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Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i 
slutet av mars månad 2012 

Lediga platser 

Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands arbetsförmedling uppgick i 
mars till cirka 3501. Det är en ökning med 20 platser jämfört med samma 
månad 20112. Flest lediga platser anmäldes inom vård och omsorg respektive 
Hotell och Restaurang, 73 respektive 136 platser. Cirka 150 av de lediga 
platserna är säsongsjobb. 

Fått arbete 
I mars 2012 fick cirka 230 personer inskrivna vid länets arbetsförmedling 
arbete, under mars förra året var antalet cirka 50 fler. Antalet män som fick 
arbete under månaden var 122, en minskning med 20, och antalet kvinnor 
minskade med 30 till 93. Antalet ungdomar som fick arbete ökade från 50 till 
53 personer. 
 

Personer berörda av varsel 
Under mars innevarande år varslades 5 personer i länet om uppsägning. 
Under mars förra året varslades åtta personer om uppsägning. Hittills under 
året har 49 personer varslats om uppsägning. Under samma period förra året 
varslades åtta personer. 
 

Personer utan arbete 
I slutet av mars var cirka 2 720 personer (2 808 i februari), eller 9,5 procent av 
den registerbaserade arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som 
öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. I riket som 
helhet var motsvarande andel 8,5 procent. 

Öppet arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var i mars 26 personer fler än för ett 

år sedan. I slutet av månaden var antalet öppet arbetslösa 1 379 personer (1 485 i 

februari), motsvarande 4,8 procent av den registrerade arbetskraften. Ungefär lika många 

män som kvinnor är inskrivna arbetslösa, i mars 700 män och 679 kvinnor. 

• Antalet kvinnor har ökat med 1,6 procent. 
• Antalet män har också ökat med 2,2 procent. 

                                                 
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som 

anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler.  
2 Nedgången är i viss mån ett statistiskt fenomen då Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser minskat något.  



 

  

Cirka 198 ungdomar (18-24 år) var i mars inskrivna som öppet arbetslösa vid 
Arbetsförmedlingen i Visby, vilket är en minskning med 11,2 procent (25 
personer) jämfört med samma månad föregående år. 
 

Personer i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd har ökat med drygt 100 
personer. Totalt 4,7 procent av den registrerade arbetskraften, 1 341 personer, 
deltog under mars i sådana program, en ökning på ett år med 0,3 
procentenheter. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 737 deltagare, varav 
256 i sysselsättningsfasen, tidigare kallat fas 3. När det gäller ungdomar under 
25 år har programvolymen ökat med drygt 0.9 procentenheter, till 554 
personer. 417 av dessa deltog i jobbgarantin för ungdomar.  

Nyinskrivna öppet arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa i mars vid Arbetsförmedlingen i Visby 
minskade med 17 personer jämfört med samma månad 2011. I mars var det 
totala antalet nyinskrivna arbetslösa 109. Den största gruppen, 31 personer, 
nyinskrivna arbetslösa var mellan 18-24 år.  

 

Arbetssökande i arbete med stöd  
733 personer, hade olika former av arbete med stöd vid mars månads slut. Det 
är cirka 20 personer färre än under mars föregående år. Av personerna i 
arbeten med stöd var: 

• 40 i olika anställningsstöd (35 i särskilt anställningsstöd och 5 i 
instegsjobb) 

• 693 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt 
arbetsförmåga, varav 572 i anställning med lönebidrag. 
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= 7,5 – 9,5 %1 

=       – 7,4 % 

Län

Totalt inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 12,3% 0,1

K Blekinge län 11,1% 0,2

Y Västernorrlands län 11,1% -0,2

D Södermanlands län 11,0% 0,3

U Västmanlands län 10,2% 0,1

E Östergötlands län 10,0% 0,0

M Skåne län 10,0% 0,2

BD Norrbottens län 9,8% -0,7

S Värmlands län 9,7% -0,4

T Örebro län 9,5% 0,0

I Gotlands län 9,4% 0,3

Z Jämtlands län 9,1% -0,9

G Kronobergs län 8,9% 0,5

H Kalmar län 8,8% 0,8

AC Västerbottens län 8,7% 0,0

Riket 8,5% 0,0

O Västra Götalands län 8,2% 0,1

W Dalarnas län 7,8% -0,4

F Jönköpings län 7,0% 0,2

N Hallands län 6,7% -0,3

AB Stockholms län 6,4% -0,1

C Uppsala län 6,0% -0,4

* Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år


