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1 173 nya jönköpingsbor under 2012
Folkmängden i Jönköpings kommun ökade med 1 173 personer under 2012. Invånarantalet uppgick
därmed till 129 478 invånare i slutet av året. Ökningen beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt
födelsenetto.
Födelsenettot (födda minus döda) för 2012 uppgick till +458. Under året föddes 1 657 barn, vilket är sju
färre jämfört med 2011. Även antalet avlidna var något lägre än året innan, 1 199 avlidna jämfört med 1
216 under 2011.
Under 2012 flyttade 6 163 personer till kommunen samtidigt som 5 456 personer flyttade från
kommunen, vilket ger ett positivt flyttnetto under året på 707 personer. I jämförelse med 2011 var både
inflyttningen och utflyttningen högre. Inflyttningen ökade med 255 personer och utflyttningen ökade med
17 personer.

Befolkning i jämförelse med riket
I Sverige bor 9 555 893 personer, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i
Jönköping. Kommunen har en något yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är
40,2 år, medan den i riket är 41,2 år. Andelen av jönköpingsborna som är födda utomlands är 13,9
procent. För riket är motsvarande uppgift 15,4 procent.
Länk till Exceldokument med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av
länets kommun samt landets 15 största kommuner.

600 nya bostäder under 2012
Under 2012 blev cirka 600 bostäder i Jönköpings kommun
inflyttningsfärdiga. Av dessa var 54 procent hyresrätter,
25 procent bostadsrätter och 21 procent äganderätter.
Påbörjad bostadsproduktion under året uppgick till cirka
230 bostäder. Av dessa var 84 procent hyresrätter och
16 procent äganderätter. Det påbörjades med andra ord
inga bostadsrätter under 2012.
Vid årsskiftet pågick byggandet av cirka 580 bostäder.
Merparten av dessa förväntas bli färdigställda under
innevarande år.

Fortsatt hög varselnivå och ökad arbetslöshet
Statistik från Arbetsförmedlingen för januari 2013 visar att den totala arbetslösheten 16-64 år (öppet
arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd) är lägre i Jönköpings kommun jämfört med både
läns- och riksgenomsnittet. På ett år har dock den totala arbetslösheten ökat med 740 personer, från
4 160 till 4 900 personer. Den öppna arbetslösheten ökade med 480 personer och bland deltagare i
program med aktivitetsstöd ökade antalet med 260 personer. Ökningen har varit störst bland personer
som var öppet arbetslösa. I januari uppgick den totala arbetslösheten till 7,4 procent av arbetskraften16
–64 år och det var fler män än kvinnor som var arbetslösa (8,0 procent respektive 6,7 procent).
Att arbetsmarknaden försvagas i kommunen visar sig även genom att antalet personer berörda av
varsel om uppsägning har ökat kraftigt. Under 2012 ökade antalet varslade personer med 357 procent,
från 300 till 1 350 personer. Dock bör man ha i åtanke att långt ifrån alla som varslas blir uppsagda och
av dem som blir uppsagda blir inte alla arbetslösa. Under januari 2013 varslades 75 personer om
uppsägning och det är samma antal som motsvarande månad föregående år. En annan signal på att
arbetsmarknaden försvagas är att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska. Antalet nyanmälda
platser har på ett år minskat med 15 procent, från 860 till 730 lediga platser i januari 2013.

Andel arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i relation till den
registerbaserade arbetskraften 16-64 år Källa: Arbetsförmedlingen

Den totala ungdomsarbetslösheten i relation till den registerbaserade arbetskraften 18-24 år var i januari
14,7 procent och bland utrikes födda personer 16-64 år var arbetslösheten 18,3 procent.
Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är lägre i kommunen jämfört med riket. Dock har
arbetslösheten ökat mer i kommunen både för ungdomar och utrikes födda det senaste året i jämförelse
med riket. Viktigt att notera är att arbetslösheten är minst dubbelt så hög för dessa grupper, vilket visar
att både ungdomar och utrikes födda personer har svårare att konkurrera om de lediga jobben.
Arbetsförmedlingens prognos för Jönköpings län 2013 visar att den inbromsning som skett under andra
halvåret av 2012 kommer att fortsätta under året. Arbetslösheten beräknas öka samtidigt som
sysselsättningen förväntas minska. Det är framför allt inom industri och byggverksamhet som
sysselsättningen beräknas minska under året. Vändningen på länets arbetsmarknad beräknas ske som
tidigast under 2014 enligt prognosen.
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