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Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län juli 2013 

 

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av juli 2013 

 

Lediga platser 

Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i juli till 

583
1
, vilket innebär en ökning motsvarande 7 procent jämfört med juli 2012.  

Av de 583 lediga jobben i länet fanns strax över hälften, eller 52 procent, inom privata 

tjänstesektorn medan offentliga tjänster svarade för mer än en tredjedel av jobben. 

Den verksamhet som står för de flesta av de lediga jobben är finansiell verksamhet och 

företagstjänster, som ensam svarade för 30 procent av samtliga  nya platser i juli. 

Tillverkningsindustrin stod för 5 procent medan byggbranschens andel av månadens 

lediga platser var drygt 4 procent.  

 

Fått arbete 

Antalet personer som fick arbete under juli uppgick till 1 299 att jämföra med 

1 409 under samma månad 2012. Detta innebär en minskning med ca 8 procent. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd på länets 

Arbetsförmedlingar uppgick i slutet av juli till 11 606 personer, vilket motsvarar 9,8 

procent av den registerbaserade arbetskraften och kan jämföras med rikets 8,4 procent. 

Antalet arbetssökande utan arbete i Västernorrlands län har ökat med 2 procent sedan 

juli 2012 vilket motsvarar 238 personer.  

Högst är arbetslösheten i Sollefteå, där den uppgår till 11,5 procent av den 

registerbaserade arbetskraften medan den lägsta arbetslösheten finns i Örnsköldsvik, 

med 8,9 procent. Örnsköldsvik har inte bara den lägsta arbetslösheten i länet utan 

svarar också – tillsammans med Härnösand - för den största förbättringen, då 

arbetslösheten i dessa kommuner minskade med 2 procent jämfört med juli 2012. Den 

sämsta utvecklingen hade Timrå, där arbetslösheten istället ökade med 12 procent 

under perioden. 

                                                 
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen 

platser som anmäls varierar över tid, och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes 

Arbetsförmedlingens annonsregler. Tillsammans med ökad granskning har det medfört att antalet platser som omannonserats har 
minskat kraftigt 
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Ungdomsarbetslösheten  

Bland ungdomar mellan 18 och 24 år var i juli 3 024  registrerade som arbetslösa eller 

deltagare i ett arbetsmarknadspoltitiskt program vid Arbetsförmedlingen. Detta är 42 

personer färre än 2012 och motsvarar en marginell minskning omfattande 1 procent. 

De 3 024 personerna utgör 22,4 procent av den registerbaserade arbetskraften för 

ungdomsgruppen, vilket kan jämföras med 9,8 procent som är motsvarande siffra för 

det totala antalet arbetssökande utan arbete.  

Den högsta ungdomsarbetslösheten i länet återfinns i Timrå, där 28,2 procent av den 

registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen var utan arbete. Örnsköldsvik hade den 

lägsta ungdomsarbetslösheten med 19,9 procent. Sollefteå kommun har upplevt den 

största minskningen då antalet ungdomar utan arbete minskat med 15 procent sedan 

juli 2012. I Timrå har arbetslösheten i gruppen dock stigit med 14 procent under 

perioden.  

 

Varsel 

Under juli månad berördes 36 personer i länet av varsel om uppsägning vilket kan 

jämföras med 6 personer för motsvarande månad 2012.  

Utrikes födda 

Antalet utrikes födda registrerade vid länets Arbetsförmedlingar som arbetssökande 

utan arbete var vid senaste månadsskiftet 3 132 personer vilket är 529 personer, 

motsvarande 20 procent, fler än för ett år sedan. De 3 132 personerna motsvarar 32 

procent av den registerbaserade arbetskraften i gruppen, vilket kan jämföras med 9,8 

procent för arbetslösheten totalt.  

 

Funktionshindrade 

Personer med funktionsnedsättning som innebär hinder för arbete, och som är 

inskrivna på Arbetsförmedlingen, redovisas särskilt. I slutet av juli månad var antalet 

utan arbete totalt 2 164 personer vilket innebär en ökning motsvarande 14 procent 

sedan juli 2012. Många funktionshindrade har god kompetens inom sitt yrkesområde 

och speciella insatser kan göras genom överenskommelser mellan arbetsgivare och 

Arbetsförmedlingen för att underlätta för funktionshindrade att få arbete.  

 

Augusti månadsstatistik publiceras den 11 september kl 8.00 
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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.  

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-

statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

 

Totalt inskrivna arbetslösa i juli 2013 som andel (%) av  den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 


