Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – 26 maj 2020

Antalet arbetslösa fortsatte stiga under
vecka 21
Under vecka 17 (11-17 maj) fortsatte antalet personer som var öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd att öka, medan antalet nyanmälda plater fortsatte att minska. Antalet arbetslösa uppgick till
69 777 personer i Skåne, vilket motsvarade 10,6 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten fortsätter stiga
Krisen på arbetsmarknaden till följd av covid-19-pandemin utvecklas snabbt i Skåne liksom i riket. De
senaste veckorna har det skett en kraftig ökning av antalet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. I vecka 21
år 2020 uppgick antalet arbetslösa till 434 227 i riket och till 69 777 i Skåne. Motsvarande vecka
föregående år var antalet arbetslösa 332 118 personer i riket respektive 56 787 i Skåne.

Vecka 21 var 10,6 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 8,4 procent. I Skåne var drygt 45 800 personer permitterade.
Om dessa räknats in i arbetslösheten hade den stigit till 18 % av arbetskraften.
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Nyanmälda arbetssökande
Antalet nyanmälda arbetssökande har ökat kraftigt under sedan slutet av februari. Vecka 21 uppgick
antalet nyanmälda arbetssökande till 1 283. Motsvarande värde samma vecka föregående år var 880. I
riket anmäldes 9 418, vilket kan jämföras med 6 171 motsvarande vecka föregående år.

Nyanmälda platser
Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sjunkit kraftigt sedan slutet av februari. Vecka 21
anmäldes 2 543 i Skåne. Samma vecka föregående år uppgick antalet till 2 667. I riket anmäldes 11 621
platser, vilket kan jämföras med 24 508 motsvarande vecka föregående år. Av diagramet nedan framgår
att antalet nyanmälda platser i Skåne vecka 21 nästan låg på samma nivå som samma vecka under de två
föregående åren. Detta skiljer sig från utvecklingen i riket där antalet nyanmälda platser var markant
lägre 2020 än under de föregående åren.
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