
  

 

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 

Mer information om arbetsmarknadsläget i 
Gävleborgs län i slutet av maj 2013 

 

 

Kort om maj 2013 

 Antal/andel av den registerbaserade 
arbetskraften 16 – 64 år 

 2013 2012 Förändring 

Sökande som har fått arbete 2 703 2 426 + 277 

Nyanmälda lediga platser 1 686 1 356 + 330 

Personer varslade om uppsägning 402 27 + 375 

Nyinskrivna arbetslösa 793 873 - 80 

Öppet arbetslösa och deltagare i 
program med aktivitetsstöd 

15 055

(11,0 %) 

15 268 

  (11,2 %) 

- 213 

Varav    

Inskrivna öppet arbetslösa 6 187

(4,5 %) 

6 432 

(4,7 %) 

- 245 

respektive deltagare i program 
med aktivitetsstöd 

8 868
   (6,5 %)            

8 836 
(6,5 %) 

+ 32 

 

300 fler lediga platser jämfört med maj 2012 

I maj månad anmäldes 1 686 lediga platser till länets arbetsförmedlingar. Det är 330 fler 
än i maj förra året. Under årets första fem månader har totalt 9 494 platser anmälts 
vilket är närmare 1 300 fler än under samma period i fjol. Ökningen avser uteslutande 
kortare anställningar, dvs sommararbeten och semestervikariat. Platser med längre 
varaktighet än 6 månader och tillsvidareanställningar har däremot minskat med ungefär 
ett 100‐tal. 

 

Något färre inskrivna utan arbete 

Antalet totalt inskrivna arbetslösa var 213 färre jämfört med för ett år sedan. Antalet 
öppet arbetslösa var 245 färre men det var 32 fler som deltog i arbetsmarknadspolitiska 
program med aktivitetsstöd. Det var sammanlagt 15 055 personer eller 11,0 procent av 
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den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år i länet som var öppet arbetslösa eller 
deltog i program med aktivitetsstöd i maj. Det är nära 1 200 personer färre än förra 
månaden. Det beror till stor del på att många säsongsanställningar och sommar jobb 
påbörjas i maj.  I maj uppgick arbetslösheten i Riket till 8,1 procent.  
Den lägsta arbetslösheten i länet återfanns i Nordanstig och Ockelbo med 8,4 respektive 
9,2 procent av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år. Den var högst i samma 
kommuner som föregående månader, Sandviken och Gävle, med 12,4 respektive 12,1 
procent.  
Sett till samtliga kommuner i landet så var arbetslösheten liksom närmast föregående 
månader högst i Trollhättan, 15,3 procent och lägst i Danderyd, 2,4 procent.  

 

Antalet nyinskrivna arbetslösa något färre i maj 

Antalet personer som skrev in sig som öppet arbetslösa i april var 80 färre vid jämförelse 
med maj månad 2012 och uppgick nu till 793 personer. Det var 399 män och 394 
kvinnor. 

 

Fortsatt minskning av de som varit arbetslösa längst 

I länet har antalet personer som varit utan arbete längre än 24 månader minskat med 94 
personer jämfört med maj 2012. Men antalet som varit arbetslösa mer än 12 månader 
är 211 fler. 

 

Fler fick arbete 

2 703 personer av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar började någon form 
av arbete i maj, 1 647 män och 1 056 kvinnor. Det är totalt 277 fler än i maj 2012.  

 

402 personer varslades i maj 

Under maj månad varslades 402 personer om uppsägning i Gävleborgs län. Hittills i år 
har 995 personer varslats. Det är 375 fler än i maj förra året. Relaterat till antalet 
anställda enligt SCB:s  kortperiodiska sysselsättningsstatistik första kvartalet i år, så har 
8,9 personer per 1 000 anställda i länet varslats om uppsägning under januari till och 
med maj. Det är det fjärde högsta antalet efter Blekinge, Västmanlands och Värmlands 
län. 

 

 Lite färre ungdomar arbetslösa 

Sammanlagt var 3 873 ungdomar 18 – 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i 
program med aktivitetsstöd i maj. Det är 119 färre än i fjol och utgör 23,8 procent av 
den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. I Riket uppgår ungdomsarbets‐
lösheten till 15,5 procent. I länet så är den lägst i Nordanstig, 17,9 procent och högst i 
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Sandviken, 26,0 procent. Det motsvaras i antal av 97 ungdomar i Nordanstig och 561 i 
Sandviken. I riket är den liksom tidigare högst i Bromölla med 32,5  procent vilket 
motsvarar 228 personer. Den lägsta återfinns i Danderyd med 3,2 procent eller 35 
personer.  

 

Så blir arbetsmarknaden! 

Först blir det sämre och sedan blir det bättre. 
Många företag ser relativt positivt på framtiden och är väsentligt mer positiva än 
tidigare. Detta trots att efterfrågan på länets varor och tjänster minskat kraftigt det 
senaste halvåret.  Ett positivt undantag är dock den privata tjänstesektorn, som istället 
upplevt en liten, men ändå ökad efterfrågan.   
Sysselsättningen bedöms minska 2013 men öka igen år 2014. Det motsatta gäller för 
arbetslösheten. Många företag kan producera mer när efterfrågan ökar utan att 
omgående behöva anställa mer personal.   
Vart femte företag i näringslivet och vart tredje inom offentlig sektor har upplevt 
rekryteringsproblem det senaste halvåret. Dels brist på grund av att arbetssökande inte 
har den kompetens arbetsgivarna kräver och dels på grund av att vissa yrken generellt är 
svårrekryterade. Det kan gälla till exempel specialister inom hälso‐ och sjukvård. 
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