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Arbetslöshet [%]
- totalen per geografi

Källa: Arbetsförmedlingen Kommande publiceringsdatum: 13/7

Maj -21
Förändring mot 
motsvarande period 
föregående år

Riket 7,9% -0,6%
Västernorrlands län 8,2% -0,8%

Ånge 6,8% -0,1%
Timrå 7,8% 0,0%

Härnösand 11,3% -1,0%
Sundsvall 7,9% -0,7%
Kramfors 8,7% -1,2%
Sollefteå 8,1% -0,7%

Örnsköldsvik 7,7% -1,1%
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Arbetslöshet i Riket
- senaste veckans, (vecka 24), utveckling jämfört med vecka 11, och 

vecka 24 för ett år sedan

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa ökade i landet under vecka 24 med 4 023 personer, 
men jämfört med motsvarande vecka för ett år sedan är det 83 857 färre som 
var öppet arbetslösa, -30,2%. Antalet sökande i program var dock 23,5% fler

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet öppet arbetslösa i hela landet ökade med 4 023 personer under vecka 24 medan antalet sökande i program med minskad med 2 730 personer, jämfört med motsvarande vecka året innan är det dock 23,5 procent fler som är sökande i program. Den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa + sökande i program) uppgår till 412 636 personer, vilket motsvarar 8,0 procent av arbetskraften.  Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 55 136 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 10,6 procent.
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Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet i Västernorrlands län
Vecka 24 utveckling jämfört med vecka 11 och 24 

för ett år sedan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under vecka 24 var det en ökning av antalet öppet arbetslösa i länet med 121 personer (+28 veckan innan), antalet i program minskade dock med 109 personer (-37 veckan innan), totalt fanns det 9 665 öppet arbetslösa och i program. Jämfört med vecka 24 för ett år sedan har den totala arbetslösheten i länet minskat med 1283 personer (11,7%) och är även lägre än innan pandemin bröt ut 2020.
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Inskrivna arbetslösa i Västernorrland
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten var i maj 8,2 respektive 7,9 procent av arbetskraften i Västernorrlands län och i hela landet. I förhållande till maj förra året har arbetslösheten i länet minskat med -0,8 procentenheter motsvarande minskning i hela landet är 0,6 procentenheter. I maj var 9 752 personer arbetslösa (öppet arbetslösa + i program) jämfört med 10 152 månaden innan i länet. I hela landet var totalt 411 456 personer arbetslösa i maj jämfört med 425 266 i april.Stora skillnader mellan länets kommuner, där Härnösand har de högsta arbetslöshetstalen, 11,3%, lägst arbetslöshet har Ånge med 6,8% medan övriga kommuner ligger inom +/- en procentenhet kring riksgenomsnittet 7,9%. Den största nedgången av antalet arbetslösa jämfört med förra året har Kramfors haft.
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Arbetslösa ungdomar i Västernorrland 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd)

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

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ungdomsarbetslösheten var i maj 12,5% av arbetskraften 18-24 år i länet (13,0% i april), medan den i hela landet var 10,0 procent (10,5% i april). Jämfört med maj för ett år sedan har andelen arbetslösa ungdomar minskat med 0,9 respektive 1,4 procentenheter i länet och i riket.Bland länets kommuner finns störst andel arbetslösa ungdomar i Härnösand och i Timrå med 15,9 respektive 14,3 procent, Ånge är den enda kommun i länet som ligger under riksgenomsnittet.
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Inskrivna utrikesfödda arbetslösa 
(öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrlands län.

Maj 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 maj var 25,2 procent av de utrikesfödda i länet arbetslösa, jämfört med 19,2 procent i hela landet. Av länen har Västernorrland de fjärde högsta arbetslöshetstalen för utrikesfödda. Jämfört med maj förra året har dock andelen arbetslösa utrikesfödda i länet minskat med 2,8 procentenhet, medan den i hela landet minskat med 1,4 procentenheter. Störst andel arbetslösa utrikesfödda i länet finns i Härnösand, där närmare 1 av 3 är arbetslösa.
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Varsel per bransch - Västernorrland, 1 mars – 31 dec. 2020

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
I november och december 2020 varslades 28 respektive 22 personer om uppsägning i länet, totalt blev 1 452 personer varslade om uppsägning under mars-december. Flest varslade fanns inom länets tillverkningsindustri, drygt 700 personer följt av transport och magasinering 190 och hotell och restaurang 176.
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Varsel per bransch – länet, januari – maj 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under januari – maj i år har 140 personer i länet varslats om uppsägning, flest personer om uppsägning finns inom bygg följt av transport och handel, däremot har ingen varslats inom tillverkning
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Andel varsel per län och bransch i maj 2021

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet personer som varslades om uppsägning i 
landet uppgick i maj till 2 272 personer, jämfört med  
3 244 i april. Flesta varsel var inom transport och 
magasinering. 

I Västernorrlands län blev 19 personer varslade i 
maj, jämfört med 32 i april.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt i riket varslades 2272 personer om uppsägning i maj jämfört med 3244 i april. 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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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
hela maj -21 1 022 106 411 18 0 19 0 8 17
tom 18/6 -21 1 080 77 198 55 7 5 70 0 60
andel varsel* (höger) 4,6% 1,1% 2,3% 1,1% 1,6% 1,2% 1,8% 1,0% 1,5% 2,3%
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Varsel per län -21 och dess andel*
- utvalda län

*andel varsel (höger): varsel perioden 200301—210618 som andel av den arbetsföra befolkningen i länet 2019 (ålder 20-64 år)
Källor: Arbetsförmedlingen, SCB

Västernorrland

Riket

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

Presentatör
Presentationsanteckningar
-v.49-Ortviken >100 FTE -> min 6mån innan får gå (feb?)-v.46-” För Daniel Sandström, ägare av Menageriet, APA, Kung Louie och Herr Nilsson, kommer beskedet inte oväntat. Ändå hade han hoppats att regeringens förslag skulle ha gällt från klockan 23, hellre än 22.30.– Det dödar sista sittningen för oss, så vi tappar inte bara dryckesgäster utan också matgäster. Det är hårt.Han berättar att cirka 30 procent av företagets omsättning går förlorad om man beslutar att stänga serveringarna efter klockan 23. Efter en tuff vår, men en bättre sommar har oktober sett relativt bra ut. Nu tvingas han se över personalkostnaderna.– 30-40 procent jobbar extra hos oss, för dem gäller inga permitteringsregler. Nu blir de av med jobbet. Det handlar om 5-10 personer som får gå. Det känns inget kul alls. Man bryr sig.[…]Ulrika Carlsson är pubchef på Bishops Arms. Hon säger att utan helgkvällarna kommer puben att tappa ungefär 30 procent av sin omsättning.” (ST, 201112)-v.45-Under Okt du behövt säga upp om du vill avsluta KTA-berörd personal – det faktum att få varsel visar att man vil behålla personalen.-v.42-Här har jag ändrat skalan på antalet varsel – så man tydligare skall se de generellt lägre varsel som är nu.Sen senast vi tittade på denna kom det in ytterligare 122 varsel i September månad, och vi hamnar på 190 varsel för Septemer.Bland ökningen kan förmodligen 77st tillskrivas Sutherland i Ö-vik – call-centret för SASUnder Oktober – hittills inga varselVad gäller andelen varsel – marginell ökning för oss om +0.1% till 1%, så vi ligger på samma nivå som Jämtland-v.40-AF: Efter 4mån - 56% av varlsen i Mars/April (i Riket) blev uppsagdaFramförallt från Hotell & Restaurang (många blev dessutom av med jobben direkt – 4 av 10 hade en visstidsanställning)25/9 – 190 varsel18/9 – 190 varsel11/9 – 160 varsel-v.39-9 varsel i Augusti -> 734 (20% av varlsen i Riket)Tom. 18/9 – 190 varselAndelen från 0.3% till 1%-Störra varsel:Permascand i Ånge – 25st (ST, 200916)Pot. tableringar:SCA Biorefinery Östrand AB? (ST, 200930) – prel 100st direkt anställda? (Timrå bostadsfrsj.strategi)(Ö-vik: Polarbröd 18 nya tjänster i Bredbyn – medarbetare från Älvsbyn (ÖA, 200925?))HSD: Gamla fängelset i HSD +70 nya jobb (ÖA, 200921)Ortviken: Renewcell överväger att bygga en ny anläggning för återvinning av textilfiber (återvinner textilavfall för modeindustrin) på Ortvikens industriområde. Potentiellt handlar det om ca 100 arbetstillfällen om och när anläggningen står klar. (ST, 200915). Till att börja med ca 100 (ST, 201006)https://www.st.nu/artikel/efter-miljoforetagets-storsatsning-pa-ortviken-tar-hem-miljardorder-fran-kina-det-kanns-jattestort (ST, 201102)Avtal klart med Kinesisk prod. av viskosfiber, 2/3 av kap. allokerad.Ev. expander mer i framtiden.Ortviken: Big Akwa AB planerar att bygga en fiskindustri nära fabriken i Östrand - tanken är att fiskodlingen ska använda foder som baseras på restprodukter från massafabriken, som också kan ge spillvärme till fiskodlingen – och även denna verksamhet skulle kunna innebära 100 nya jobb i området, enligt initiativtagarna. (ST, 200915 & 200916)--v.37-Y hade 20% av varslen i aug.Större varsel:Ö-vik: 77 personer varslade call-center (Sutherland) (Allehanda, 200910)K-rauta (S-vall) – 18st varslade (SVT, 200903)Smålandsvillan – 85st(?) varslade (SVT, 200901)Clash Ohlsson – 8-9 varslade (SVT, 200901)Ortviken – (direkt) varsel till 710 anställda (SVT, 200830) – indirekt (2,6?)? Nedstängning under KV1 (SVT, 201020). Av 650st, 40st blir kvar på Ortviken (kollektiv+tjänste), uppsägningstiden börjar räknas från 1/12 -20 (SVT, 201027)Casino Cosmopol – 68st varslade (i Mars) (SVT, 200814), 150 tot berörda inkl. resturang (SVT, 200707)-v.34-Snitt 2019 per månad (Y): 73stSnitt 2020 YTD (tom Juli) -> 78st97 resp 50 i Juni/Juli 2019 för Y- 
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Källa: Arbetsförmedlingen – avser ackumulerat andel, Mars (-20) – Maj (-21) 

Varsel
Fördelning per bransch & andel av sysselsatta

Andel av de 
sysselsatta per 
bransch (och 
serie) berörda av 
varsel – (prickar)

Fördelning av 
lagda varsel, 
per bransch 
(och serie) –
(staplar)
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KTA per bransch, sökt och beviljat -21

Källa: Tillväxtverket (210604) 

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

Andel av de sysselsatta per 
bransch (och serie) 
berörda av KTA - (prickar)

Fördelning av KTA 
per bransch (och 
serie) - (staplar)
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Presentatör
Presentationsanteckningar
210621: 1 914 berörda anställda sökt för i Västernorrland210621: 1 065 berörda anställda beviljade för i Västernorrland
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Antal företagskonkurser, ackumulerat
januari-maj, 2020 och 2021

Källa: Tillväxtanalys/SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
59 företagskonkurser i januari-maj i år vilket är 3 fler jämfört med motsvarande period för ett år sedan medan antalet anställda som berördes är 101 vilket är 84 mindre än för ett år sedan. Flest drabbade anställda årets fem första månader fanns inom byggindustri (42), handel (24) 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 maj i år har 101 anställda berördes av företagskonkurser jämför med 185 samma period 2020 . 
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Omsättningstapp mot normalläge
- viss vändning för krisbranscherna

Källa: Konjunkturinstitutet – Extrafrågor till företag med anledning av corona-pandemin (210615)

Intervjutid: 7-9 juni

*Trend för medelvärdet av 
omsättningstappet per bransch.
OBS! Att trenden är unik per bransch och 
de olika läges-nivåerna (i respektive cell) 
inte går att jämföra mellan varandra –
för att se/förstå skillnaden i nivå av 
genomsnittligt omsättningstapp mellan 
branscherna, se linjen i diagram t.v. som 
avläses på den högra vertikala axeln.

Kommande publiceringsdatum: 20/7

TREND*: juni-okt
SNI 10-33
SNI 45 + 47
SNI 49-96
SNI 55-56
SNI 79

Presentatör
Presentationsanteckningar
https://www.konj.se/statistik-och-data/covid-19-relaterat/extramatningar/2021-06-15-liten-okning-i-omsattningen-i-naringslivet.html
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Mycket starkare än normalt
- alla branscher växlar upp

Källa: Konjunkturinstitutet 210527
Kommande publiceringsdatum: 29/6

- Normalnivå
Svagare än 
normalt

Mycket 
svagare än 
normalt

Nivå
Månad

Starkare än 
normalt

Mycket 
starkare än 
normalt

Presentatör
Presentationsanteckningar
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2021-05-27-historiskt-stark-barometerindikator.html
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Källa: Konjunkturinstitutet

Näringslivet, Mellersta Norrland
- liknande utveckling
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