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Efterfrågan på arbetskraft ökar 

Ökat antal nyanmälda platser är en trend som fortsätter. Under månaden 
anmäldes 605 nya platser att jämföra med 486 juli 2010 - en ökning med 24 
procent. Flest nyanmälda platser har anmälts av företag inom finansiell 
verksamhet och företagstjänster samt utbildning och vård och omsorg.  Företag 
inom information och kommunikation har ökat nyanmälda platser markant i 
jämförelse med juli 2010.  

Fler får arbete 

Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län påbörjade 
1 122 personer någon form av arbete under juli månad. Det var en ökning med 127 
personer, eller 10 procent, jämfört med juli 2010. Det var fler män än kvinnor 
som fick arbete, 626 män och 496 kvinnor.  Även om det liksom juli 2010 är fler 
män än kvinnor som fått arbete så har arbetsmarknaden varit mer gynnsam för 
kvinnorna juli 2011 jämfört med juli 2010. Under juli månad har 18 procent fler 
kvinnor har fått arbete medan bara 2 procent fler män fått arbete jämfört med 
motsvarande månad 2010.  

Personer som är undersysselsatta, det vill säga som har en deltids- eller tillfällig 
timanställning och är anmäld på Arbetsförmedlingen har minskat med 17 procent 
jämfört med juli 2010. Det kan tolkas som att arbetsgivare har positiva 
förväntningar om utvecklingen och därför väljer att erbjuda 
tillsvidareanställningar i högre utsträckning. Merparten, 67 procent, av dem som 
har arbete men vill arbeta mer är kvinnor. 

Av dem som fick arbete under juli var 377 ungdomar, 159 utrikesfödda och 162 
personer med funktionsnedsättning.  

Färre varslade om uppsägning 

Under juli i år varslades 61 personer om uppsägning, vilket är färre än juli 2010 
då 113 personer varslades. Sammantaget under januari till juli 2011 varslades 499 
personer vilket är en minskning med 62 procent jämfört med samma period 
2010. 

Färre nyinskrivna öppet arbetslösa 

Antalet nyinskrivna personer på länets arbetsförmedlingar var något färre i juli 
2011 jämfört med juli 2010. Totalt anmälde sig 725 personer i juli 2011 varav 288 
personer (40 procent) var ungdomar. Motsvarande siffror för juli 2010 var 812 
respektive 342 (42 procent). Antalet nyinskrivna arbetslösa under perioden 
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januari till juli 2011 har minskat med 908 personer, eller 14 procent, jämfört med 
samma period 2010.  
 

Personer utan arbete blir färre 

Summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i 
program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av juli månad till 11 944 personer eller 8 
procent av befolkningen 16-64 år. Av dessa var 6 529 öppet arbetslösa och 5 415 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd. I en jämförelse med juli 2010 har 
antalet öppet arbetslösa minskat med 1 113 personer och antalet sökande i program 
med aktivitetsstöd minskat med 473 personer. Totalt sett har antalet öppet arbetslösa 
och arbetssökande i program med aktivitetsstöd minskat med 1 586 personer eller 1 
procentenheter jämfört med juli 2010. Västernorrlands län hade den näst högsta 
totala arbetslösheten i landet med 8 procent, det är bara Gävleborgs län som har 
högre arbetslöshet. Arbetslösheten har sjunkit med 1 procentenhet i 
Västernorrlands län vilket är mer än riksgenomsnittet, 0,7 procentenheter. 
Riksgenomsnittet för den totala arbetslösheten var 6,1 procent.  
I Västernorrland var fler män än kvinnor inskrivna som öppet arbetslösa och som 
programdeltagare i länet, 6 368 män och 5 576 kvinnor i juli 2011.  
Högst andel öppet arbetssökande och deltagare i program med aktivitetsstöd 
relaterat till befolkningen 16-64 år hade Sollefteå (9,5 procent). Lägst andel fanns 
i Kramfors, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik 7,8 procent. Alla kommuner i länet 
har minskat andel arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. 
Härnösand har minskat minst (0,2 procentenheter) medan Sollefteå minskat 
mest (2,4 procentenheter).  
 
Även när det gäller ungdomar toppar Sollefteå (19,3 procent relaterat till 
befolkningen 18-24 år). I samtliga kommuner har andelen arbetslösa ungdomar 
minskat och minskningen är som störst i Sollefteå med 5,4 procentenheter. 
Riksgenomsnittet för den totala arbetslösheten bland ungdomar var 9,5 procent 
och för Västernorrlands län 15,9 procent.   
 

Allt fler arbetssökande i program med aktivitetsstöd  

Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar är de klart 
största programmen i antalet deltagare räknat. Framför allt minskar antalet 
öppet arbetssökande och minskningen av antalet personer i program med 
aktivitetsstöd är tydlig. Antalet deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin var 3 
159 till antalet i juli och har därmed ökat med 14 procent i jämförelse med juli 
2010. Antalet deltagare i Jobbgarantin för ungdomar var 1 290 till antalet i juli 
och har därmed minskat med 11 procent jämfört med juli 2010. Arbetspraktik 
samt förberedande insatser är de program där antal deltagare minskat. 

Nystartsjobben ökar kraftigt 

Antalet personer som har nystartsjobb under juli var 1 548 vilket är 25 procent 
fler jämfört med juli 2010. Av dessa var 14 procent ungdomar. 
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Arbetssökande i arbete med stöd 

Arbete med stöd innebär flera olika former av anställningsstöd och det är stöd till 
personer med funktionsnedsättningar som medför hinder för arbete som är klart 
vanligast förekommande. Antalet personer som har arbete med stöd var 2 696 
personer, en ökning med 4,5 procent jämfört med juli 2010. Av dessa var 4,7 
procent ungdomar.  

 

Fakta 

Från och med den 2 februari 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på 
begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att 
Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet 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 förblir densamma som vår 
tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 
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