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Den gotländska arbetsmarknaden i juli 2011  

 
Fler lediga jobb och färre blir arbetslösa 
 
Än syns inga nämnvärda effekter av den ekonomiska oron i Arbetsförmedlingens 
statistik för juli. Den gotländska arbetsmarknaden fortsätte att stärkas under juli 
månad. De lediga jobben ökade och färre skrevs in som arbetslösa. I juli var 5,1 
procent av den gotländska befolkningen mellan 16-64 år arbetslösa eller deltog i 
något program med aktivitetsstöd.  
   
Arbetsgivarna anmälde drygt 100 lediga jobb under månaden. Hittills under året har 
Arbetsförmedlingen Visby fått uppdrag att förmedla drygt 2 400 lediga jobb (drygt 
1 100 vanliga jobb och cirka 1 300 säsongs- och sommarjobb). Under juli fick 250 
personer av de som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen på Gotland ett arbete.  
  
 - Vi ser att den gotländska arbetsmarknaden stabiliseras allt mer. De lediga 
platserna har blivit fler och antalet nya arbetslösa har minskat. Det går snabbare 
för många av våra  arbetssökande kunder att få jobb. 
- En av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att hjälpa arbetsgivarna att hitta 
och rekrytera den kompetens de söker till lediga jobb. Då kan företagen växa och 
fler jobb skapas. Samtidigt arbetar vi intensivt med att stödja de arbetssökande 
som inte har så lätt att få jobb trots att de lediga jobben blivit fler, säger Lena 
Broén, sektionschef på Arbetsförmedlingen Visby. 
 
 
 

Fakta om Arbetsförmedlingens statistik 

Från och med den 2 maj 2011 ändrar Arbetsförmedlingen benämningen på 
begreppet arbetslösa till öppet arbetslösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att 
Statistiska Centralbyrån SCB, som är den myndighet som presenterar den officiella 
arbetslöshetsstatistiken, också använder termen arbetslösa men definierar den på 
ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi därför benämning. 

Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa förblir densamma som vår 
tidigare definition av arbetslösa nämligen arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

 

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 
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