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Arbetslösheten i länet var i december 5,9% vilket innebär att Västerbotten tillsammans med Uppsala
län hade den lägsta arbetslösheten i Sverige under perioden. Den genomsnittliga arbetslöshetsnivån
döljer dock stora skillnader, såväl bland länets kommuner som bland olika grupper i befolkningen.
Arbetslösheten för de utrikesfödda är betydligt högre än i någon annan grupp och uppgick under
december till 19,5 procent. Det är en mycket stor skillnad i arbetslöshetsnivåer mellan utrikes och
inrikes födda personer, och arbetslösheten för inrikes födda uppgick till 4,1 % i länet, eller drygt en
femtedel så mycket som för utrikes födda.

Välfärden finansieras huvudsakligen via
inkomstskatter så en högre sysselsättning i
denna grupp gynnar inte bara individerna
utan innebär även en ökning av
kommunernas intäkter.

Den högsta arbetslösheten bland utrikes födda hade Nordmaling och Bjurholms kommun, där
andelen översteg 30% medan den lägsta arbetslösheten i gruppen fanns i Umeå med 16,6%.
Bland inrikes födda i länet uppgick arbetslösheten till 4,1% i länet men även här finns en stor
variation i kommunerna. Lägst arbetslöshet i gruppen fanns i Sorsele med 2,6% medan den i Åsele
var mer än dubbelt så hög med 7,2%.
Under den senaste tioårsperioden har befolkningsstrukturen ändrats kraftigt i Västerbotten, liksom
för riket som helhet. En allt större andel av de arbetsaktiva åldrarna utgörs av utrikes födda
personer. När så många av dessa står arbetslösa försvåras kompetensförsörjningen såväl som
finansieringen av välfärden i länets kommuner. Välfärden finansieras huvudsakligen via
inkomstskatter så en högre sysselsättning i denna grupp gynnar inte bara individerna utan innebär
även en ökning av kommunernas intäkter.

Länsgenomsnitt döljer ofta stora skillnader mellan länets olika kommuner och arbetslöshetsnivåer är
bara en av de faktorer som uppvisar mycket stor variation i våra 15 kommuner.
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Arbetslösheten redovisas som andel av arbetskraften i respektive grupp. Arbetskraften beräknas med en
befolkningsframskrivning av SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS 2017)
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