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Fortsatt ökning av arbetslösheten
under vecka 25
Under vecka 24 (15-21 juni) fortsatte antalet personer som var öppet arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd att öka. Arbetösheten uppgick till 74 305 personer i Skåne, vilket var en ökning med 1 294
personer sedan föregående vecka. 11,3 procent av arbetskraften var arbetslösa i Skåne.

Arbetslösheten stiger
De senaste veckorna har det skett en kraftig ökning av antalet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.Vecka
25 uppgick antalet arbetslösa till 462 526 i riket och till 74 305 i Skåne. Motsvarande vecka föregående år
var antalet arbetslösa 337 972 personer i riket respektive 58 180 i Skåne. Vecka 25 var ökningen av
arbetslösheten i Skåne dock något lägre än vad den var veckan innan. Sedan föregående vecka har
arbetslösheten ökat med 7 667 (+1,7 %) personer i riket och med 1 294 (+1,8 %) personer i Skåne.

Vecka 25 var 11,3 procent av arbetskraften i Skåne mellan 16-64 år arbetslösa eller i program med
aktivitetsstöd. I riket var motsvarande andel 9,0 procent. Det höga antalet anställda som finansieras av
staten med hjälp av stöd till korttidsarbete bidrar sannolikt starkt till att hålla arbetslösheten ner. Den 19
juni fick 50 803 personer stöd till korttidsarbete, vilket motsvarade knappt 8 procent av arbetskraften.

1

Nyanmälda arbetssökande
Antalet nyanmälda arbetssökande sjönk något under vecka 25. Antalet nyanmälda arbetssökande uppgick
till 2 310 personer. Motsvarande värde samma vecka föregående år var 1 515. I riket nyanmäldes 15 753
arbetssökande, vilket kan jämföras med 9 754 motsvarande vecka föregående år.

Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sjunkit kraftigt sedan slutet av februari. Vecka 25
anmäldes 2 361 i Skåne. Samma vecka föregående år uppgick antalet till 2 157.Motsvarande uppgifter för
riket var 12 989 nyanmälda platser vecka 25, vilket kan jämföras med 18 615 motsvarande vecka
föregående år.
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Arbetslösa efter födelseland
Sedan vecka 13, då coronakrien påtagligt började påverka arbetslösheten, har antalet arbetslösa med
Sverige som födelseland ökat med 68 77 personer (27 procent). Antalet födda i övriga Europa ökade med
1 466 personer (15 procent) och antalet födda utanför Europa ökade med 2 592 (9 procent).
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