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Arbetslöshet i Riket
- senaste veckans, (vecka 21), utveckling jämfört med vecka 11, och 

vecka 21 för ett år sedan

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa fortsatte att öka i landet med 2 760 personer den senaste 
veckan och har sedan vecka 11 ökat med 54 565 personer (26,7%), jämfört med för 
ett år sedan var det 88 110 fler arbetslösa vecka 21 i år.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Färre varsel men arbetslösheten fortsätter att  öka i riket.- 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 21 utveckling jämfört med vecka 11, och 

vecka 21 för ett år sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under de två senaste veckorna har det blivit 48 färre öppet arbetslösa i länet, men antalet i program har ökat med 12 personer till totalt 4 909. Jämfört med vecka 21 för ett år sedan har antalet öppet arbetslösa + i program ökat med 1 750 personer, motsvarande 19,3 procent.
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Inskrivna arbetslösa i Västernorrland
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten har ökat i både riket och i länet, med över en procentenhet (från 7,9 till 9,0% i länet) jämfört med förra året. I förhållande till den förra månaden har arbetslösheten i riket ökat mycket kraftigt från 7,6 till 8,1 procent, totalt över 30 000 fler arbetslösa (28 000 öppet arbetslösa) medan uppgången i länet var blygsam 0,1 procentenheter (181 personer).Högre andel arbetslösa män än kvinnor, 9,4 och 8,6 procent jämfört med rikets 8,3 respektive 7,9 procent av arbetskraften.Härnösand har de högsta arbetslöshetstalen i länet men det är stora skillnader mellan länets kommuner, där Ånge och Timrå ligger under riksgenomsnittet
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Arbetslösa ungdomar i Västernorrland 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ungdomsarbetslösheten har i länet och i riket ökat med 0,6 och 1 procentenheter jämfört med den förra månaden.Stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller ungdomsarbetslösheten, men där Ånge är enda kommun under riksgenomsnittet. Högst ungdomsarbetslöshet och störst uppgång jämfört med förra året har det varit i Härnösand, även stora ökningar jämfört med förra året har det varit i Timrå och Kramfors.Minst uppgång jämför med ett år sedan i Ånge.
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Inskrivna utrikesfödda arbetslösa 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrlands län.

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

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andelen arbetslösa utrikesfödda är betydligt högre i Västernorrland än i hela landet. I april var  närmare 4 500 (4 478) utrikesfödda arbetslösa i länet, vilket motsvarade 28,3 procent av arbetskraften, jämfört med 20 procent i hela landet. Av länen har Västernorrland de tredje högsta arbetslöshetstalen för utrikesfödda efter Gävleborg och Blekinge, lägst har Stockholms län 14,8 procent. Andelen utrikesfödda arbetslösa är oförändrat i länet jämfört med förra året men har i hela landet ökat med över en procentenhet.Även stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller arbetslösa utrikesfödda, men där alla kommuner ligger klart över riksgenomsnittet. Högst arbetslöshet bland utrikesfödda finns i Härnösand, närmare 17 procentenheter över riksgenomsnittet trots en nedgång sedan förra året, i Härnösand så är mer än en av tre utrikesfödda i arbetskraften utan ett arbete, störst uppgång jämfört med förra året har det varit i Sundsvall men som ändå ligger ändå under länets genomsnitt. 
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Öppet arbetslösa
- Västernorrland, veckovis

Källa: Arbetsförmedlingen

Den senaste veckan (v21)  var det 346 fler antalet öppna arbetslösa 16-64 år i 
länet jämfört med vecka 11. Vecka 20 och 21 har det dock märkts av en liten 
avmattning av antalet öppet arbetslösa i länet, till skillnad mot hela landet där 
de fortsätter att öka.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fram till vecka 11 i år minskade antalet öppna arbetslösa i länet men sedan var det en uppåtgående trend fram till vecka 19 för att åter minska något vecka 20 och 21, vecka 21 var det dock 346 fler öppet arbetslösa jämfört med vecka 11. Den största uppgången hitintills i år var mellan vecka 13 och 14.
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Andel varsel per län i april och mars

Källa: Arbetsförmedlingen

I hela landet blev under mars och april 42 415 ( 3 292) respektive 26 773 ( 3 695) personer varslade om 
uppsägning (inom parentes förra året). Antal varslade var i Västernorrlands län i mars 227 (39) och i april 
103 (79) personer. Av det totala varslen i mars och april var 52 procent inom Stockholms län, jämfört med 
0,5 procent i vårat län. 
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Varsel per län 1 maj – 22 maj

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under perioden 1 maj - 22 maj varslades totalt 6 890 personer i riket om uppsägning men ingen i Västernorrlands län.
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Varsel per bransch – riket, 1 mars – 22 maj

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under perioden 1 mars - 22 maj varslades totalt 76 078 personer i riket om uppsägning, av dessa var närmare en fjärdedel inom hotell och restaurang. Andra branscher med stora varsel är ”uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster” (16% av alla varsel), ”transport och magasinering” (12%), tillverkning (11%) samt handel (drygt 10%).
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Andel varsel fördelat på bransch, ack. mars-april 2020

Källa: Arbetsförmedlingen
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Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hitintills i maj (1-22) har inga ytterligare varsel gjorts i länet.
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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
tom 22/5 i maj 2 815 119 177 360 1 933 17 133 190 0 9 120 12
andel varsel* 2,6% 0,7% 1,1% 0,6% 1,3% 0,6% 0,4% 0,7% 0,3% 0,7% 0,5% 1,1% 1,3%
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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--2020-05-22 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 
fyra första månaderna 2019 och 2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
I förhållande till antalet företagskonkurser till och med april i år jämfört med motsvarande månad för ett år sedan så fanns det inga tydliga skillnader, men et var något fler (56) anställda som berördes av konkurserna.Hitintills i år har det varit flest företag inom handel (12) och hotell och restaurang (8) som gått i konkurs.
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Antal anställda berörda av konkurser, 
ackumulerat per månad

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet anställda som berörts av konkurser är hitintills i år på samma nivå som under 2017, men det är fortfarande betydligt färre än under den internationella finanskrisen 2009.
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