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                                                           ARBETSFÖRMEDLINGEN LEDER TILL ARBETE 
    Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och arbetssökande kan få jobb.  

Kontakt: Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771-41 64 16 eller den lokala Arbetsförmedlingen. 
www.arbetsformedlingen.se 

 
Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i 
slutet av juli månad 2013 
 
Personer utan arbete 
I slutet av juli var 1 885 personer, eller 6,6 procent av den registerbaserade 
arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare 
i program med aktivitetsstöd. I juli var det bara Uppsala och Hallands län som hade 
en lägre arbetslöshet än Gotland. I riket som helhet var motsvarande andel 8,4 
procent, i övrigt varierar andelen mellan 6,4 procent (Uppsala och Hallands län) och 
11,1 procent (Gävleborgs län).  

När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 år var 12,5 procent (429 personer) av den 
registerbaserade arbetskraften arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. 
Under juli 2012 var siffran 14,4 procent och motsvarande för riket var i år 16,8 
procent.  

Öppet arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen var i juli fem personer färre än för 
ett år sedan. I slutet av månaden var antalet öppet arbetslösa 912 personer, motsvarande 
3,2 procent av den registrerade arbetskraften. Fler män än kvinnor är inskrivna 
arbetslösa, i juli 481 män och 431 kvinnor. 

116 ungdomar 18-24 år var i juli inskrivna som öppet arbetslösa vid 
Arbetsförmedlingen i Visby, vilket är 38 personer färre än samma månad föregående 
år. Det motsvarar 3,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. I juli 2012 var 
samma siffra 4,5 procent. För riket i genomsnitt under juli månad innevarande år var 
det 8,3 procent. 

Personer i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd har minskat med 35 personer. Totalt 
3,4 procent av den registrerade arbetskraften, 973 personer, deltog under juli i sådana 
program, en minskning på ett år med 0,1 procentenheter. Jobb- och 
utvecklingsgarantin omfattade knappt 639 deltagare, varav 238 i 
sysselsättningsfasen.  

När det gäller ungdomar under 25 år har programvolymen minskat med 7,4 procent, 
till 313 personer. 170 av dessa deltog i jobbgarantin för ungdomar.  

Något fler fick arbete 
I juli 2013 fick knappt 300 personer inskrivna vid länets arbetsförmedling arbete, 
under juli förra året var antalet drygt 20 färre. Antalet män som fick arbete under 
månaden var cirka 150, en ökning med ungefär 30, och antalet kvinnor som fick 
arbete var cirka 130, samma nivå som i juli 2012.  
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Antalet ungdomar som fick arbete under juli månad ökade med 9 personer, till 89, 
jämfört med samma månad förra året. Nästan 200 ungdomar fick jobb i juni. Hittills i 
år har 592 ungdomar fått arbete, att jämföra med 584 under samma period 2012. 

Färre nyinskrivna arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen har minskat med 25 personer 
jämfört med föregående år. Under juli var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 
109. De största grupperna, 37 respektive 23 personer, nyinskrivna arbetslösa var 18-
24 år respektive 25-34.  

Färre lediga platser i juli, fler januari - juli 
Antalet lediga platser som anmäldes till Gotlands arbetsförmedling uppgick i juli till 
cirka 1301, varav knappt 30 var sommarjobb. Det är en minskning med ungefär 40 
platser jämfört med samma månad 20122. Under året har det dock anmälts cirka 300 
fler sommarjobb till Arbetsförmedlingen. Flest lediga jobb i juli anmäldes inom 
Finansiell verksamhet och företagstjänster samt inom Vård och omsorg, 33 
respektive 43 platser.  

Under hela 2012 anmäldes drygt 2 500 lediga jobb till arbetsförmedlingen på 
Gotland. Hittills under året har drygt 2 000 lediga jobb anmälts. Under samma 
period, januari till och med juli, 2012 anmäldes cirka 1 700 lediga jobb.  

Få berörda av varsel  
Under juli 2013 varslades inga personer i länet om uppsägning. Under juli 2012 
varslades 23 personer om uppsägning. Under hela 2012 varslades 226 personer. 
Hittills i år har 77 personer varslats om uppsägning. Det finns ett visst mörkertal när 
det gäller antalet varslade personer. Om färre än fem arbetstagare är berörda vid ett 
tillfälle behöver arbetsgivaren inte anmäla varsel till Arbetsförmedlingen. 
Branschförmedlare vid Arbetsförmedlingen i Visby vittnar om hur de regelbundet 
träffar personer som varslats om uppsägning och som sedan blivit uppsagda. 
Samtidigt tror många arbetsgivare nu på en starkare konjunktur som sannolikt leder 
till fortsatt få varsel och fler jobb framöver.  

Personer i arbete med stöd  

763 personer, hade olika former av arbete med stöd vid juli månads slut. Det är 4 
personer fler än under juli föregående år. Av personerna i arbeten med stöd var: 

• 58 i olika anställningsstöd, varav 25 i särskilt anställningsstöd och 13 i 
instegsjobb 

• 705 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, 
varav 491 i anställning med lönebidrag. 
 

                                                 
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.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetstagare
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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.html 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: 
http://www.scb.se/aku 

 
 
 
 
 
Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2013 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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