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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 

2019 Norrbottens län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018.) 

Till arbete 

Under månaden påbörjade drygt 835 personer(cirka 1 100) av samtliga som var 

inskrivna vid länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Bland dem som fick 

arbete under månaden var: 

• 401 kvinnor och 436 män (521 respektive 581) 

• 173 ungdomar under 25 år (240) 

• 194 utrikesfödda (250) varav inom etableringen 5 (30) 

• 138 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (226) 

Inskrivna arbetslösa fortsätter minska 

Antalet inskrivna arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år fortsätter att minska. I slutet av 

månaden var det omkring 7 850 personer (cirka 8 510)inskrivna som arbetslösa på 

Arbetsförmedlingen. Av de inskrivna arbetslösa var det omkring 3 375 kvinnor (cirka 

3 600) och omkring 4 475 män (cirka 4 910).  

Av de som var inskrivna som arbetslösa i slutet av månaden var 3 970 personer(cirka 

4 120) inskrivna som öppet arbetslösa.  

Antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick till omkring 3 880 (cirka 4 

390). Jobb- och utvecklingsgarantin, som är myndighetens enskilt största program, 

omfattade omkring 2 025 (2 120) personer i slutet av månaden. 

Den relativa arbetslösheten i länet låg på 6,3 procent, riket 6,9 procent. Den relativa 

arbetslösheten bland kvinnor och män låg på 5,7 respektive 6,8 procent, riket 6,7 

respektive 7 procent. Bland inrikes respektive utrikes födda låg arbetslösheten på 4,6 

respektive 18,5 procent, riket 3,7 respektive 19 procent. Den lägsta andelen inskrivna 
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arbetslösa totalt uppmättes i Gällivare med 3,8 procent och den högsta i Haparanda 

med 12,3 procent. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Det är en fortsatt minskning av antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i 

åldersgruppen 18-24 år. I slutet av månaden var 1 415 ungdomar(cirka 1 585) 

inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.  Det motsvarar en relativ 

arbetslöshet i länet på 9,5 procent, riket 8,2 procent. Länets lägsta andel inskrivna 

arbetslösa ungdomar hade vi i Arjeplog med 4,7 procent och den högsta i Haparanda 

med 16,9 procent. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

I slutet av månaden omfattade etableringsuppdraget omkring 845 personer(cirka 

980). Av de som var inskrivna inom etableringsuppdraget var cirka 460 män och 385 

kvinnor. 

Inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete  

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer uppgick till 

2 540 personer(cirka 2 830). Det var för länets del en minskning med 10,2 procent, 

vilket kan jämföras med rikets minskning på 7,6 procent. Bland ungdomar var det 

275 (cirka 325) som varit utan arbete i 12 månader eller mer.  

Nyinskrivna arbetslösa 

Under månaden anmälde sig omkring 450 (cirka 545) personer sig som öppet 

arbetslösa personer vid länets arbetsförmedlingar.  

Arbete med stöd 

Omkring 3 365 personer (cirka 3 515) hade ett arbete med stöd i slutet av månaden. 

Av dessa omfattade cirka 2 680 (cirka 2 755) av särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och 

lönebidrag, som är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning, 

omfattade omkring 1 225 respektive 1 175 personer. Omkring 690 personer (760) 

hade någon typ av anställningsstöd; Extratjänster uppgick till omkring 425 och 

introduktionsjobben till omkring 230 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb uppgick till omkring 570 (cirka 675) i slutet på 

månaden. 18 personer (18) var i yrkesintroduktion och drygt 175 personer (cirka 170) 

hade ett utbildningskontrakt.   
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Antal varsel om uppsägning 

Under månaden varslades 7 personer (37) om uppsägning.   

Lediga platser 1 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar under månaden 

uppgick till cirka 2 700 (cirka 2 380). 775 av de lediga platserna under månaden är 

sommarvikariat.  

Inskrivna arbetslösa i mars 2019 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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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). 

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. 

 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

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

