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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 

Fått arbete 
I februari fick nästan 1 000 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I februari 
för ett år sedan var antalet bara något högre. Av alla som gick till arbete var 180 ungdo-
mar mellan 18 och 24 år. Drygt 20 procent av dem som fick jobb hade enbart förgymn-
asial utbildning medan 11 procent hade eftergymnasial utbildning. 

Nyinskrivna öppet arbetslösa  
590 personer anmälde sig som arbetslösa i Dalarna i februari, betydligt färre än i februari 
förra året. 41 procent av de nyinskrivna var födda utomlands och 27 procent var ungdo-
mar mellan 16 och 24 år.  

Lediga platser  
2 700 lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen i Dalarna under februari, 300 fler 
än för ett år sedan. Majoriteten av platserna fanns inom vård och omsorg, nästan 1 400 
platser. Drygt 100 platser fanns inom industrin, varav en stor del avser sommarvikariat. 

Arbetslösheten samma som förra året 
Inskrivna arbetslösa är den sammanlagda kompetensen som länets arbetsgivare kan välja 
bland när de behöver personal. I februari var utbudet av arbetssökande 10 354 personer i 
Dalarnas län. För ett år sedan var antalet 16 personer färre. Andelen i procent av register-
baserad arbetskraft blir därför samma som i februari 2016.  

Antalet inskrivna ungdomar som söker jobb minskade med drygt 260 personer sedan feb-
ruari förra året. Andelen är 11,9 procent av registerbaserad ung arbetskraft. Ungdomarnas 
minskning var 1,7 procentenheter. 

Antalet inrikes födda arbetslösa har minskat med nästan 900 personer på ett år och är 
nere i 4 800 personer. De utgör 47 procent av alla arbetslösa. 

Säters kommun har i februari länets lägsta arbetslöshet med 3,3 procent av registerbase-
rad arbetskraft och Avesta den högsta med 13,5 procent. Fem kommuner i Dalarna hade 
en arbetslöshet som var lika med eller högre än rikets genomsnitt, Orsa, Borlänge, Avesta, 
Ludvika och Hedemora. I ett riksperspektiv är även dessa nivåer låga. Rikets arbetslöshet 
var 7,8 procent. I Säter, Avesta och Rättvik har arbetslösheten minskat mest på ett år.  

Bland ungdomarna hade Säter också den lägsta arbetslöshetsnivån med 5,9 procent av 
ung arbetskraft. Avesta hade den högsta arbetslösheten bland ungdomar, 22,5 procent, 
men med den kraftigaste minskningen i länet sedan februari 2016 på hela 4,4 procenten-
heter. I riket var andelen 11,2 procent. Bland inrikes födda ungdomar var Dalarnas arbets-
löshet 6,8 procent och rikets 7,5 procent.  

Bland männen är andelen arbetslösa 9,0 procent av registerbaserad manlig arbetskraft 
(oförändrat jämfört med föregående år) och 6,3 procent bland kvinnor (oförändrat) som 
andel av registerbaserad kvinnlig arbetskraft.   
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Öppet arbetslösa 
Antalet öppet arbetslösa var 5 900 personer i februari, en minskning med 180 personer 
på ett år. 

Arbetssökande i program med aktivitetsstöd 
4 453 arbetslösa hade någon form av aktivitetsstöd i februari, en ökning med 200 perso-
ner. Den största enskilda gruppen bestod av deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin 
med drygt 2 000 deltagare. Av dessa var 143 i Sysselsättningsfasen, en minskning med 
över 450 personer på ett år. 

Tider i arbetslöshet 
Av länets arbetslösa hade 45 procent en kortare tid utan arbete än sex månader. 38 pro-
cent hade varit utan arbete i mer än 12 månader och 17 procent hade en tid utan arbete på 
mer än 24 månader.  

Arbetssökande i arbete med stöd 
Drygt 2 700 personer i Dalarna hade i februari en anställning med stöd. Den allra största 
andelen bestod av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Drygt 2 300 hade denna form av stöd. Sökande med olika slag av 
anställningsstöd var 452. 

Analys: Nyanlända kan bli en del av lösningen på arbetskraftsbristen 
inom vård och omsorg 
Nyanlända arbetssökande ska trygga tillgången på arbetskraft i Dalarna när den inrikes 
födda befolkningen inte längre räcker till. I många kommuner råder det redan idag full 
sysselsättning bland inrikes födda och deras antal i arbetsför ålder kommer att minska 
under de kommande femton åren. 

Samtidigt måste de nyanlända rustas för att kunna ta jobb som blir lediga. Det behövs 
först och främst en validering av deras nuvarande kompetenser men också en påbyggnad 
av nya kunskaper.  

I många kommuner finns en stor oro för hur man ska klara av bemanningen inom vård 
och omsorg inför sommaren och i förlängningen även under kommande år. Här kan både 
nyanlända och andra grupper av arbetslösa hjälpa till att öka tryggheten. I Dalarna finns 
drygt 100 nyanlända som har en utbildning inom hälso- och sjukvård från sina hemländer 
och som kan utgöra en del av den resurs som kommuner och landsting saknar. Även om 
de inte kan utföra de mest kvalificerade arbetsuppgifterna inom vården kan deras insats 
möjliggöra att ordinarie personal får mer tid för akuta situationer. Samtidigt får de nyan-
lända en inblick i svensk sjukvård och omsorg. 

Arbetsförmedlingen erbjuder möjligheter för arbetsgivare inom vård och omsorg genom 
till exempel praktik och extratjänster att skola in personal under våren så att de kan ta ett 
större ansvar för arbetsuppgifter under semesterperioderna.   

I några av Dalarnas kommuner har man redan insett fördelarna med att anställa nyan-
lända. Omsättningen till arbete i gruppen är hög i Vansbro och Malung-Sälen, trots att 
båda kommunerna har hög andel nyanlända som saknar gymnasieutbildning. En låg ut-
bildningsnivå medför således inte med automatik att det är svårt att nå en god etablering 
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och integration på arbetsmarknaden, något som bekräftas av Reine Johansson vid Arbets-
förmedlingen Norra Dalarna. 

 

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

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

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/
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