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ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och att arbetssökande får jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Västerbottens län i slutet av juli månad 2011 

Lediga platser 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i juli 
till 8661, vilket innebär en ökning motsvarande 30 procent jämfört med juli 2010. 
Nära hälften, eller 47 procent av alla nyanmälda platser i juli månad återfanns i 
offentliga tjänster medan 35 procent av platserna fanns inom privata tjänster 
och sammantaget 5 procent återfanns i de varuproducerande sektorerna 
tillverkningsindustrin och byggbranschen. 

Fått arbete 
Antal personer som fick arbete under juli månad uppgick till 852 personer vilket 
innebar en minskning med 234 personer eller 22 procent jämfört med juli 2010. 

Personer berörda av varsel  
Under juli månad varslades 36 personer om uppsägning i Västerbottens län, 
vilket är ungefär samma siffra som samma månad förra året då 39 personer 
varslades. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetssökande på länets arbetsförmedlingar uppgick under 
juli till 752 personer, vilket kan jämföras med 838 personer under juli 2010. 

Personer utan arbete 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande 
i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av juli månad till 10 243 personer 
eller 6,2 procent av befolkningen 16-64 år. Detta kan jämföras med 6,1 vilket var 
motsvarande siffra för riket. Störst är det sammantagna antalet i Vilhelmina där 
8,2 procent av befolkningen i åldersgruppen 16-64 år antingen var arbetslösa 
eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Vindeln och Bjurholm finns på 
andra sidan skalan, där motsvarande siffra upp går till 4,4 procent. 
Minskningen av antalet personer utan arbete var störst i Malå och Robertsfors 
där antalet minskat med över 30 procent jämfört med juli 2010, vilket kan 
jämföras med länssnittet 15 procent. I tre av länets kommuner (Bjurholm, 
Dorotea och Sorsele) ökade antalet personer utan arbete och störst var denna 
ökning i Sorsele där den omfattade 19 procent. 
 
  

                                                           
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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Öppet arbetslösa  

Antalet inskrivna arbetslösa på länets Arbetsförmedlingar uppgick i slutet av juli 
till 5 584 personer, eller 3,4 procent av befolkningen i åldersgruppen16-64 år, en 
minskning sedan juli 2010 med 15 procent, eller 964 personer. Det är fortfarande 
fler män än kvinnor som är arbetslösa, men männens arbetslöshet har minskat 
kraftigare än kvinnornas. I juli minskade antalet arbetslösa kvinnor med 12 
procent medan männens arbetslöshet minskade med nära 17 procent jämfört 
med samma månad 2010. I juli bestod arbetslösheten av 3 174 män och 2 410 
kvinnor, vilket innebär att kvinnornas andel av den sammanlagda arbetslösheten 
uppgår till 43 procent, medan männens andel motsvarar 57 procent. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Liksom för de öppet arbetslösa minskar även antalet deltagare i program med 
aktivitetsstöd. Totalt 4 659 personer deltog under juli i sådana program, vilket 
kan jämföras med 5 263 i samma månad förra året och innebär en minskning 
med nära 12 procent. 

Arbetssökande i arbete med stöd 

I juli hade 4 659 västerbottningar arbete med stöd från Arbetsförmedlingen vilket 
är en minskning med 11,5 procent jämfört med juli 2010, då motsvarande siffra 
var 5 263. Av de 4 659 utgjordes över hälften, eller 52 procent, av deltagare i 
Jobb- och Utvecklingsgarantin. 
 

 

Fakta 

Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet 
arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, 
som presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen 
arbetslösa, men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter 
byter vi därför benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir 
densamma som vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som 
är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan 
tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.   

                                                   


