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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 

1 200 påbörjade något arbete, färre än i fjol 

Under februari månad erhöll 1 180 personer någon form av arbete. Det är 255 färre än i 
fjol. Av dessa 1 180 personer var 790 öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivi-
tetsstöd. Resultatet minskade överlag med ett undantag. Bland utrikesfödda tillhörande 
etableringsuppdraget ökade andelen som fick arbete men från en låg nivå. 

 

15 600 inskrivna arbetslösa, minskning med 700  

Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska. I slutet på februari var 15 595 personer 
inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 674 färre än i fjol. Av de in-
skrivna arbetslösa var 6 676 kvinnor och 8 919 män. Förra året var de 6 789 respektive 
9 480 samma månad. 

Nära 7 000 (6 977) av de inskrivna arbetslösa var födda utanför Europa, en ökning med 
700 (708) jämfört med februari förra året. Även bland personer födda i Europa (men ut-
anför Sverige) ökade antalet inskrivna arbetslösa något, från 760 till 795. Antalet in-
skrivna arbetslösa inrikes födda var samtidigt drygt 7 800 (7 823), vilket är 1 400 (1 417) 
färre än för ett år sedan. Bland utrikes födda var arbetslösheten 41,4 procent. Det är 0,3 
procentenheter högre än i fjol. Bland inrikes födda var den 6,6 procent, 1,1 procenten-
heter lägre.   

Sammantaget har arbetslöshetsnivån därmed minskat med 0,5 procentenheter, till 11,4 
procent. I riket har den minskat med 0,2 procentenheter till 7,8 procent. Nedgången i lä-
net är tydlig och det är ungdomar 18-24 år som står för minskningen.  

2017 2016 2017 2016
Kvinnor 340 373 4,8% 5,2%
Män 450 617 4,8% 6,1%
Samtliga 790 990 4,8% 5,7%

Funktionshindrade 113 127 3,6% 3,7%
Utrikes födda 237 232 2,9% 3,2%
i etablering 44 17 1,4% 0,6%
Ungdomar 18 - 24 år 210 271 6,6% 6,8%
Utbildningsnivå
Förgymnasial utb. 196 227 2,9% 3,4%
Gymnasial utb. 447 573 6,7% 7,4%
Efterymnasial utb. 147 190 5,1% 6,7%

Antal inskrivna arbetslösa 
som fått arbete, februari 
månad

Andel av inskrivna 
arbetslösa som fått 
arbete, februari månad
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Arbetslösheten 16–64 år i Gävleborgs län och dess kommuner i februari.  
Andel beräknas i procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.  
Förändring avser jämförelse med februari i fjol: 

 

2 900 inskrivna arbetslösa ungdomar, en fortsatt minskning 

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter att minska starkt. I slutet på februari var 
de 2 900 (2 899), vilket är en minskning med närmare 700 (684) jämfört med samma 
månad i fjol. Minskningen har skett i länets samtliga kommuner. 

Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften var arbetslösheten bland ungdomar 19,1 pro-
cent, vilket är 3,5 procentenheter lägre än för ett år sedan. I riket uppgick ungdomsarbetslösheten till 
11,2 procent, en minskning med 1,6 procentenheter.  

Arbetslösheten minskar både bland unga män och kvinnor. Arbetslöshetsnivån bland kvinnor 18-24 år 
är påtagligt lägre än bland män i samma ålder; 14,9 respektive 22,7 procent. 

  

Arbetslösheten bland ungdomar 18–24 år i Gävleborgs län och dess kommuner i februari.  
Andel beräknas i procent av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.  
Förändring avser jämförelse med februari i fjol: 

 

Kommun
Antal inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
antal

Förändring i 
procent

Andel inskrivna 
arbetslösa i 
procent

Ockelbo 356 -23 -6,1 12,5
Hofors 444 -34 -7,1 10,0
Ovanåker 522 -6 -1,1 9,6
Nordanstig 328 -25 -7,1 7,4
Ljusdal 1 006 -13 -1,3 11,2
Gävle 5 592 -319 -5,4 11,2
Sandviken 2 718 143 5,6 14,6
Söderhamn 1 506 -177 -10,5 12,7
Bollnäs 1 651 -54 -3,2 13,1
Hudiksvall 1 472 -166 -10,1 8,4
Gävleborgs län 15 595 -674 -4,1 11,4

Kommun
Antal inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
antal

Förändring i 
procent

Andel inskrivna 
arbetslösa i 
procent

Ockelbo 63 -18 -22,2 19,4
Hofors 115 -39 -25,3 24,0
Ovanåker 118 -18 -13,2 20,5
Nordanstig 53 -15 -22,1 10,8
Ljusdal 188 -38 -16,8 19,0
Gävle 935 -300 -24,3 16,6
Sandviken 504 -51 -9,2 24,9
Söderhamn 286 -57 -16,6 21,4
Bollnäs 334 -44 -11,6 23,7
Hudiksvall 303 -104 -25,6 15,9
Gävleborgs län 2 899 -684 -19,1 19,1
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Inskrivna inom etableringsuppdraget – 3 500 personer 

Av dessa drygt 3 500 (3 515)  personer är 2 968 antingen öppet arbetslösa eller sökande i program med 
aktivitetsstöd (inskrivna arbetslösa). Av återstående 547 personer har 283 arbete med eller utan stöd 
eller Nystartsjobb och 264 personer har förhinder att omgående ta ett arbete.  
De inskrivna arbetslösa är drygt 266 fler än i fjol. 1 156 är kvinnor och 1 812 är män. Tre fjärdedelar är 
yngre än 40 år och drygt 617 ungdomar 18-24 år.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

49 procent eller drygt 6 200 (6 224) personer av de inskrivna arbetslösa 25–64 år har varit utan arbete 
längre än ett år. I fjol var andelen 47 procent eller 5 900 (5 903) personer. Det är en ökning med 321 
personer. Bland inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år har 49 procent eller 1 400 (1 413) ungdomar 
varit utan arbete i mer än 6 månader. Nära hälften av dem saknar gymnasial utbildning.  

Något färre nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa i februari var 80 färre (719) jämfört med februari 2016. 44 pro-
cent var kvinnor och 56 procent män. Antalet ungdomar 18–24 år var också ett 80-tal färre (213). An-
talet utrikesfödda oavsett ålder, var 301 personer, 9 fler än för ett år sedan. Av dessa tillhör 128 etable-
ring, 36 fler än för ett år sedan. 

Fler än 4 100 personer har arbete med stöd 

Det är 4 130 personer som har arbete med stöd, 446 fler än i fjol. Av dessa är 825 anställningsstöd och 
3 305 särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning i de fall den medför en nedsatt arbets-
förmåga. Antalet anställningsstöd visar en stark ökning och är 310 fler jämfört med februari 2016 och 
särskilda insatser visar en ökning med 136 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

1 732 personer har Nystartsjobb, en ökning med 77 personer. 19 ungdomar som har en Yrkesintrodukt-
ionsanställning1, en minskning med 7 och 151 ett utbildningskontrakt2, en ökning med 110 personer. 

Antal personer varsel om uppsägning 

82 personer varslades om uppsägning i februari. I fjol var uppgick antalet till 41 personer.  

Lediga platser 3 

I februari registrerades 2 466 nya lediga platser. Det är 128 fler än samma månad 2016. 281 är regi-
strerade som sommarvikariat varav 186 inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Efterfrågan totalt 
var också störst på undersköterskor inom hemtjänst, äldreboende m.fl., personliga assistenter och 
grundutbildade sjuksköterskor.  

                                                             
1 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 15 
och 24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetstiden.   
2 Syftet med utbildningskontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska påbörja eller 
återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Utbildningskontraktet är en över-
enskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med mål-
sättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kom-
munen och berörd ungdom. 
3 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med stor 
försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och 
annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmark-
naden. 
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Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län, februari 
Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2016. 

 

 11,4 procent var inskrivna som arbetslösa (11,9).*  
Sammanlagt 15 595 personer (16 269) varav 2 968 inom etablering (2 702). 
 

 19,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (22,6).*  
Sammanlagt 2 899 personer (3 583) varav 617 inom etablering (597). 

  

 6 014 personer var öppet arbetslösa (6 723) varav 1 534 inom etablering (1 517). 
 

 9 581 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 546)  
varav 1 434 inom etablering (1 185). 

 

 719 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (799) varav 128 inom etablering (92). 
 

 1 180 personer fick arbete (1 435) varav 51 inom etablering (21). 
 

 82 personer varslades om uppsägning (41). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Inskrivna arbetslösa i Gävleborgs län i februari 2017  
som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Inskrivna arbetslösa i Gävleborgs län i februari 2017  
som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 
 
 

 

 

Fakta om statistiken 
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-
statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 
inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-
hetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-
medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och om-
gående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två 
grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i 
förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den of-
ficiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-
kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Månadsstatistiken för mars månad publiceras 10 april kl. 8:00 


