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1 400 personer fick arbete i februari 

Under februari månad erhöll 1 435 personer någon form av arbete. Det är 106 fler än 

samma månad 2015. Av dem som fick arbete i februari var 599 kvinnor och 836 män. 

Oavsett kön var antalet som fick arbete högst bland ungdomar 18–24 år, 371 

personer. Jämfört med februari 2015 ökade antalet som fick arbete i alla 

åldersklasser utom 50–59 år. Antalet personer med funktionsnedsättning som fick 

arbete uppgick till 204 personer, det är marginellt fler än för ett år sedan. Det var 

däremot ett 60-tal fler utrikesfödda som fick arbete, totalt 328 personer. 

Sett enbart till inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd 

som fick arbete så uppgick totala antalet till 990 personer. Det är 58 fler än för ett år 

sedan. Av dessa 990 personer fick 112 personer arbete med stöd, 123 personer fick 

Nystartsjobb och 755 personer fick arbete utan någon form av ekonomiskt stöd till 

arbetsgivaren.  

Ett trettiotal färre nyinskrivna öppet arbetslösa  

I februari var antalet nyinskrivna öppet arbetslösa 27 färre (799 personer) jämfört 

med februari 2015 (826 personer). Det innebär att antalet nyinskrivna öppet 

arbetslösa fortsätter minska. 302 nyinskrivna öppet arbetslösa var kvinnor och 497 

män. Antalet ungdomar 18–24 år var 296. Förhållandet unga kvinnor och unga män 

var 36 respektive 64 procent.  

Nära 260 fler nyanmälda lediga platser 

I februari registrerades 2 338 nya lediga platser1. Det är 258 fler än samma månad 

2015. Uppåt 400 platser är semestervikariat. Efterfrågan denna februarimånad var 

störst på företagssäljare, andra säljare, grundskollärare, undersköterskor och 

personliga assistenter.  

Antalet varslade färre jämfört med februari 2015 

Det var 41 personer som varslades om uppsägning i februari. Det är väsentligt färre 

än samma månad 2015. Då uppgick antalet till 179 personer. Dessa 179 varslade 

motsvarar 1,8 personer per 5 000 anställda fjärde kvartalet 20152 i Gävleborg. Det är 

                                                           
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande 

rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga 
platser skall tolkas med stor försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och 
konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med 
platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
2 SCB, KS (Kortperiodisk sysselsättningsstatistik) kv. 3 2015, Gävleborgs län 
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precis som i januari det sjunde lägsta talet i landet. Detta går att räkna på olika sätt 

men det är dock de som är anställda som kan varslas om uppsägning. Här finns också 

ett mörkertal vilket skulle kunna förändra bilden. Det beror på att arbetsgivarna inte 

behöver anmäla varsel om antalet berörda understiger 5 personer och inte beräknas 

omfatta 20 personer eller fler under en period av 90 dagar.  

Arbetslösheten något lägre jämfört med förra året 

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd 

uppgick till totalt 16 269 personer i februari (6 789 kvinnor och 9 480 män). 

Motsvarande siffror för ett år sedan var 16 428 personer (6 979 kvinnor och 9 449 

män). Det ger sammantaget en minskning med 159 personer eller 1 procent.  

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 11,9 procent i februari och 12,0 procent 

samma månad 2015. Motsvarande siffror för riket är 7,9 respektive 8,1 procent. Den 

relativa arbetslösheten minskade i riket och i femton län, var oförändrad i två och 

ökade i fyra.  

Antalet personer med långa arbetslöshetstider har ökat, drygt 600 fler (9 811 

personer) har varit utan arbete i mer än 6 månader. Detsamma gäller för dem med 

tid utan arbete i 12 och 24 månader. De har ökat med nära 600 respektive närmare 

400 personer vid jämförelse med februari 2015.  

Arbetslösheten var högst i Söderhamns kommun, 14,0 procent. Det motsvarar 1 683 

personer. Liksom tidigare var arbetslösheten lägst i Nordanstig 8,0 procent vilket 

motsvarar 353 personer. Arbetslösheten ökade i fyra av länets kommuner, minskade i 

fem och var oförändrad i en. Ockelbo, Söderhamn och Bollnäs hade den största 

ökningen av den relativa arbetslösheten och Hudiksvall, Ovanåker och Ljusdal den 

största minskningen.  

Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska 

Andelen inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år har minskat med 1,7 

procentenheter från 24,3 till 22,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i 

åldersgruppen. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år uppgick till 3 583 

personer i februari. Det är en minskning med 453 personer eller 11,2 procent jämfört 

med samma månad 2015. I länet var ungdomsarbetslösheten i relativa tal högst i 

Hofors, 28,9 procent vilket motsvarar 154 personer. Den var lägst i Nordanstig, 13,2 

procent eller 68 personer. I Riket uppgick den relativa ungdomsarbetslösheten till 

12,8 procent. 

Ungdomsarbetslösheten minskade i sju av länets tio kommuner. Den största 

minskningen av den relativa arbetslösheten jämfört med februari 2015 skedde i 

Ovanåkers och Ljusdals kommuner där den minskade med 3,3 procentenheter. 

Minskningen i antal var där 26 respektive 46 personer eller 16,0 respektive 16,9 

procent. I de tre kommuner (Hofors, Nordanstig och Ockelbo) där den relativa 

ungdomsarbetslösheten ökade något skedde sammanlagt trots det en marginell 

minskning (2 personer) i antal. Det beror på att den registerbaserade arbetskraften 

bland ungdomarna har minskat vilket ger denna effekt.  

Drygt 600 färre öppet arbetslösa … 

Antalet öppet arbetslösa 16–64 år minskade med 619 personer eller 8,4 procent 

jämfört med februari 2015 och uppgick till 6 723 personer. Antalet minskade i alla 

åldersgrupper men framför allt bland ungdomar 18–24 år med 189 personer och i 
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åldersgruppen 40–49 år med 229 personer. Det motsvaras av en minskning med 15 

procent i båda fallen.  

… men 460 fler deltagare i program, gäller inte ungdomar 18–24 år 

Det var 9 546 arbetssökande som deltog i program med aktivitetsstöd i februari 2015.  

Det är 460 fler än året innan. Bland ungdomar 18–24 år var det istället 264 färre. 

Precis som närmast föregående månader återfanns den största ökningen i åldern 25-

29 år. Antalet ökade med 330 personer eller 31,7 procent.  

Oavsett ålder är det framför allt bland dem som deltar i Förberedande insatser3 som 

den största ökningen skett i antal, 429 personer. Det absolut största antalet 

programdeltagare återfinns i jobb- och utvecklingsgarantin, 5 332 personer. Av dessa 

är 1 897 personer i sysselsättningsfasen. Det innebär en ökning totalt med 296 

personer, varav 167 inom sysselsättningsfasen. Det var också 1 399 ungdomar som 

deltog i jobbgarantin för ungdomar, en minskning med 403 personer. 

Färre har arbete med stöd 

Det är 3 684 personer som har arbete med stöd. Det är 145 färre än i februari 2015. 

De som tar del av de särskilda insatser som finns för personer med 

funktionsnedsättning i de fall den medför en nedsatt arbetsförmåga uppgår till 3 169 

personer. En minskning med 135 personer. Samtidigt har också inskrivna arbetslösa i 

målgruppen också minskat med 211 personer vilket delvis är en förklaring.  

Det är 1 655 personer som har Nystartsjobb, 26 ungdomar har en 

Yrkesintroduktionsanställning4 och 41 ett utbildningskontrakt5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, förberedande utbildning, 
fördjupad kartläggning och vägledning, arbetslivsintroduktion 

4 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer 
ungdomar mellan 15 och 24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent 
av arbetstiden.   
5 Syftet med utbildningkontraktet är att ungdomar mellan 20 och 24 år utan fullständig gymnasieutbildning, ska 
påbörja eller återgå till studier med målsättningen att få en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. 
Utbildningskontraktet är en överenskommelse om att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal 
vuxenutbildning (Komvux) eller folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. 
Utbildningskontraktet ingås av tre parter: den lokala Arbetsförmedlingen, kommunen och berörd ungdom. 
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Kort om februari månad 2016, Gävleborgs län 

(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2015) 

 

 11,9 procent var inskrivna som arbetslösa (12,0)* 

 Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 16 269 personer (16 428) 

 22,6 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (24,3)** 

 Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 3 583 personer (4 036) 

 1 435 personer fick arbete (1 329) 

 799 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (826) 

 2 338 nya lediga platser anmäldes (2 080) 

 41 personer varslades om uppsägning (179) 

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

**Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inskrivna arbetslösa i februari 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16–64 år 
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*Förändring i procentenheter jämfört med 
motsvarande period föregående år 

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Söderhamn 14,0% 0,6

Sandviken 13,9% 0,2

Bollnäs 13,5% 0,3

Ockelbo 13,1% 2,3

Gävle 11,9% -0,2

Gävleborgs län 11,9% -0,1

Ljusdal 11,2% -0,4

Hofors 10,5% -0,3

Ovanåker 9,7% -0,6

Hudiksvall 9,3% -0,8

Nordanstig 8,0% 0,0

Riket 7,9% -0,2
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens 

verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens 

registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga 

platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av 

arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. 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 inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande 

till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den 

officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras 

Arbetskraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 12 april 2016. 

Inskrivna arbetslösa i februari 2016 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16–64 år 
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Län

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 11,9% -0,1

K Blekinge län 11,1% 0,1

D Södermanlands län 11,0% 0,4

M Skåne län 10,3% -0,1

U Västmanlands län 9,7% 0,2

Y Västernorrlands län 9,5% -0,1

E Östergötlands län 9,1% -0,3

S Värmlands län 9,0% -0,2

G Kronobergs län 8,5% -0,2

T Örebro län 8,4% -0,2

H Kalmar län 7,9% -0,2

Riket 7,9% -0,2

W Dalarnas län 7,8% 0,3

BD Norrbottens län 7,7% 0,0

Z Jämtlands län 7,7% -0,3

I Gotlands län 7,5% -1,1

O Västra Götalands län 7,2% -0,4

AC Västerbottens län 7,0% -0,2

F Jönköpings län 6,8% -0,2

N Hallands län 6,5% -0,1

AB Stockholms län 6,2% -0,1

C Uppsala län 5,6% 0,0

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html
http://www.scb.se/aku/

