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Arbetsmarknadsläget oktober 2016
Skåne län
Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att stärkas. I hela landet noteras en ökad efterfrågan på arbetskraft och allt fler företag rapporterar om brist på arbetskraft.
Arbetsförmedlingens platsstatistik visar på ett fortsatt mycket stort inflöde av lediga platser
runtom i landet. Även i Skåne var platstillströmningen mycket hög, men för första gången –
efter en nästan tre år – låg inflödet under fjolårets nivå. Efter förra månadens uppgång minskade antalet personer som varslats om uppsägning åter igen.
Den fortfarande gynnsamma efterfrågan på arbetsmarknaden märks i Arbetsförmedlingens
aktuella sökandestatistik. Oktober månad var den femte månaden i följd som antalet arbetslösa på länets arbetsförmedlingar minskade. Inte sedan våren 2009 har det funnits så få arbetslösa ungdomar i länet, och arbetslösheten bland unga har minskat för varje månad under tre års tid.
Den aktuella utmaningen är matchningen på arbetsmarknaden där antalet arbetslösa bland
korttidsutbildade och utrikesfödda ökar, som det samtidigt råder arbetskraftsbrist inom ett
antal branscher.
Antalet arbetssökande som fått jobb har minskat något medan antalet nyinskrivna arbetslösa har ökat något jämfört med året innan.

Fortsatt stort platsinflöde 1
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick till drygt 11 000 2
under oktober 2016, vilket är drygt 400 färre än för ett år sedan (-3,8 procent). För första
gången efter en oavbruten uppgång mellan februari 2014 och september 2016 hamnade antalet lediga platser under fjorårets nivå. I riket som helhet ökade däremot platsinflödet med
knappt 12 900 jämfört oktober 2015 (+14,0 procent).
Flest nyanmälda platser finns inom branschgrupperna Finansiell verksamhet och företagstjänster, Vård- och omsorg samt Utbildning som sammantaget svarar för drygt 70 procent av
de anmälda jobben.
De till antalet mest annonserade yrkena i länet var Lager- och terminalpersonal, Grundutbildade sjuksköterskor, Företagssäljare, Grundskollärare, Förskollärare samt Personliga assistenter. Bortsett från lager- och terminalpersonal är dessa yrken bristyrken.

1 Det

finns en stor osäkerhet i platsstatistiken. Registreringen av platser kontrolleras men dubbla annonseringar
har blivit vanligare i takt med att fler och fler företag själva lägger upp sina annonser på Arbetsförmedlingens
hemsida.
2 I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal.
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Färre personer har fått arbete
Under oktober 2016 påbörjade knappt 5 600 av samtliga som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne någon form av arbete, vilket är nästan 100 personer färre än året innan (5,1 procent). Knappt 3 900 av dessa var tidigare inskrivna som arbetslösa (dvs. öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd) – knappt 1 700 kvinnor och drygt 2 200
män.
Av de arbetslösa som fick arbete fanns knappt 1 000 ungdomar mellan 18 och 24 år, knappt
1 600 utrikesfödda samt cirka 500 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. Drygt 400 personer av hela gruppen – dvs. cirka 11 procent – fick ett arbete
med stöd.
Färre varslade om uppsägning jämfört med året innan
En indikator på hur arbetskraftsefterfrågan förändras är arbetsgivarnas varsel om kommande uppsägningar. Under oktober månad var cirka 370 personer berörda av varsel om
uppsägning i Skåne, vilket innebär en halvering jämfört med föregående månad. Utvecklingen ska också jämföras med situationen för ett år sedan. Då noterade Arbetsförmedlingen
450 varslade personer. Det aktuella antalet ligger klart under snittet för den senaste 10-årsperioden (480 varslade).
Under rapportmånaden fanns de flesta varselberörda inom branschgrupperna Företagstjänster, Parti- och detaljhandel, Byggverksamhet samt Tillverkning.
Antalet som skrevs in som arbetslösa ökade något
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen uppgick till knappt 3 900 under oktober månad (drygt 1 700 kvinnor och knappt 2 200 män). Detta är knappt 100 fler jämfört
med oktober 2015 (2,0 procent, kvinnor: 3,7 procent och män: 0,7 procent). 48 procent av
de nyinskrivna var födda utanför Sverige.
Arbetslösheten minskar – från en mycket hög nivå
Antalet inskrivna arbetslösa, dvs. summan av de öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick till drygt 59 200 i slutet av oktober 2016. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med nästan 1 500 personer, eller 2,4 procent. Sedan juni
månad i år har antalet arbetslösa legat under fjolårets nivå. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 9,8 procent arbetslösa i slutet av oktober månad.
I riket som helhet har antalet arbetslösa sjunkit med 2,9 procent jämfört med året innan. Arbetslösheten låg på 7,6 procent. Det bör poängteras att antalet arbetslösa i de flesta län och
i riket som helhet minskat successivt sedan mitten av 2013. Med en markant fördröjning
började Skåne hänga med i landets generella utvecklingstrend.
Fler män än kvinnor är öppet arbetslösa eller programdeltagare. I Skåne var cirka drygt
26 500 kvinnor och 32 700 män inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober 2016. Arbetslösheten uppgick till 9,0 procent respektive 10,5 procent. I jämförelse med oktober 2015 har
antalet inskrivna arbetslösa kvinnor minskat med 2,8 procent och antalet arbetslösa män
med 2,1 procent. På riksnivå har antalet arbetslösa kvinnor och män sjunkit med 3,7 respektive 2,2 procent.
Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska. I slutet av oktober uppgick antalet inskrivna arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år till drygt 9 600 personer, motsvarande 15,0
procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört med samma månad i fjol är detta en
minskning med drygt 1 800 personer eller 16,0 procent. I riket som helhet uppgick arbetslösheten till 11,6 procent.
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Ungdomsarbetslösheten i Skåne fortsätter att vara betydligt högre bland män än bland kvinnor. Andelen arbetslösa män var i oktober 2016 17,4 procent, medan den bland kvinnor var
12,5 procent. Skillnaden förklaras framför allt av att fler kvinnor än män studerar vidare på
eftergymnasiala utbildningar och därmed står utanför arbetskraften.
Arbetslösheten ökar bland utrikesfödda, men minskar bland inrikes födda. Antalet utrikesfödda arbetslösa eller programdeltagare uppgick till drygt 33 400 personer, motsvarande
25,8 procent av arbetskraften (riket 22,2 procent). I jämförelse med oktober 2015 har gruppen ökat med 1 700 personer eller 5,4 procent.
Antalet utrikesfödda arbetslösa överstiger antalet inrikes födda arbetslösa sedan april i fjol.
Cirka 70 procent av utrikesfödda är arbetslösa födda utanför Europa. En del av de dessa är
flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Knappt 9 700 arbetslösa erhöll uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna. Knappt 6 200 av dessa nyanlända deltar i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och gruppen ökar snabbt i Skåne (15,9 procent under ett år).
I slutet av oktober 2016 noterades cirka 25 800 arbetslösa födda i Sverige, motsvarande 5,4
procent av arbetskraften. Antalet har minskat med 11,0 procent mellan oktober 2015 och
2016.
Nästan var tredje arbetslös har högst förgymnasial utbildning. I slutet av rapportmånaden
uppgick antalet korttidsutbildade bland arbetslösa till cirka 18 800 personer och utgjorde
knappt 32 procent av samtliga arbetslösa. Arbetslösheten uppgick till 25,4 procent. På ett år
har gruppen ökat med knappt 600 personer, eller 3,1 procent.
Arbetslösheten för personer med gymnasieutbildning låg på 8,5 procent och för personer
med eftergymnasial utbildning på 6,5 procent under referensperioden.
Antalet inskrivna med kortare tider i arbetslöshet minskar. Den minskning i antalet inskrivna arbetslösa som har skett den senaste månaden har i stor utsträckning skett i gruppen
arbetslösa som varit utan arbete i högst ett år. I oktober hade knappt 34 200 inskrivna varit
utan arbete högst ett år, vilket är nästan 1 900 färre än motsvarande månad året innan (-5,2
procent). Antalet med längre tider utan arbete fortsätter emellertid att öka (+400 eller +1,7
procent) och uppgick till knappt 25 100 i slutet av rapportmånaden.
Skillnaderna är stora mellan länets kommuner. Inom länet finns både kommuner som –
även i riksperspektivet – har mycket låg arbetslöshet, och kommuner som har arbetslöshetsnivåer som ligger bland de högsta i landet (se kartbild och tabell). Arbetslösheten var lägst i
Lomma (2,7 procent av den registerbaserade arbetskraften) och högst i Landskrona och
Malmö med 14,7 respektive 14,8 procent.
Ungdomsarbetslösheten varierar mellan de olika kommunerna. Den högsta noteringen
hade Östra Göinge med 26,6 procent. Den näst högsta ungdomsarbetslösheten i länet hade
Bromölla med 20,8 procent, den lägsta hade Lomma med 5,1 procent.

Fler öppet arbetslösa
Antalet kvarstående öppet arbetslösa uppgick till knappt 31 100 personer eller 5,1 procent
av den registerbaserade arbetskraften i slutet av oktober 2016. Antalet minskade med
knappt 1 000 personer eller 3,0 procent jämfört med året innan.
Oförändrat antal arbetssökande i program med aktivitetsstöd
Knappt 28 200 personer, eller 4,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, var arbetssökande i program med aktivitetsstöd i slutet av oktober månad. Antalet minskade med cirka
500 personer eller 1,8 procent i jämförelse med oktober 2015. Flest deltog i jobb- och utvecklingsgarantin, nästan 17 300 deltagare.
Antalet arbetssökande ungdomar i program med aktivitetsstöd har minskat med drygt 500
deltagare eller 9,1 procent mellan oktober 2015 och 2016. I slutet av oktober 2016 uppgick
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antalet till knappt 5 900 deltagare. I det största arbetsmarknadspolitiska programmet för
unga – Jobbgarantin för ungdomar – deltog knappt 3 200 arbetssökande. Antalet har minskat med knappt 1 300 personer jämfört med året innan.

Något färre arbetssökande i arbete med stöd
Drygt 11 100 personer eller 2,0 procent av arbetskraften i Skåne hade olika former av arbete
med stöd under oktober månad. Detta innebär en minskning med drygt 100 personer jämfört med föregående år. Av dessa var 9 900 sysselsatta i särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning, drygt 3 000 personer hade anställning med lönebidrag.
Utöver gruppen arbetssökande i arbete med stöd hade knappt 7 300 personer ett nystartsjobb i slutet av oktober i år. Anställningsformen innebär en ekonomisk ersättning till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid.
89 ungdomar hade en yrkesintroduktionsanställning. Yrkesintroduktion är ett ekonomiskt
stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15-24 år. Anställningen ska innehålla
utbildning/handledning om minst 15 procent av arbetstiden.
Cirka 200 ungdomar mellan 20-24 år hade ett utbildningskontrakt. Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller återgå till
studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Ungdomen kan vid behov studera på deltid och kan då kombinera studierna med arbete, praktik
eller annan lämplig arbetsmarknadspolitisk insats.
Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella
arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som
är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar,
aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en
registerbaserad arbetskraft.
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning
December månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 januari 2017.
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Inskrivna arbetslösa 16 – 64 år
som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften
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