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Sammanfattning
 Utfall fortsätter komma in över prognoserna (ekonomi och arbetslöshet)

 8% arbetslöshet i riket till sommaren möjligt (8,4% i mars -21)
 Varslade* i Västernorrland har klarat sig bäst i hela riket (8% inskrivna i VN, 15% i riket)
 ..men långtidsarbetslösheten** fortsätter öka både i Västernorrland och riket

o Grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden riskerar lång tid i arbetslöshet

o Var 4e arbetslös i Västernorrland är nu långtidsarbetslös**, vilket motsvarar 2 582st

 Tillverkningsindustrin fortsätter imponera
 Ingen kris, 

men når inte full potential på grund av följdverkningar från pandemin

Källor: Nordea Markets (210503 m.fl.), Arbetsförmedlingen, IHS Markit, Konjunkturinstitutet

19% 
långtidsarbetslösa 
2018

+6% (242st) 
ytterligare 
långtidsarbetslösa 
2020

*perioden mars-sept. -20, 
uppföljda efter 6mån

** >24mån
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Arbetsmarknaden i korthet
 Arbetslösheten åter på samma nivå som innan pandemin i 

Västernorrland – 8.9%
 8% arbetslöshet nåbart i riket till sommaren (8.4% i mars -21, 7.4% feb -20)

 Det finns efterfrågan på arbetskraft i Västernorrland
o Nyanmälda platser har vid inledningen av året följt tidigare trend

 Varslade* i Västernorrland har klarat sig bäst i hela riket (8% inskrivna)
 ..MEN långtidsarbetslösheten fortsätter öka i både Västernorrland och riket

o Grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden riskerar lång tid i arbetslöshet

 Kvartal 1 - Anställningsplaner i Handeln nu svagt positivt sen krisen börja
 Tjänstesektorn som helhet har än tydligare positiva anställningsplaner

*perioden mars-sept. -20, uppföljda efter 6månKällor: Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet
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Kommersiella gästnätter (GN) HSVC
- 2020 jämfört med 2019

Källa: Tillväxtverket, SCB (210407) – fastställd inkvarteringsstatistik för 2020.

Presentatör
Presentationsanteckningar
HSVC = Hotell, Stugbyar, Vandrarhem & Camping
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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

Antalet öppet arbetslösa minskade i landet under vecka 18 med 644 personer, 
jämfört med vecka 18 för ett år sedan är det 54 800 färre som var öppet 
arbetslösa (-22,1%). Antalet sökande i program har dock kraftigt ökat (+32,6%)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet öppet arbetslösa i hela landet minskade under vecka 18 med 644 personer jämfört med en minskning på  2 592 personer veckan innan. Även antalet sökande i program minskade  med 1 819 personer till totalt 230 735 personer, vilket dock är 32,6 procent fler jämfört med vecka 18 förra året. Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + i program) uppgår till 423 575 personer, vilket motsvarar 8,2 procent av arbetskraften. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 53 232 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,3 procent.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet i Västernorrlands län
Vecka 18 utveckling jämfört med vecka 11 och 18 

för ett år sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under vecka 18 ökade antalet öppet arbetslösa i länet något, med 63 personer, medan antalet i program minskade med 125 personer, totalt fanns det 10 107  öppet arbetslösa och i program. Jämfört med vecka 18 för ett år sedan är det en minskning med 819 (-7,5%) öppet arbetslösa och sökande i program.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Mars -21
Förändring mot 
motsvarande period 
föregående år

Riket 8,4% 0,8%
Västernorrlands län 8,9% 0,0%

Ånge 8,2% 1,1%
Timrå 8,7% 1,0%

Härnösand 11,8% -0,2%
Sundsvall 8,4% 0,2%
Kramfors 9,9% -0,5%
Sollefteå 9,2% 0,0%

Örnsköldsvik 8,3% -0,6%
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Inskrivna arbetslösa i Västernorrland
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

Mars 2021 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten var i mars 8,9 respektive 8,4 procent av arbetskraften i Västernorrlands län och i hela landet. I förhållande till mars förra året är arbetslösheten i länet oförändrat medan den i riket ökat med 0,8 procentenheter. I mars var totalt 10 632 personer arbetslösa (öppet arbetslösa + i program) jämfört med 10 858 månaden innan i länet. I hela landet var totalt 440 261 personer arbetslösa i mars jämfört med 454 278  i februari.Stora skillnader mellan länets kommuner, där Härnösand och Kramfors har de högsta arbetslöshetstalen, 11,8% respektive 9,9% medan övriga kommuner ligger inom +/- en procentenhet kring riksgenomsnittet 8,4%. Den största uppgången av antalet arbetslösa jämfört med förra året har Ånge och Timrå haft.
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Arbetslösa ungdomar i Västernorrland 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

Mars 2021 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ungdomsarbetslösheten var i mars 13,8 procent av arbetskraften 18-24 år i länet (14,4 i februari), medan den i hela landet var 11,1 procent (11,6 februari). Jämfört med ett år sedan har andelen arbetslösa ungdomar ökat med 0,9 respektive 1,3 procentenheter i länet och i riket.Bland länets kommuner finns störst andel arbetslösa ungdomar i Härnösand och i Timrå med 17,9 respektive 16,6 procent, ingen kommun i länet ligger dock under riksgenomsnittet.
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Inskrivna utrikesfödda arbetslösa 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrlands län.

Mars 2021 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Andelen arbetslösa utrikesfödda är fortsatt mycket hög i Västernorrlands län, där ingen av kommunerna ligger under riksgenomsnittet. I mars var 25,9 procent av de utrikesfödda i länet arbetslösa, jämfört med 19,9 procent i hela landet. Av länen har Västernorrland de fjärde högsta arbetslöshetstalen för utrikesfödda. Jämfört med mars förra året har dock andelen arbetslösa utrikesfödda i länet minskat med 2,3 procentenhet, medan den i hela landet ökat med 0,8 procentenheter. Störst andel arbetslösa utrikesfödda i länet finns i Härnösand, där 1 av 3 är arbetslösa.
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Öppet arbetslösa
- Västernorrland, veckovis

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa ökade något under vecka 18 med 63 personer till totalt 4 548 
personer, vilket dock är 1 390 färre än jämfört med motsvarande vecka för ett år sedan.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under vecka 18 ökade antalet öppet arbetslösa i länet med 63 personer jämfört med en minskning på 80 personer veckan innan, i jämförelse med vecka 18 för ett år är det dock 1390 färre öppet arbetslösa  (-23,4%). Förutom 4548 öppet arbetslösa vecka 18 fanns det dock även 5559 sökande i program, vilket var 571 fler än motsvarande vecka för ett år sedan (+11,4%). 
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Antal varsel per län, ackumulerat 
1 januari – 7 maj, 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Under 1 januari till den 7 maj har
121 personer blivit varslade om 
uppsägning  i länet (377 personer jan-
maj, 2020). 

I hela landet har 12 612 personer (84 240) 
blivit varslade om uppsägning. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hittills i år har 12 612 personer varslats om uppsägning i riket, därav 121 i Västernorrlands län. 
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Antal varsel per län, ackumulerat 
1 mars- 31 december, 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Från 1 mars till 31 december är antalet 
varslade personer om uppsägning  i länet 
1 452 (751), (inom parentes mars-
december förra året). 

I hela landet har under motsvarande 
period 116 987 (37 354) personer blivit 
varslade om uppsägning. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt har 1 452 personer varslats om uppsägning i Västernorrlands län från den 1 mars till den sista december. 
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Källa: Arbetsförmedlingen

Varsel per bransch – Västernorrland, mars och april
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Andel varsel per län och bransch i maj

Källa: Arbetsförmedlingen

Endast nio personer blev varslade om 
uppsägning i Västernorrlands län i maj, jämfört 
med 130 i maj 2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i maj 8 568 personer om uppsägning, där merparten 43 procent var i Stockholms län.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i juni

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om 
uppsägning ökade i  hela landet i juni jämfört 
med i maj. I Västernorrlands län blev 48 
personer varslade om uppsägning, 23 av dem 
var inom tillverkningsindustrin

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i juni 11 337 personer om uppsägning, fortsatt var merparten, 42 respektive 23 procent, i Stockholms och Västra Götalands län.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.Vecka 27 varslades 1 421 personer om uppsägning. Totalt har nu i landet 89 829 personer varslats sedan början av mars.
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Andel varsel per län och bransch i juli

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om 
uppsägning minskade märkbart i Sverige i juli 
jämfört med i juni. I Västernorrlands län blev 
det dock en marginell ökning från 48 personer i 
juni till 53 personer i juli.

Under 1-14 augusti har i Västernorrlands län 9 
personer varslats om uppsägning, i hela landet 
är det 819 personer.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i juli 3 662 personer om uppsägning, fortsatt var merparten, 59 procent, i Stockholms län.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i augusti

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i augusti 3 802 personer, vilket var 180 fler 
jämfört med i juli. I Västernorrlands län blev det dock 
en markant ökning från 53 personer i juli till 734 
personer i augusti.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i augusti 3 802 personer om uppsägning, därav var 734 i Västernorrlands län eller 19 procent av alla som blev varslade under månaden.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i september

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i september 6 119 personer, vilket var 2 317 
fler jämfört med i augusti. I Västernorrlands län blev 
190 personer varslade i september.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i september 6 119 personer om uppsägning, vilket var 61 procent fler än i augusti. Flest antal varsel var inom industrin, 23 procent av alla varslade, och inom bygg och handel med vardera 16 respektive 14 procent.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 42 respektive 23 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 190 personer som varslades om uppsägning.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet varsel ökade mycket kraftigt i 
Västernorrlands län i augusti 2020, då 
734 personer blev berörda av varsel om
uppsägning. I september varslades 190 
personer.

Presentatör
Presentationsanteckningar
I augusti blev 734 personer varslade om uppsägning i länet, huvuddelen inom industrin, i hela landet blev 3 802 personer varslade. I augusti förra året blev 44 personer i länet och 1 839 personer i riket varslade om uppsägning. I september varslades 190 personer och 6 119 personer i hela landet, motsvarande antal i september förra året var 119 respektive 3 917 personer.
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Andel varsel per län och bransch i oktober

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i oktober 5 988 personer, vilket var 131 färre 
än i september. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. I Västernorrlands län blev 38 personer 
varslade i oktober jämfört med 190 i september.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i oktober september 5 988 personer om uppsägning. Flest antal varsel var inom transport och magasinering och inom tillverkningsindustri med 19 respektive 15 procent av alla varslade.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 54 respektive 15 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 38 personer som varslades om uppsägning varav 25 inom tillverkningsindustrin.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i november

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet var i november 5 506 personer, vilket var 482 
färre än i oktober. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. I Västernorrlands län blev 28 personer 
varslade i november jämfört med 38 i oktober.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades i  november 5 506 personer jämfört med 5 988 i oktober om uppsägning. Flest antal varsel var inom tillverkning och hotell och restaurang med 24 respektive 12 procent av alla varslade.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 48 respektive 10 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 28 personer som varslades om uppsägning varav 22 inom hotell- och restaurangverksamhet.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i december

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet uppgick i december till 2 857 personer, jämfört 
med 5 506 i november. Flesta varsel var handel och 
hotell ochoch magasinering. I Västernorrlands län blev 
22 personer varslade i december jämfört med 28 i 
november.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades december 2 857 personer jämfört med 5 506 i november om uppsägning. Flest antal varsel var inom handel och hotell och restaurang med 20 respektive 17 procent av alla varslade.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 55 respektive 10 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 22 personer som varslades om uppsägning varav 16 inom hotell- och restaurangverksamhet.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Varsel per bransch - Västernorrland, 1 mars – 31 dec. 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
I november och december varslades 28 respektive 22 personer om uppsägning i länet, totalt har 1 452 personer varslats sedan början av mars. Flest varslade finns inom länets tillverkningsindustri, drygt 700 personer följt av transport och magasinering 190 och hotell och restaurang 176.
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Varsel per bransch – riket, 1 mars – 31 december, 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under december har 2 857 personer i landet varslats om uppsägning, totalt har 116 987 personer varslats sedan början av mars. Under inledningen av coronakrisen varslades flest personer om uppsägning inom hotell- och restaurang, bemanning, researrangörer, transport och handel. Efterhand har effekterna spridit sig i ekonomin och industrin har svarat för en allt större andel av antalet varsel. Under mars till och med juni varslades 89 093 personer om uppsägning. Sex månader senare hade närmare 52 000 personer eller 58 procent blivit uppsagda
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Andel varsel per län och bransch i januari 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet uppgick i januari till 3 410 personer, jämfört 
med  2 857 i december. Flesta varsel var inom handel 
kultur, nöje, fritid och inom transport och 
magasinering. 

I Västernorrlands län blev 31 personer varslade i 
januari, jämfört med 22 i december.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades 3 410 personer om uppsägning i januari jämfört med 2 857 i december. Flest antal varsel var inom handel och kultur, nöje, fritid med 19 respektive 15 procent av alla varslade, följt av transport 14 procent.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 53 respektive 14 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 31 personer som varslades om uppsägning varav 13 inom handel, 8 inom transport och magasinering och vardera 5 inom hotell- och restaurangverksamhet respektive byggverksamhet.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i februari 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet uppgick i februari till 2 505 personer, jämfört 
med  3 410 i januari. Flesta varsel var inom handel 
byggverksamhet och inom transport och magasinering. 

I Västernorrlands län blev 33 personer varslade i 
februari, jämfört med 31 i januari.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades 2 505 personer om uppsägning i februari jämfört med 3 410 i januari. Flest antal varsel var inom handel och byggverksamhet med 19 respektive 17 procent av alla varslade, följt av transport 12 procent.  Stockloms och Västra Götalands län svarade för 43 respektive 9 procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 33 personer som varslades om uppsägning.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i mars 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet uppgick i  mars till 2 932 personer, jämfört med  
2 505 i februari. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. 

I Västernorrlands län blev 25 personer varslade i mars, 
jämfört med 33 i februari.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades 2 932 personer om uppsägning i mars jämfört med 2 505 i februari. Flest antal varsel var inom transport 19%, vård och omsorg, sociala tjänster 15% följt av handel och tillverkning med 13 respektive 11 procent av alla varslade. Stockloms län svarade för 42  procent av berörda varsel.  I Västernorrland var det 25 personer som varslades om uppsägning.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Andel varsel per län och bransch i april 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet uppgick i april till 3 244 personer, jämfört med  
2 932 i mars. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. 

I Västernorrlands län blev 32 personer varslade i april, 
jämfört med 25 i mars.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades 3244 personer om uppsägning i april jämfört med 2392 i mars. Flest antal varsel var inom uthyrning, resetjänster etc. 27% följt av tillverkning knappt 26 procent och transport och magasinering 16 procent. Stockloms län svarade för 36 procent av berörda varsel följt av Skåne och Västra Götaland med 19 respektive 14 procent.  I Västernorrland var det 32 personer som varslades om uppsägning, 17 inom byggverksamhet och 15 inom transport och magasinering.Liksom tidigare avser uppgifterna inkomna och under månaden påbörjad handläggning av varsel, exklusive de som under månaden felregistrerats eller återtagits.
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Varsel per bransch – länet, januari – april 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sedan den 1 januari i år har 121 personer i länet varslats om uppsägning, flest personer om uppsägning finns inom bygg följt av transport och handel.
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Varsel per bransch – riket,  1 januari – 7 maj, 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under 1 januari till den 7 maj har 12 612 personer i landet varslats om uppsägning, flest personer om uppsägning finns inom tillverkning, transport och handel.
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Ackumulerat antal varsel per 1 000 invånare 16-64 år, per 
månad och år i Västernorrlands län och i riket 

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Betydligt färre berörda anställda per 1000 invånare 16-64 år under 2020 i Västernorrlands län än under den internationella finanskrisen 2009, medan det i riket är något fler. Hittills under 2021 är antalet berörda personer av varsel i länet och riket märkbart lägre än vad det var normalåret 2019.
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AB M O T X Y Z AC BD
hela mars 23 595 2 418 6 999 360 568 227 386 310 535
hela apr. 12 232 2 059 4 595 169 403 103 132 295 968
hela maj 3 677 469 2 171 133 228 9 14 117 55
hela juni 4 718 524 2 631 718 414 48 158 90 0
hela juli 2 144 258 484 54 73 53 15 0 26
hela aug. 1 379 176 469 53 163 734 0 83 53
hela sep. 2 545 410 1 380 52 54 190 37 160 201
hela okt. 3 204 417 898 114 59 38 15 133 32
hela nov. 2 874 267 587 25 46 28 153 45 20
hela dec. 1 562 249 277 0 41 22 27 82 34
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Kod 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

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Västernorrland

Antal varsel per län -20
- utvalda län
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Kod 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 (höger): varsel perioden 200301—210507 som andel av den arbetsföra befolkningen i länet 2019 (ålder 20-64 år)
Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Antal varsel per län -21 och dess andel* [%]
- utvalda län

AB M O T X Y Z AC BD
hela jan -21 1 799 279 483 10 21 31 12 27 38
hela feb - 21 1 080 174 225 17 79 33 83 49 12
hela mars -21 1 221 282 271 24 16 25 0 60 33
hela april -21 1 161 604 469 43 314 32 144 20 33
tom 7/5 i maj -21 193 30 137 0 0 0 0 0 0
andel varsel* (höger) 4,4% 1,1% 2,2% 1,0% 1,6% 1,2% 1,7% 1,0% 1,5% 2,2%
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Källa: Arbetsförmedlingen – avser ackumulerat andel, Mars (-20) – April (-21)

Varsel
- andel per bransch & andel av sysselsatta

Fördelning av 
lagda varsel, 
per serie, per 
bransch -
staplar

Andel av de 
sysselsatta 
berörda av varsel, 
per serie, per 
bransch - prickar
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Beviljat KTA per bransch, tom. 12/4 -21

Källa: Tillväxtverket 

SNI-kod Näringsgren
C Tillverkning
F Byggverksamhet

G Handel

H Transport och magasinering

I Hotell- och restaurangverksamhet

J 
Informations- och 
kommunikationsverksamhet

K Finans- och försäkringsverksamhet
L Fastighetsverksamhet

M 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik

N 
Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra stödtjänster

P Utbildning

Q Vård och omsorg; sociala tjänster
R Kultur, nöje och fritid

S Annan serviceverksamhet
Ö Övriga

Fördelning av 
KTA per bransch 
(staplar)

Andel av de sysselsatta berörda 
av KTA per bransch (prickar)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

A C F G H I J K L M N P Q R S Ö

Fördelning - Riket Fördelning - Västernorr. (Y) Andel KTA per bransch (Y)

Presentatör
Presentationsanteckningar
210412: 8 703 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 510st.210308: 8 718 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 531st.210222: 8 708 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 514st.210212: 8 704 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 522st.210205: 8 698 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 490st.210201: 8 692 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 453st.210118: 8 648 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 480st.210104: 8 646 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 434st.201130: 8 614 beviljade anställda i Västernorrland, avstämt inkommit 8 311st.201123 – totalt är 8 612 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommit 8 278st.201116 - totalt är 8 591 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommit 8 309st. 201109 - totalt är 8 548 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommit 8 308st.201102 - totalt är 8 540 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommit 8 380st.201026 – totalt är 8 537 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommit 8 381st.201019 – totalt är 8 508 anställda beviljat KTA i Västernorrland, avstämt inkommit 8 339st.201012 – totalt är det 8 498 anställda som beviljats korttidsarbete i Västernorrlands län.
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Antal företagskonkurser, ackumulerat
januari-mars, 2020 och 2021

Källa: Tillväxtanalys/SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
45 företagskonkurser i januari-mars i år vilket är 8 fler jämfört med motsvarande period för ett år sedan medan antalet anställda som berördes är 83 vilket är 35 mindre än för ett år sedan. Flest drabbade anställda årets tre första månader fanns inom byggindustri (27), handel (21) och inom hotell och restaurang (16 anställda)
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Antal anställda berörda av konkurser, 
ackumulerat per månad

Källa: Tillväxtanalys/SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
Till och med mars i år har 83 anställda berördes av företagskonkurser jämför med 118 samma period 2020 . 
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