

svenskfödda och i denna grupp omfattar arbetslösheten över en tredjedel av den 

registerbaserade arbetskraften, eller 33,8 procent, vilket kan jämföras med 6,5 

procent för svenskfödda. 

 

Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå där 12,1 procent av den 

registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa på 

arbetsförmedlingen i april. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik med 7,6 

procent, vilket även understiger riksgenomsnittets 7,7 procent.  

Arbetslösheten har minskat i alla länets kommuner utom Härnösand, där den 

ökat med nära 10 procent, eller 112 personer,  sedan april 2014. Bäst utveckling 

har Örnsköldsvik haft och här har antalet arbetslösa minskat med 320 personer, 

eller 13 procent.  

Öppet arbetslösa 

I slutet av april månad fanns 5 012 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid 

länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 5 325 som var motsvarande antal 

för april 2014.  

Utöver de 5 012 öppet arbetslösa fanns ytterligare 5 761 arbetssökande i program 

med aktivitetsstöd.   

 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 

Det största programmet var Jobb- och utvecklingsgarantin, som med 3 116 deltagare  

utgör 54 procent av alla programdeltagare i länet. Motsvarande andel för riket totalt 

var 58 procent. 

 

Tider i arbetslöshet 

I april var det 3 990 personer, eller 37 procent av de arbetssökande som varit utan 

arbete i mer än 12 månader, vilket bara knappt understiger riksgenomsnittets 38 

procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

2 994 personer hade i april ett arbete med stöd, varav de flesta (2 468 personer) var 

personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.  
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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 

 

Maj månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 15 juni  

2015. 

 

 
 
 
 
Inskrivna arbetslösa i april 2015 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

 

 

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

