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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2018
860 personer till arbete
Antalet personer som fått arbete uppgick till 861 under juli månad, varav 355 kvinnor och
506 män. Av dessa tillhörde 601 personer gruppen inskrivna arbetslösa vilket var 72 fler
än samma månad föregående år.

10 500 Inskrivna arbetslösa
Antalet inskrivna arbetslösa i länet fortsätter att minska. I slutet av juli var 10 494 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 1 014 färre än i fjol. Av de
inskrivna arbetslösa var 4 963 (5 182) kvinnor och 5 531 (6 326) män.
Av de inskrivna arbetslösa var 5 559 födda utanför Europa, en minskning med 474 sedan
förra året. Antalet inskrivna arbetslösa inrikes födda var samtidigt 4 213, vilket är 417
färre än för ett år sedan. Även bland personer födda i Europa (men utanför Sverige) minskade antalet inskrivna arbetslösa, från 845 till 722.
Den totala relativa arbetslösheten summerades till 8,2 procent vilket 0,9 procentenheter
lägre än året innan. I slutet på juli uppgick nivån för inrikes födda till 4,1 procent, vilket
kan jämföras med 4,6 procent för ett år sedan. Bland utrikes födda var arbetslösheten
23,6 procent, att jämföra med 26,7 procent i fjol.
Arbetslösheten varierar även mellan kommunerna i Västmanlands län. Högst var arbetslösheten i Fagersta kommun på 11,0 procent av den registerbaserade arbetskraften, medan Skinnskatteberg kommun hade lägst arbetslöshet på 6,0 procent. Arbetslösheten
minskade i länets samtliga tio kommuner.
I riket som helhet uppgick arbetslösheten till 6,9 procent av den registerbaserade arbetskraften vilket innebär en minskning med 0,5 procentenheter. Lägst var arbetslösheten i
Gotlands län (4,1 procent), Västerbottens län (5,4 procent) och Norrbottens län (5,5 procent). Högst arbetslöshet hade Södermanlands län (9,4) följt av Skåne län (9,3 procent)
och Gävleborg län (9,1) procent.

Inskrivna arbetslösa ungdomar
Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskade med 300 personer jämfört
med samma månad året innan. Totalt var 1 543 ungdomar inskrivna som öppet arbetslösa
eller deltagande i program i länet. I relativa tal motsvarar det en arbetslöshet på 10,8 procent av arbetskraften, att jämföra 12,9 procent i juli 2017. Samtidigt ligger ungdomsarbetslösheten i länet högre än i riket som helhet (8,6 procent). Skillnaderna i arbetslöshet
mellan de olika kommunerna i Västmanlands län är även stora vad gäller unga. Högst var
ungdomsarbetslösheten i Kungsör på 16,5 procent av den registerbaserade arbetskraften
följt av Fagersta på 14,1 procent. Lägst var ungdomsarbetslösheten i Skinnskatteberg som
uppgick till 8,2 procent.
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5 000 öppet arbetslösa
Av de som var inskrivna arbetslösa i slutet av juli var 4 969 var inskrivna som öppet arbetslösa. Detta är 747 färre än i fjol. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften motsvarar det 3,9 procent.

5 500 sökande i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 5 525 (motsvarande 4,3 procent av den
registerbaserade arbetskraften), en minskning med 267 sedan förra året. Jobb- och utvecklingsgarantin är myndighetens enskilt största program vilket omfattade 3 156 (3 359)
personer i slutet på månaden.

Inskrivna arbetslösa inom etablering
I slutet på juli var 2 180 personer (1 026 kvinnor och 1 154 män) inom etablering, vilket
kan jämföras med 2 974 för ett år sedan. Av de totalt 2 180 var 1 778 inskrivna som arbetslösa. Sedan förra året har antalet inskrivna arbetslösa inom etablering minskat med
520 personer.

Färre inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete
Den grupp av inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 12 månader har minskat
med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. I slutet av juli uppgick antalet
till 4 936 personer vilket motsvarar 47 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa.
Två stora delgrupper av de som varit arbetslösa längre än 12 månader utgörs av utrikesfödda med 3 374 personer (oförändrat jämfört med samma månad föregående år) samt
högst förgymnasialt utbildade 2 154 personer (en minskning med 3 procent). Antalet personer med någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har
också minskat med 3 procent inom denna grupp, för att i juli summeras till 1 237.

650 nyinskrivna öppet arbetslösa
I juli anmälde sig 647 personer sig som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är
38 fler än i fjol. Av de nyinskrivna var 193 (211) i åldrarna 18-24 år och 72 (74) var nyanlända.

Personer i arbete med stöd
I slutet av juli månad hade 3 253 personer ett arbete med stöd, vilket är 314 fler jämfört
med året innan. Av dessa omfattades 2 389 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag för anställning utgör den
enskilt största insatsen för personer med funktionsnedsättning (omfattande 1 021 personer).
Resterande 864 hade någon annan typ av anställningsstöd; 114 hade ett introduktionsjobb1, 107 hade ett särskilt anställningsstöd, 82 hade särskilt anställningsstöd, 52 hade ett
förstärkt särskilt anställningsstöd2 och 50 hade ett instegsjobb. Extratjänsterna uppgick
till 494, därav 63 moderna beredskapsjobb. Antalet personer i traineejobb var 9.

Den 1 maj 2018 trädde det nya anställningsstödet introduktionsjobb i kraft. Introduktionsjobb ersätter särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, trainee välfärd samt trainee brist. Dessa kommer successivt fasas ut.
1
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Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt
Antalet personer i nystartsjobb var 1 185 (1 273) i slutet på månaden. 28 personer (24) var
i yrkesintroduktion och 61 (60) hade ett utbildningskontrakt.3

Personer som varslats om uppsägning
Antalet personer som berördes av varsel om uppsägning under juli månad uppgick till 33
personer.4 Det motsvarar 435 färre jämfört med samma månad föregående år.

Lediga platser 5
Antalet nya lediga platser som inkom till Arbetsförmedlingen i länet under månaden uppgick till 1 661 vilket innebar en ökning med 376 lediga platser jämfört med samma månad
året innan.

3 Utbildningskontrakt

är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kommunen om att den
arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kombineras med jobb, praktik eller andra
arbetsmarknadspolitiska program på deltid.
4 Vid varsel om mindre än 5 anställda har arbetsgivaren ingen skyldighet att anmäla varslet till Arbetsförmedlingen.
5 Utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över lediga platser bör tolkas med försiktighet.
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Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län juli 2018 som andel (%) av den
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

Inskrivna arbetslösa i juli 2018 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).
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning
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