
 

Färre uppsagda och fler äldre i jobb i Skåne 
 

Tjänstemän som sägs upp i region Skåne minskar med 34 procent under 
årets första tre kvartal jämfört med samma period förra året.  Sex procent 
fler i åldersgruppen 50-59 år har fått nya jobb och en femtedel av de 
arbetssökande har fått en högre lön än de hade tidigare. 
 
Färsk statistik från Trygghetsrådet visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd från 
TRR i region Skåne minskat från 1930 personer de tre första kvartalen 2015 till 1280 
personer samma period i år. En minskning med 34 procent eller 650 personer. 
 
Andelen 50-59 åringar som fått nytt arbete ligger på 34 procent – en ökning med 6 procent.  
 
72 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb gick till en fast anställning – en ökning med 7 
procent sedan förra årets motsvarande period. 
 
– Arbetsmarknaden i Skåne är fortsatt stark. Speciellt glädjande är att andelen 50-59 åringar 
som får nytt jobb är fortsatt hög. Men även att så många av dem vi stöttat fått en högre lön på 
sitt nya jobb, säger Marie Killander, regionchef Skåne, TRR Trygghetsrådet.  
 
Nio av tio som sökt TRR.se stöd har fått nytt arbete. 81 procent ny anställning och 7 procent 
valde att starta eget företag. 
 
Branschen service & tjänster rekryterade flest personer – 13 procent av de arbetssökande 
fick jobb i denna bransch. 
 
För ytterligare information och pressbilder kontakta: 
Marie Killander, regionchef Skåne, tel 010-470 93 09 
eller Boo Ehlin, pressansvarig, tel 070-552 92 92 
 
 
 
 

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig 
partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på 
den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos 
individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation. 
 
TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen 
tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. 
Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se 


