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Information om arbetsmarknadsläget i
Jämtlands län juli 2013
Under juli månad fortsatte antalet inskrivna arbetslösa i Jämtlands län att minska
vilket gör att länet hamnade lägre än snittet för riket för första gången sedan
mätningarna började.
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Öppet arbetslösa och deltagare i
program med aktivitetsstöd

varav: Inskrivna öppet arbetslösa

varav: Deltagare i program med
aktivitetsstöd

55

Färre antal arbetslösa och arbetssökande i program med
aktivitetsstöd.
Totalt arbetslösa och i program 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa och
arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna på arbetsförmedlingarna i
Jämtlands län uppgick till totalt 4 967 personer i juli, vilket är 256 personer färre
jämfört med juli förra året. Antalet kvinnor som var arbetslösa eller sökande i
program med aktivitetsstöd var 2 199, en minskning med 132 personer jämfört
med förra året. Antalet män som var arbetslösa eller deltog i program med
aktivitetsstöd uppgick till 2 331 vilket var en minskning med 124 personer.
Öppet arbetslösa 16-64 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län uppgick till 2 583 personer under juli
månad, en minskning med 45 personer jämfört med samma tid året innan.
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Program 16-64 år: Under juli månad var 2 384 personer i program med
aktivitetsstöd, vilket var 211 färre än vid motsvarande tid året innan. Inom jobboch utvecklingsgranatin som är det dominerande programmet var det 1 045
inskrivna, det är 179 personer färre än vid samma tidpunkt året innan.

Nyinskrivna arbetslösa marginellt fler
Nyinskirvna arbetslösa var 397 i juli 2013 vilket var 4 personer fler än för ett år
sedan.

Antal varsel var färre
36 varsel inkom under juli månad vilket var 48 färre än under juli 2012 då antal
varsel var 73. De sju första månaderna 2013 var antalet varsel 263 vilket var
11 fler än samma period 2012.

Färre fick arbete
Under juli påbörjade 753 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i
Jämtlands län någon form av arbete, det är 121 personer färre än vid samma tid
året innan. De var fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 411 män
och 342 kvinnor. Av dem som fått arbete var 208 ungdomar, 98 utrikesfödda och
123 med någon form av funktionsnedsättning.

Antalet lediga platser ökade
Antalet nyanmälda lediga platser i länet under juli uppgick till 537, vilket var
55 fler nyanmälda lediga platser jämfört med motsvarande tid för ett år sedan.
Främst återfinns de lediga jobben inom vård och omsorg, handel, hotell och
restaurangbranschen.

Antalet arbetslösa ungdomar minskade
Totalt arbetslösa och i program 18-24 år: Antalet arbetslösa och
arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna i Jämtlands län i åldern 1824 år var sammanlagt 1 341, en minskning med 194 personer jämfört med juli
2012.
Öppet arbetslösa 18-24 år: Antalet öppet arbetslösa inskrivna på
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län i åldersgruppen 18 – 24 år uppgick till
646 personer, vilket är 23 färre än vid motsvarande tid året innan.
Program 18-24 år: Antalet arbetssökande ungdomar i program var 695 en
minskning med 171 individer jämfört med juli månad 2012. Jobbgarantin för
ungdomar som är det dominerande programmet har 420 inskrivna, vilket är 124
färre än för ett år sedan.

Stora skillnader i länets kommuner
Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16 till 64 år inskrivna på
Arbetsförmedlingen som arbetslösa och arbetssökande i program med
aktivitetsstöd uppgick till 7,9 procent i juli vilket är 0,4 procentenheter lägre än
motsvarande tid 2012. Andelen för riket låg på 8,4 procent. Den lägsta andelen
öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd kan noteras i
Åre kommun med 5,6 procent. Ragunda kommun hade under juli den högsta
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andelen öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd med
10,7 procent.
Andelen av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18 till 24 år inskrivna på
Arbetsförmedlingarna i Jämtlands län som arbetslösa och arbetssökande i
program med aktivitetsstöd minskade med 2,0 procentenheter till 17,6 procent. I
riket minskade andelen med 0,4 procentenheter till 16,8 procent. Den lägsta
ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre 11,0 procent.
Ragunda kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 23,9 procent.

Utvecklingen för utsatta grupper i länet
Vissa grupper av arbetslösa möter en, i ett eller annat avseende, svårare situation än
genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i
arbetslöshet. Till dessa grupper räknas arbetslösa äldre (55-64 år), personer med
högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa. En och samma person kan
tillhöra flera av dessa grupper. Utan dubbelräkning utgjordes nästan 57 procent,
motsvarande 2 834 personer, av de totalt inskrivna i länet vid slutet av juli utav
personer som tillhörde någon, eller flera, av de utsatta grupperna.
Antalet inskrivna med högst förgymnasial utbildning var vid slutet av juli månad
2013 nästan 1 355, en minskning med 35 personer jämfört med juli 2012.
Vid slutet av juli uppgick gruppen arbetslösa som är födda utanför Europa 1 048,
vilket är 286 fler än juli 2012.

Arbetslösheten för de med någon form av funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga var 985 individer i juli, vilket är 18 fler än förra året. De
som fått ta del av särskilda insatser, arbete med stöd för funktionshindrade med
nedsatt arbetsförmåga ökade med 55 personer till 1 536 jämfört med förra året.
Majoriteten har lönebidrag eller trygghetsanställning.
Totalt var 743 av de inskrivna vid slutet av juli i åldrarna 55-64 år, vilketvar 109 färre
än i juli ifjol.

Personliga kontakter och nätverkande är bra sätt att finna jobb förutom att söka
på Platsbanken. På Arbetsförmedlingens hemsida finns även bra råd och tips hur
man skriver CV och vad man bör tänka på när man söker jobb.

Arbetsmarknadsutsikterna 2013-2014
11 juni 2013 kom Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling
den närmaste tiden. Prognosen bygger på mer än 300 intervjuer med privata och
offentliga arbetsgivare och dessa är försiktigt positiva inför nästa år.
Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med
ett stort antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Materialet är insamlat
och bearbetat under våren 2013 och prognosperioden sträcker sig fram till
utgången av 2014. Vårens undersökning visade att företagen är försiktigt positiva
trots det ekonomiska läget i omvärlden. Läs mer om prognosen här.
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Totalt inskrivna arbetslösa i juli 2013 som andel (%) av den
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning,
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett
arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. 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 totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar
mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-omstatistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku
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