
  

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.  

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.    
www.arbetsformedlingen.se 

 

Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Gävleborgs län i slutet av mars 2013 
 
 

Kort om mars 2013 
 Antal/andel av den registerbaserade 

arbetskraften 16 – 64 år 
 2013 2012 Förändring 

Sökande som har fått arbete 1 640 1 623 + 17 

Nyanmälda lediga platser 1 723 1 498 + 225 

Personer varslade om uppsägning 253 253 +- 0 

Nyinskrivna arbetslösa 789 815 - 26 
Öppet arbetslösa och deltagare i  
program med aktivitetsstöd 

17 001 
(12,3 %) 

16 841 
  (12,2 %) 

+ 160 
 

Varav    
Inskrivna öppet arbetslösa 7 554  

(5,5 %) 
7 759 

(5,6 %) 
- 205 

respektive deltagare i program 
med aktivitetsstöd 

9 447 
   (6,8 %)               

9 082 
(6,6 %) 

+ 365 

 
Antalet lediga platser fortsätter att öka jämfört med 2012 
I mars månad anmäldes 1 723 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är 225 
fler än under mars i fjol. Under årets första kvartal har totalt 5 546 platser anmälts 
vilket är närmare 800 fler än under samma period i fjol. Det är också det högsta 
antalet under ett första kvartal sedan år 2008. En bidragande orsak är det höga 
antalet vikariat inom vård och omsorg som anmäldes under januari månad i år. 
 
17 000 inskrivna utan arbete 
Antalet totalt inskrivna arbetslösa var 160 fler jämfört med för ett år sedan. Antalet 
öppet arbetslösa var 205 färre medan 365 fler deltog i arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd. Antalet inskrivna öppet arbetslösa i länet var 7 554 
personer i mars och antalet personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska program 
med aktivitetsstöd var 9 447. I länet var därmed sammanlagt 17 001 personer eller 
12,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd i mars i år.  
I Riket var motsvarande andel 8,7 procent. Gävleborg har liksom tidigare den högsta 
arbetslösheten.  
Den lägsta arbetslösheten i länet återfanns i Nordanstig och Hudiksvall med 9,9 
respektive 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. Den var 
högst i samma kommuner som föregående månader, Sandviken och Gävle, båda med 
13,2 procent.  
Sett till samtliga kommuner i landet så var arbetslösheten liksom föregående månad 
högst i Trollhättan och Haparanda, 16,0 procent och lägst i Danderyd, 2,6 procent.  
 
Antalet nyinskrivna arbetslösa fortsätter att minska 
Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i mars var 26 färre vid 
jämförelse med mars månad 2012 och uppgick nu till 789 personer. Det är fjärde 
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månaden i rad som antalet har minskat vid jämförelse med samma månad 
föregående år. 1 011 personer i snitt per månad har anmälts som nyinskrivna 
arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar under årets första kvartal. Det är det lägsta 
antalet sedan våren 2008.  
 
Marginell minskning av de som varit arbetslösa längst 
I länet har antalet personer som varit utan arbete längre än 24 månader minskat med 
9 personer jämfört med mars 2012. Det skiljer sig dock mellan länets kommuner. 
Procentuellt har antalet med längst tid utan arbete minskat mest i Söderhamn följt av 
Ljusdal och Bollnäs.  
 
Något fler fick arbete 
1 640 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon 
form av arbete i mars, 883 män och 757 kvinnor. Det är totalt 17 fler än i mars 2012. 
Under årets första kvartal har i snitt 1 689 personer fått arbete per månad. 
Motsvarande antal i fjol och år 2011 var 1 526 respektive 1 729 personer. 
 
Lika många varslade som i fjol 
Under mars månad varslades 253 personer om uppsägning i Gävleborgs län. Det är 
samma antal som i fjol. Det är 126 fler som varslats under årets första tre månader 
jämfört med samma period förra året. 
 
Ungdomsarbetslösheten är i stort lika som i fjol 
Sammanlagt var 4 547 ungdomar 18 – 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd i mars. Det är 86 fler än i fjol och utgör 26,9 
procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. I Riket uppgår 
ungdomsarbetslösheten till 17,4 procent. I länet så är den lägst i Nordanstig, 20,7 
procent och högst i Hofors, 30,2 procent. Det motsvaras i antal av 116 ungdomar i 
Nordanstig och 186 i Hofors. I riket är den högst i Bromölla med 35,7  procent vilket 
motsvarar 263 personer. Den lägsta återfinns i Lidingö 3,3 procent eller 57 personer.  
 
Jobba utomlands eller rekrytera i Europa med hjälp av Eures1 
Idag, läs den 8 april 2013, finns fler än 1,4 miljoner lediga platser registrerade i 
Eures-nätverket för den som vill ut och jobba i Europa. Det största antalet i dagsläget 
finns i Storbritannien, drygt 600 000 och följs av Tyskland med drygt 350 000 
platser.   
Fri rörlighet för arbetstagare är en av de grundläggande rättigheterna för medborgare 
i medlemsländerna. Det innebär att man har rätt att söka och ta arbete utan att ha 
arbetstillstånd inom EU. I vissa fall går det att få ta med sig sin svenska ersättning 
från arbetslöshetskassan. 
Till och med den sista juni i år kan den som är mellan 18 och 30 år och har hittat 
minst sex månaders arbete i ett annat EU-land ha möjlighet att få stöd och bidrag för 
att komma igång i det nya landet.  
 
Arbetsgivare som inte hittar den kompetens de behöver i Sverige kan öka 
möjligheterna till rekrytering genom att söka arbetskraft i Europa. I nuläget finns 
drygt 1,1 miljoner meritförteckningar registrerade. Eures kan ge arbetsgivarna – 
framför allt de små och medelstora företagen – personlig service så att de kan komma 
i kontakt med potentiella arbetstagare inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). 
 
 
                                                           
1 EURopean Employment Services, Eures. Länk till Eures hemsida 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sv
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
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Län
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

X Gävleborgs län 12,3% 0,1
K Blekinge län 11,8% 0,6
D Södermanlands län 11,4% 0,5
Y Västernorrlands län 10,7% -0,4
U Västmanlands län 10,6% 0,4
M Skåne län 10,4% 0,4
E Östergötlands län 10,1% 0,1
S Värmlands län 10,0% 0,3
T Örebro län 9,9% 0,4
I Gotlands län 9,7% 0,3
G Kronobergs län 9,4% 0,6
BD Norrbottens län 9,3% -0,6
H Kalmar län 9,1% 0,4
Z Jämtlands län 8,9% -0,4

Riket 8,7% 0,3
AC Västerbottens län 8,4% -0,4
O Västra Götalands län 8,3% 0,0
W Dalarnas län 8,2% 0,3
F Jönköpings län 7,7% 0,6
N Hallands län 6,9% 0,2
AB Stockholms län 6,9% 0,5
C Uppsala län 6,3% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år
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Totalt inskrivna arbetslösa i mars 2013 som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fakta om statistiken 
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, 
AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett 
arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 
Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av 
dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta 
ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper 
benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar 
mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med 
aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: 
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-
statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku 
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*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Kommun
Totalt inskrivna 
arbetslösa

Förändring i 
procentenheter*

Sandviken 13,2% 0,8
Gävle 13,2% -0,6
Söderhamn 12,6% 0,0
Gävleborgs län 12,3% 0,1
Bollnäs 12,0% -0,5
Ljusdal 12,0% 0,8
Hofors 11,6% 1,6
Ockelbo 10,8% 0,0
Ovanåker 10,7% 0,5
Hudiksvall 10,5% 0,5
Nordanstig 9,9% 0,3
Riket 8,7% 0,3

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html
http://www.scb.se/aku

