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Uppföljning av ekonomiskt bistånd 1 per februari 2015
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd som presenteras i denna månadsrapport är hämtad
från registerutdrag ur verksamhetens handläggarsystem ProCapita. De hushåll som
rapporteras är hushåll som fått en utbetalning av ekonomiskt bistånd den månad
redovisningen avser. Hushåll som får avslag eller inte lämnat in ansökan om ekonomiskt
bistånd den aktuella månaden är inte inräknade. Observera att uppgifter för kostnad och antal
hushåll för den senaste månaden är preliminära. Siffrorna justeras vid nästa månadsrapport. I
ett diagram i rapporten illustreras antal hushåll med insatsen ekonomiskt bistånd som pågår
hela eller delar av en månad. I insatsen ekonomiskt bistånd ingår inte bara hushåll som får en
utbetalning av ekonomiskt bistånd utan även hushåll som t ex får avslag eller inte lämnat in
ansökan den aktuella månaden men gjort det tidigare och det finns ett öppet ärende. I dessa
ärenden ingår mer eller mindre omfattande handläggning. Det finns ytterligare ärenden som
innebär handläggning som inte ingår i insatsen ekonomiskt bistånd t.ex. hushåll vid inledande
faser vid en förstagångsansökan.
I månadsrapporten så finns det diagram som visar ett genomsnittsindex för andra kommuner
för att få en uppfattning om Uppsala kommuns resultat jämfört med andra jämförbara
kommuner. Genomsnittsindex bygger på genomsnittet för sex andra kommuner som utifrån
Uppsala ingår i jämförelsegruppen Liknande kommuner IFO (Individ och familjeomsorg)
som är framtagen av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Jämförelsegruppen består
av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO
samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden
för verksamheten utifrån strukturella faktorer vid en genomsnittlig effektivitets- och
ambitionsnivå. I jämförelsegruppen ingår Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg,
Jönköping och Norrköping.
Kostnader och ärenden
Kostnaderna totalt för utbetalt ekonomiskt bistånd för januari och februari är något högre än
vad som är budgeterat och även utfallet är något högre än för samma period 2014. Det är
kostnaderna för försörjningsstöd flykting som är klart högre än vad som är budgeterat, men
även utfallet är högre för januari och februari 2015 än för samma period 2014. Det totala
antalet unika hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd är högre (ca 90 hushåll) i februari 2015
jämfört med februari 2014. Jämfört med januari 2015 så är det några få hushåll färre som
beviljades ekonomiskt bistånd i februari 2015.
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Med ekonomiskt bistånd avses försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, flyktingar
inkluderat.
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I nedanstående diagram redovisas antal hushåll med insats ekonomiskt bistånd. I insats
ekonomiskt bistånd ingår inte bara hushåll som får en utbetalning av ekonomiskt bistånd utan
även hushåll som t.ex. får avslag eller inte lämnat in ansökan den aktuella månaden och
ärendet inte är avslutat.
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Ökningen av antal insatser med ekonomiskt bistånd beror främst på ett ökat antal
flyktinghushåll. Från april 2013 har det skett en generell ökning av hushåll med insats
ekonomiskt bistånd flykting. Under 2014 öppnades i genomsnitt 87 fler insatser med
ekonomiskt bistånd än vad som avslutades.
Utbetalning av försörjningsstöd (ej flykting) och försörjningsstöd flykting inkluderas i
ekonomiskt bistånd. Tidigare ingick även introduktionsersättning i ekonomiskt bistånd, sista
introduktionsersättningen betalade kommunen ut i oktober 2012.

Kostnaden för försörjningsstöd (ej flykting) är högre i februari 2015 jämfört med februari de
två föregående åren. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd fluktuerar ofta under året t ex
beroende på när personer är i utbildning med studiemedel och när hushållen får höga
räkningar. Det ska därför undvikas att jämföra en månad med annan samma år. Vanligtvis så
räknas riksnormen upp varje år nationellt i samband med årsskiftet utifrån bl a höjning av
konsumentprisindex. Ingen uppräkning av riksnormen har ännu gjorts för 2015, vilket har
undvikit direkta kostnadsökningar. Kostnader per hushåll ökade 2014 jämfört med 2013, det
beror bl a på högre bostadskostnader och högre kostnader för busskort. Kostnaden per hushåll
har ökat något 2015 jämfört med 2014.
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Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd flykting ökade under hösten 2014 och fortsätter att
öka under 2015. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd flykting påverkas bl a av
flyktingsströmmar i världen och hur snart personerna får etableringsersättning. Under 2014
mottogs ett stort antal flyktingar från Syrien och prognosen är att detta kommer att gälla även
för 2015. Kostnader per hushåll är klart högre hittills 2015 än 2014. Många av personerna
ingår i etableringsreformen och då är försörjningsstödet främst en komplettering till
etableringsersättningen från Försäkringskassan.
Antal hushåll
Antalet hushåll i behov av försörjningsstöd (ej flykting) pendlade mellan ca 2 200 hushåll och
2 500 hushåll per månad under 2014. Antal hushåll i februari 2015 uppgick till ungefär 2 250
hushåll. Mottagningsenheten fördelade något fler ärenden 2014 än 2013, ökning beror främst
på ett högre inflöde av flyktingärenden. I genomsnitt har mottagningen drygt 50 ärenden i
veckan. Det är ca 1 procent färre kvinnor som får ekonomiskt bistånd varje månad än män.
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Antalet hushåll med försörjningsstöd flykting fluktuerade mellan 125 och 220 under 2014. I
februari 2015 var det ca 220 hushåll som fick försörjningsstöd, vilket är ungefär 100 fler än i
februari 2014. Det har även skett en märkbar ökning av antal personer som bor i hushåll med
försörjningsstöd flykting de senaste två åren.
Nedanstående diagram illustrerar andel av uppsalaborna som mottar ekonomiskt bistånd
jämfört med andra liknande kommuner. Uppsala ligger för december 2014 på samma nivå
som för riket.

Uppsala har en lägre andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd jämfört med andra
liknande kommuner. Per helår har andelen av befolkning med ekonomiskt bistånd minskat
från 4,1 % 2012 till 3,9 % (preliminär siffra) 2014.
Barnfamiljer
Att belysa barnperspektivet inom verksamhet med ekonomiskt bistånd är angeläget. Att inte
ha samma ekonomiska förutsättningar som andra barn kan innebära att barnet måste avstå från
sådant som kamraterna tar för givet. Ekonomisk utsatthet kan påverka annat som har
betydelse för barns möjligheter att utvecklas och styra över sina egna liv, så som skolresultat,
hälsa och trygghet. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd löper även
en större risk att själva som vuxna bli beroende av ekonomiskt bistånd. Föräldrar är viktiga
som förebilder för sina barn. Därför är det viktigt att prioritera barnfamiljer när det gäller stöd
och insatser som leder till arbete eller utbildning och egen försörjning. Barnfamiljer
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prioriteras genom att de i högre grad än andra erbjuds välfärdsjobb. Antalet barn i hushåll
med ekonomiskt bistånd var färre på våren 2014 jämfört med våren 2013 för att sedan vara
ungefär lika under hösten. För januari och februari 2015 var det ungefär lika många antal barn
i hushåll med ekonomiskt bistånd som för motsvarande månader förra året. Antalet vuxna per
månad är dock något fler än förra året.
I en jämförelse med andra kommuner som ingår i samma jämförelsegrupp som Uppsala så har
Uppsala en klart mindre andel barnfamiljer med ekonomiskt bistånd.

Långvariga biståndsmottagare
Lagstiftaren har gett socialtjänsten som huvuduppgift att hjälpa den enskilde så han eller hon
kan klara sig utan ekonomiskt bistånd. Personer med försörjningsstödsproblem ska snabbt och
effektivt få stöd att uppnå varaktig självförsörjning. Det finns studier som visar att långvarigt
biståndmottagande i sig kan vara en riskfaktor genom att det kan förstärka utanförskap och
försämra möjligheten att få fast förankring på arbetsmarknaden. Uppsala har en stor andel
långvariga biståndsmottagare. Uppsala står inför utmaningen att sänka andelen långvariga
biståndsmottagare. Andelen mycket långvariga biståndsmottagare ökar i riket såväl som i
Uppsala.
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Diagrammet ovan illustrerar antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd minst 10 av de sista 12
månaderna samt minst 27 av de 36 månaderna utifrån att hushållet beviljades bistånd den
månad som grafen avser. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minst 10 av de sista 12
fluktuerar från månad till månad beroende på hur många hushåll som avslutar och påbörjar
sitt biståndsmottagande samt hur många hushåll som totalt erhåller ekonomiskt bistånd en
aktuell månad. Av trendlinjen går det att urskönja en väldigt liten minskning mellan januari
2013 och februari 2015 har skett av antal hushåll med ekonomiskt bistånd minst 10 av de sista
12 månaderna.
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minst 27 av de sista 36 månaderna förändras
marginellt från månad till månad. Någon förändring av trend från januari 2013 går inte att
tyda.
Av dem med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd är ca 24 procent barnfamiljer, och 8
procent av alla hushåll i september 2014 är barnfamiljer med mycket långvarigt ekonomiskt
bistånd. Det är små skillnader mellan könen gällande vilka som har långt och mycket långt
biståndsmottagande, det är ungefär en procent fler kvinnor.
I de indikatorer som Socialstyrelsen presenterar i sin öppna jämförelse så har andelen
personer i långvarigt biståndmottagande (10 av de sista 12 månaderna) i Uppsala minskat
mellan 2011 till 2013 medan andelen i mycket långvarigt biståndsmottagande (27 av de sista
36) har ökat under samma period. Verksamhetsstatistik visar att andelen hushåll med
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långvarigt och mycket långvariga biståndsmottagare minskade något i februari jämfört med
januari 2015.
Orsaker till ekonomiskt bistånd
Orsak till utbetalt ekonomiskt bistånd bygger i denna rapport på orsaken till varför personen
som hushållet är registrerat på, att den s.k. registerledaren 2 får ekonomiskt bistånd. Den
vanligaste orsaken till utbetalt ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. I januari 2015 var
kostnaden för gruppen arbetslös drygt 10 000 tkr i beviljat ekonomiskt bistånd. Det var lika
många hushåll i januari som februari som beviljades ekonomiskt bistånd pga av arbetslöshet.

Antal personer som får ekonomiskt bistånd pga. språkhinder (Socialstyrelsens definition) har
stått för en stor procentuell minskning under året. Minskningen beror på att många nu är
sjukskriven, studerar Sfi eller grund/gymnasieutbildning.
En jämförelse med andra kommuner visar att färre har annat arbetshinder (t.ex. avvaktar
nybesöksutredning, avvaktar socialförsäkringsförmån) som orsak till ekonomiskt bistånd i
Uppsala, men fler har arbetslöshet som orsak.
Den vanligaste orsaken, vilket motsvarar ungefär hälften, till ekonomiskt bistånd hos unga i
åldern 18-24 år är arbetslöshet. I februari 2015 har ca 210 hushåll av den gruppen beviljats
ekonomiskt bistånd pga arbetslöshet, vilket är något högre än för januari 2015. Efter
2

Vid sammanboende så registreras oftast hushållet på kvinnan och hon blir då registerledare, i dessa fall framgår
inte den andra personens orsak till ekonomiskt bistånd i denna statistik. Drygt 20 procent av de totala hushållen
med ekonomiskt bistånd per månad så är familjesammansättningen sammanboende

10 (12)

arbetslöshet är arbetshinder (50 hushåll) samt annat försörjningshinder (90 hushåll) de mest
förekommande orsakerna under februari. Noteras bör även att orsaken sjukskriven har ökat i
denna åldersgrupp.
Fördelning av beviljat ekonomiskt bistånd utifrån registrerat försörjningshinder för personer
med ekonomiskt bistånd minst 10 månader av de sista 12 månaderna under 2014 visar att
arbetslöshet svarar för nästan 40 procent. Dessa personer hänvisas överlag till Navet för
arbetsmarknadsinsats. I vissa fall bedöms att en arbetsmarknadsinsats via Navet inte är
passande utifrån personens behov. Det näst största försörjningshindret för denna grupp är
sjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning, vilket motsvarar ca 25 procent. Behovet av
ekonomiskt bistånd för dessa personer beror på att de helt saknar sjukpenninggrundande
inkomst och sjukpenning eller har så låg ersättning att de har rätt till försörjningsstöd. Läkare
och Försäkringskassan har bedömt att de saknar arbetsförmåga och för de som är sjukskrivna
behövs en medicinsk rehabilitering innan en arbetslivsinriktad rehabilitering blir aktuell. För
att utveckla samarbete och insatser för gruppen sjukskrivna pågår ett gemensamt projekt
mellan länets kommuner och Försäkringskassan, finansierat av Samordningsförbundet
Uppsala län. En kommunal arbetsmarknadsinsats i traditionell mening är alltså inte aktuell för
denna grupp. Runt 11 procent har ett annat arbetshinder än arbetslöshet. De flesta av dessa
personer deltar i en arbetsrehabiliterande insats eller så ställs inte krav på sysselsättning pga
socialmedicinska skäl. En grupp på runt 9 procent utgörs av personer som är utlandsfödda och
saknar tillräcklig kunskap i svenska språket och därför har svårigheter att få arbete eller
påbörja studier. Vissa får insatser via t ex den ideella föreningen Nyby Vision, dock inte alla.
Det finns ytterligare personer i gruppen som är föräldralediga, arbetar hel- eller deltid men har
låga inkomster, personer som deltar i vuxenutbildning och där socialtjänsten bedömt att
studierna är nödvändiga för en framtida försörjning, personer som av läkare och
Försäkringskassan har bedömts varaktigt sakna arbetsförmåga, men som saknar ersättning av
sjuk- eller aktivitetsersättning. Det kan också handla om utrikesfödda ungdomar 18-20 år som
saknar föräldrar i landet och går i gymnasieskola, eller utrikesfödda som redan vid ankomsten
till Sverige har nedsatt prestationsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning,
och därför inte kan delta i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.
Arbetsmarknadsåtgärder
Många som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet saknar eller har en sporadisk
förankring på arbetsmarknaden. Dessa personer ska hänvisas till arbetsmarknadssekreterare
för att effektivt lotsas in på arbetsmarknaden. I genomsnitt hänvisades ca 175 personer per
månad under 2014, vilket är klart högre än under 2013. Konstant är det fler män än kvinnor
som hänvisas till arbetsmarknadssekreterare. Socialtjänst-försörjningsstöd är väl medvetna om
att fler män än kvinnor hänvisas till arbetsmarknadssekreterare och arbetar på fler sätt med att
motverka undermedvetna könsbaserade bedömningar. Detta görs bl a genom att metoden
genushanden håller på att införas och jämställdhetsintegrering behandlas återkommande på
arbetsplatsträffarna, samt att det är ett viktigt mål i myndighetens verksamhetsplan.
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På Navet ska personerna snabbt påbörja en arbetsmarknadsinsats. Sista februari 2015 var över
1 400 personer (61 % män) inskrivna på Navet. Av dem hade över 300 personer en insats via
de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna för t ex jobbcoachning, praktik och matchning.
Nästan 300 personer har en subventionerad anställning sk välfärdsjobb via kommunen.
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Antalet avslut per månad har i genomsnitt under 2014 varit färre än antalet inskrivna per
månad. Detta har inneburit ett ökat antal personer som är i eller på väg att påbörja sin
arbetsmarknadsinsats.
De vanligaste avslutsorsakerna från Navet per månad under 2014 är arbete (ca 35 %), studier
(ca 13 %) och ej längre aktuell för ekonomiskt bistånd (ca 36 %). Under januari och februari
2015 så har 166 personer avslutats från Navet. Av dessa har 25 procent börjat arbeta, 22
procent börjat studera och 25 procent är inte längre aktuell hos socialtjänsten-försörjningsstöd
då de inte längre ansöker om ekonomiskt bistånd, flyttat från kommunen eller att de har brutit
kontakten med Navet.
Nedanstående diagram visar antal personer som har avslutats från Navet samt hur många av
dessa som har ekonomiskt bistånd tre månader senare.

I genomsnitt per månad så har 23 procent av personerna som avslutats hos Navet ekonomiskt
bistånd tre månader efter avslut.

BILAGA 2

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt,
oavsett om det rör sig om flyktingar eller ej. Ekonomiskt bistånd till flyktingar avser en
person/ett hushåll som definierats som flykting enligt den av staten vedertagna definitionen.
Här avses en person som beviljats uppehållstillstånd som flykting/skyddsbehövande,
kvotflykting, personer som fått uppehållstillstånd efter verkställighetshinder, tribunalvittnen
och anknytningar (anhöriga) i vissa fall. Ett hushåll/en person definieras som flykting i max
tre år utöver det år som uppehållstillståndet beviljades
Försörjningsstöd
Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för (4 kap 3 § SoL)
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt
dagstidningar, telefon och TV-avgift
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och
arbetsöshetskassa.
Skäliga kostnader enligt punkt ett beräknas enligt en för hela riket gällande norm, riksnorm.
Försörjningsstödet enligt punkt två lämnas för faktiska kostnader, eller i vissa fall skäliga
kostnader, om de faktiska är orimligt höga.
Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt
Med ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt avses behovsposter som inte ingår i
försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § Sol. Bistånd lämnas med skäliga kostnader för att tillgodose
behovet. De mest förekommande behovsposter har definierats i nämndens riktlinjer för
försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt. Exempel på dessa
behovsposter är läkarvård och medicin, sjukvårdsavgifter, glasögon, möbelutrustning,
begravningskostnader, dator och bredband eller telefoninstallation.

BILAGA 3
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Handläggare

Datum

Diarienummer

Tobias Åström Sinisalo

2015-03-04

AMN-2015-0114

Rapport arbetslöshet per februari 2015 - Arbetsmarknad
Denna rapport bygger främst på statistik hämtad från Arbetsförmedlingens hemsida.
Månadsstatistiken som framkommer i rapporten består av andelen av den registrerade
arbetskraften och andelen av befolkningen. Månadsstatistiken finns uppdaterad t o m januari
2015. Veckostatistiken som omfattar tiden till och med vecka 9 uppgår inte i andelen av den
registrerade arbetskraften. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa omfattar
arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och
omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Sökande i program med aktivitetsstöd är personer som är arbetssökande och inskrivna vid
Arbetsförmedlingen samt deltar i t ex arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsträning,
ungdomssatsningar som jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella
arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s
aktuella uppgifter om bland annat sysselsatta, arbetslösa och arbetskraften utgår från
månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU). Vid jämförelser med statistik från andra länder
ska SCB:s arbetsmarknadsstatistik användas. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling
redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa.
Skillnaden är störst under sommarmånaderna.
I början av mars 2015 var cirka 386 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program
med aktivitetsstöd i riket. Det är en minskning med runt 4 000 personer jämfört med i början
av februari och en minskning med runt 19 000 jämfört med samma tidpunkt förra året. I
början av mars 2015 är drygt 5 500 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd i Uppsala kommun. Av dessa personer är cirka 930 ungdomar under 24 år.
Antal personer som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd har ökat
med ca 100 personer i jämförelse med i början av februari 2015. Antalet unga öppet
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har minskat (20 personer) något med
föregående månad och med 190 personer jämfört med samma tidpunkt 2014.
Arbetsförmedlingen redogör på sin hemsida platsstatistik som omfattar rekryteringsbehov
som arbetsgivare anmält direkt till Arbetsförmedlingen eller via självservicesystemet
Annonsera Direkt. I diagrammet nedan presenteras antalet nyanmälda platser ackumulerat
under året.

Postadress: Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen ger en indikation på hur arbetsmarknaden
förändras. När jobben blir fler så sjunker ofta arbetslöshetssiffrorna. Ungefär 460 nyanmälda
platser per vecka har anmälts till Arbetsförmedlingen under februari månad, vilket är över 150
fler än i februari förra året. I diagrammet på nedan presenteras antalet öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd mellan 16-64 år i Uppsala kommun.
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Antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Uppsala har ökat något
under året men jämfört med samma period förra året så är det totala antalet öppet arbetslösa
och sökande i program med aktivitetsstöd klart lägre i år. Antalet öppet arbetslösa har inte
ändrats mycket under året men är klart lägre än samma period förra året. Antalet sökande i
program med aktivitetsstöd är runt 200 personer färre jämfört med samma period förra året.
Antalet arbetslösa kvinnor sjunker i större utsträckning än antalet män. Det kan bero på att
efterfrågan inom kvinnodominerande yrken är hög, t ex inom vård och omsorg.
Majoriteten av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ingår i en eller flera av
arbetslöshetsynpunkt särskilda grupper. Dit räknas personer med högst förgymnasial
utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64) år. Enligt Arbetsförmedlingens prognos beräknas 70
procent av samtliga inskrivna arbetslösa 2015 tillhöra grupper som har svag ställning på
arbetsmarknaden.

Antalet unga arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har inte förändrat särskilt
mycket under januari och februari. Antalet är dock klart lägre än för samma period 2014.
Följande diagram visar personer som är arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd
under mer än 6 månader varav i öppen arbetslöshet i mer än 6 månader (tidigare kallade
långtidsarbetslösa).
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Antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd under mer än 6 månader
har sjunkit något under året. Antalet ungdomar under 24 år som är öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd under mer än 6 månader är högre (i genomsnitt 15
personer) under 2015 än under samma period 2014.
Andel av arbetskraften som är arbetslösa
I Arbetsförmedlingens statistik finns andelen arbetslösa i förhållande till den registerbaserade
arbetskraften och befolkningen 16–64 år. Den registerbaserade arbetskraften består av den
förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen
och personer i program med aktivitetsstöd. Antalet personer som är öppet arbetslös eller är i
program med aktivitetsstöd är detsamma oavsett vad den står i förhållanden till. Större andel
är dock arbetslösa i förhållande till den registrerade arbetskraften än i förhållande till
befolkningen eftersom befolkningen innefattar fler personer än den registrerade arbetskraften.
Diagrammet nedan visar den sammanlagda andelen öppet arbetslösa och sökande i program
med aktivitetsstöd i Uppsala av den registerbaserade arbetskraften.
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Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppgår till 8,2 procent för
riket i januari, detta är en ökning från 8,1 procent i december. Under sommaren och i januari
sker det ofta en ökning av andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.
En förklaring till detta att personer är arbetslösa i avvaktan på kommande studier eller saknar
sysselsättning under skoluppehållen. För unga upp till 24 år har andelen öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd i riket minskat från 16,6 procent i januari 2014 till 14,7
procent januari 2015. För ungdomar i Uppsala upp till 24 år har andelen öppet arbetslösa och
sökande i program minskat från 9,7 procent i januari 2014 till 7,8 procent i januari 2015.
I diagrammet nedan åskådliggörs en jämförelse av nivåerna för andelen öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd mellan liknande kommuner. Jämfört med liknande
kommuner och riket har Uppsala en låg andel öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd.
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I diagrammet nedan visas en jämförelse mellan liknande kommuner för andelen öppet
arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldergruppen 18-24 år. Enbart Lunds
kommun, av de valda kommunerna, har en lägre nivå än Uppsala kommun.
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Andel av befolkningen som är arbetslösa
Tidigare presenterade inte Arbetsförmedlingen någon arbetslöshetsstatistik i förhållande till
arbetskraften utan endast i förhållande till befolkningen. Nedanstående diagram illustrerar
andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd sedan 1996.

Statistik på arbetslöshet utifrån de geografiska områdena i Uppsala tas generellt fram en gång
om året. Statistik på arbetskraften fördelat på geografiska områden har inte kommunen enkelt
tillgång till därför beräknas andel utifrån befolkning. På så sätt går det att få en uppfattning
om hur det förhåller sig på olika områden i Uppsala kommun.
Följande diagram illustrerar andelen öppet arbetslösa och sökande i program med
aktivitetsstöd av befolkningen i olika geografiska områden i Uppsala kommun för personer
under 24 år. Områden med en befolkning på under 300 ungdomar har slagits ihop för att
undvika att få personer ska få för stort utslag på statistiken.
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Det finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika geografiska områden inom Uppsala kommun.
Nedanstående tabell visar andelen (i %) som är öppet arbetslösa eller sökande i program med
aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år.
Område
Gottsunda
Gränby
Valsätra
Stenhagen
Skyttorpsbygden
Löten
Sävja-Bergsbrunna
Eriksberg
Staden
Landsbyggden

2005
9,8
7,5
7,3
7,6
5,7
6
5,9
6,3

2010
11,9
10,2
9,5
8
5,1
7,1
8,1
6,4

2014
10
9,6
8,9
6,8
6,1
5,8
5,7
5

5,5
4,2

5,4
3,8

4,2
2,7

Stor andel av personer med ekonomiskt bistånd har det pga av arbetslöshet. Andel av
befolkningen som är arbetslös korrelerar ofta med andel av befolkningen som har ekonomiskt
bistånd, ofta med en viss eftersläpning.
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I slutet av 1990-talet och i början på 2000-talet var andelen biståndsmottagare högre än andel
arbetslösa. Senaste åren har dock andelen biståndsmottagare varit lägre än andelen arbetslösa.
Sysselsättning
SCB genomför kvartalsvis arbetskraftsundersökningar för att ta fram statistik på
sysselsättningen.
I gruppen sysselsatta ingår personer som under en viss vecka (referensveckan, alltså när
undersökning genomfördes) utförde något arbete, antingen som avlönade arbetstagare, som
egna företagare eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan
medlem av samma hushåll samt personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som
hade anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller egen företagare och var
tillfälligt frånvarande under hela referensveckan. Orsak till frånvaron kan vara sjukdom,
semester, tjänstledighet, värnpliktstjänstgöring eller ledighet av annan anledning. Personer
som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta.
Nedanstående diagram visar andel sysselsatta av befolkningen 15-74 år i Uppsala län
kvartalsvis samt jämfört med andra län.
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Varsel
Varsel om uppsägning är ett begrepp som innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större
mängd uppsägningar. Om minst fem arbetstagare är berörda vid ett tillfälle eller om
arbetsgivaren tror att fler än tjugo arbetstagare kommer att beröras under en
nittiodagarsperiod ska varsel lämnas till Arbetsförmedlingen. Mindre driftinskränkningar
ingår inte i statistiken. Arbetsförmedlingen lämnar inte ut statistik på kommunnivå eftersom
det gör det möjligt att identifiera företag som uppger varsel om uppsägning.

Antal varsel om uppsägning i Uppsala län har varit relativt lågt under 2014. I januari 2015 var
det dock klart fler varsel än i januari 2013 och 2014. Det är var arbetsgivaren är lokaliserad
som avgör vilket län varslet hamnar i statistiken. Alltså kan en kommun eller län där många
pendlar till arbetsplatsen i ett annat län påverkas av varsel i det andra länet. Långt ifrån alla
rapporterade varsel realiseras och många varslade får snabbt ett nytt arbete efter uppsägning.

