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Arbetslöshet i Riket
- senaste veckans, (vecka 18), utveckling jämfört med vecka 11, och 

vecka 18 för ett år sedan

Källa: Arbetsförmedlingen

De senaste veckan ökade antalet öppet arbetslösa i landet med drygt 6 300 
personer och har sedan vecka 11 ökat med 43 600 personer (21,4%), jämfört med 
för ett år sedan var det 70 660 fler arbetslösa vecka 18.

Presentatör
Presentationsanteckningar
- Krisen kommer att påskynda strukturomvandlingen. Rådet till de som blir arbetslösa är att söka de jobb som finns och att uppdatera sin kompetens för att vara redo att ta de jobb som kommer när krisen är över, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet i Västernorrlands län
- Vecka 18 utveckling jämfört med vecka 11, och vecka 18 för ett år 

sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den senaste veckan blev det 32 fler öppet arbetslösa jämfört med förra veckan, och antalet i program ökade med 8 personer till totalt 4 988. Jämfört med för ett år sedan har de öppet arbetslösa + i program ökat med 1 503personer, motsvarande 14 procent.
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Inskrivna arbetslösa i Västernorrland
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

Mars 2020 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten för April publiceras: 11/5

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten har ökat i både riket och i länet, närmare en procentenhet i länet (0,8)Högre andel arbetslösa män än kvinnor, 9,3 och 8,5 procent jämfört med rikets 7,8 respektive 7,4 procent av arbetskraften.Härnösand har de högsta arbetslöshetstalen i länet men det är stora skillnader mellan länets kommuner, där Ånge ligger under riksgenomsnittet
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Arbetslösa ungdomar i Västernorrland 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

Mars 2020 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten för April publiceras: 11/5

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gått upp län = 0.3%*Även stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller ungdomsarbetslösheten, men där alla kommuner ligger över riksgenomsnittet. Högst ungdomsarbetslöshet och störst uppgång har det varit i Kramfors, även stora ökningar jämfört med förra året har det varit i Härnösand och ÖrnsköldsvikStörst minskningen jämför med ett år sedan i Ånge som även har den lägsta ungdomsarbetslösheten i länet.
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Inskrivna utrikesfödda arbetslösa 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrlands län.

Mars 2020 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten för April publiceras: 11/5

Presentatör
Presentationsanteckningar
Länet, andelen utrikesfödda arbetslösa minskat med 0,2 procentenheter jämför förra året*Även stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller arbetslösa utrikesfödda, men där alla kommuner ligger klart över riksgenomsnittet. Högst arbetslöshet finns i Härnösand, cirka 18 procentenheter över riksgenomsnittet trots en nedgång sedan förra året, störst uppgång jämfört med förra året har det varit i Sundsvall men ligger ändå under länets genomsnitt.
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Öppet arbetslösa
- Västernorrland, veckovis

Källa: Arbetsförmedlingen
Uppdaterat till och med vecka 16

Fram till vecka 11 minskade antalet öppna arbetslösa 16-64 år i länet men 
därefter har den till vecka 18 ökat med 379 arbetslösa och uppgick då till 
knappt 6 000 personer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fram till vecka 11 minskade antalet öppna arbetslösa i länet men därefter har den ökat och det var 379 fler öppet arbetslösa under vecka 18 (totalt 5 938 personer) jämfört med vecka 11. Uppgång jämfört med förra veckan med 32 personer, men den störts uppgången hitintills var det mellan vecka 13 och 14.
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Andel varsel per län - mars

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel varsel per län – april

Källa: Arbetsförmedlingen
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Varsel per bransch – riket, mars och april

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel varsel fördelat på bransch, mars 2020

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel varsel fördelat på bransch, april 2020

Källa: Arbetsförmedlingen
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Andel varsel fördelat på bransch, ack. mars-april 2020

Källa: Arbetsförmedlingen
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Annan serviceverksamhet

Antal personer berörda av varsel om uppsägning i Västernorrlands län, 
mars och april 2020

April

Mars

Västernorrland var det län som hade minst antal personer
som varslades om uppsägning under april, 102 personer.
Det var även betydligt färre än i mars då 227 personer i 
länet varslades om uppsägning.

I förhållande till samtliga varslade i hela landet i mars 
och i april utgjorde länets andel 0,5 respektive 0,4 procent.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Permitteringar per bransch – riket, mars och april
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AB D E M O S T X Y Z AC BD
hela feb. 1 528 25 33 241 500 95 29 0 24 8 94 24
hela mars 23 595 348 1 284 2 418 6 999 724 360 568 227 386 310 535
hela apr. 12 232 757 1 333 2 059 4 595 225 169 403 103 132 295 968
andel varsel* 2,5% 0,7% 1,0% 0,6% 1,2% 0,6% 0,3% 0,6% 0,3% 0,7% 0,4% 1,1% 1,2%
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Antal varsel per län och dess andel [%]
- utvalda län

Län
AB Stockholms län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
M Skåne län
O Västra Götalands län
S Värmlands län
T Örebro län
W Dalarnas län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län

*andel varsel: andelen varsel perioden 2020-03-01--2020-04-30 som 
andel av den arbetsföra befolkningen i länet 2019 (ålder 20-64 år)
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Andel varsel i riket
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Antal företagskonkurser, ackumulerat de 
tre första månaderna 2019 och 2020

Konkurser för April publiceras: 15/5

Presentatör
Presentationsanteckningar
I förhållande till antalet konkurser och berörda anställda i mars i år jämfört med motsvarande månad för ett år sedan så fanns det inga tydliga skillnader.
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