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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 

Till arbete 

Under mars 2017 påbörjade 1 263 personer (578 kvinnor och 685 män) av de inskrivna 

arbetssökande i Hallands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande 

siffra för mars 2016 som låg på 1 250 personer. Av dem som fick arbete var 286 ungdomar 

under 25 år, 155 personer hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-

måga och 378 av de inskrivna arbetslösa som påbörjade arbete var födda utanför Sverige. 

Inskrivna arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Hallands län uppgick i slutet av mars 

2017 till 10 200 personer (4 600 kvinnor och 5 600 män). På ett år är detta en ökning med 

523 personer. Ökningen av arbetslöshet ska inte tolkas som en försvagning av arbetsmark-

naden. Tvärtom har arbetsmarknaden det senaste året varit stark och bland några grupper 

har arbetslösheten minskat märkbart. Ungdomar och personer med gymnasieutbildning är 

exempelvis påtagligt färre i år än i fjol. 

Dystrare är siffrorna för personer med enbart förgymnasial utbildning där antalet inskrivna 

arbetslösa har ökat från 2 853 till 3 225 sedan mars i fjol. Antalet inskrivna arbetslösa födda 

utanför Sverige har också ökat. I mars var 5 365 av de inskrivna arbetslösa utrikes födda, 

jämfört med 4 409 för ett år sedan. Detta beror på fler personer inom etableringsuppdraget 

till följd av den ökade flyktinginvandringen. 

Av de 10 200 inskrivna arbetslösa var 5 506 personer öppet arbetslösa och 4 694 deltog i 

arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. På ett år har antalet öppet arbetslösa 

ökat med drygt 230 personer medan antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat 

med knappt 300 personer. 

Det numerärt största arbetsmarknadspolitiska programmet i länet är jobb- och utveckl-

ingsgarantin. I mars 2017 deltog 2 474 personer i programmet, vilket är något fler än för 

ett år sedan (131 personer fler). Jobbgaranti för ungdomar är ett annat av de större pro-

grammen, men i takt med att arbetsmarknaden har förbättrats och ungdomar i större ut-

sträckning har fått ett arbete, har volymen krympt märkbart. På ett år har antalet deltagare 

minskat med drygt en fjärdedel och är i slutet av mars 466 personer. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter. I slutet av 

mars var 1 583 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa på Arbetsför-

medlingen i länet. Det är en minskning med 114 personer på ett år. I ett längre tidsperspek-

tiv är minskningen än mer påtaglig. I mars 2013 var motsvarande siffra 2 657 personer, 

vilket innebär att antalet arbetslösa ungdomar har minskat med mer än 1 000 personer på 

fyra år. 

Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomar är det fortsatt stora 

skillnader mellan länets sex kommuner. Medan Kungsbacka (4,7 procent) och Varberg 

(6,5 %) har länets lägsta arbetslöshetsnivåer för ungdomar, ligger Hylte (20,1 %), Halmstad 

(11,5 %), Falkenberg (9,7 %) och Laholm (9,5 %) på högre nivåer. 
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Inskrivna inom etableringsuppdraget 

Antalet personer som tillhör etableringsuppdraget i länet var i slutet av mars 2 554, vilket 

är en ökning med 43 procent på ett år. Av dessa var 2 107 öppet arbetslösa eller i program 

med aktivitetsstöd, vilket är drygt 600 fler än i mars 2016. Det är en stor spridning vad 

gäller utbildningsnivå bland de inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget. Medan 

drygt 40 procent endast har en förgymnasial utbildning, har drygt en tredjedel eftergymn-

asial utbildning. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete har ökat sedan i fjol. I slutet av 

mars 2017 hade 3 997 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader. 

Detta är 349 fler än i fjol, alltså en ökning på närmare 10 procent. 

Av personer med längre tid utan arbete är förgymnasialt utbildade och personer med funkt-

ionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Drygt en fjärdedel 

har funktionsnedsättning och mer än en tredjedel saknar gymnasieutbildning. 

Nyinskrivna arbetslösa 

I mars 2017 anmälde sig 570 personer som arbetslösa till Arbetsförmedlingen i Hallands 

län. Motsvarande siffra i fjol var 617 personer. Antalet nyinskrivna ungdomar under 25 år 

var 177 personer, vilket är tolv personer fler än i fjol. 

Arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd uppgick under mars månad till 1 837, vilket i princip är 

oförändrat jämfört med samma månad 2016. I mars 2017 hade 434 personer arbete med 

anställningsstöd vilket är 23 personer fler än i mars i fjol. Inom den relativt nya formen 

Extratjänster hade 14 personer anställning i slutet av mars. 

Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns 

möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av mars 2 074 personer i anställning genom 

särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 855 i trygghetsanställning, 1 031 i anställ-

ning med lönebidrag 21 i offentligt skyddat arbete och 167 i utvecklingsanställning. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb i länet är något fler i mars 2017 än året innan. I slutet 

av månaden sysselsatte dessa jobb 1 127 personer jämfört med 1 078 personer ett år 

tidigare. Personer i yrkesintroduktion är 21 i mars 2017, vilket är 19 färre än i fjol.1 

Utbildningskontrakt omfattar 71 personer, jämfört med 20 för ett år sedan.2 

                                                             
1 Yrkesintroduktion infördes den 15 januari 2014 och är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anställer ung-

domar 15-24 år. Anställningen ska innehålla utbildning eller handledning under minst 15 procent av arbetsti-
den.   

2 Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan arbetssökande 20-24 år, Arbetsförmedlingen och kom-
munen om att den arbetssökande ska läsa in gymnasiet på Komvux eller på folkhögskola. Studierna kan kom-
bineras med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. 
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Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

Under mars månad berördes 27 personer av varsel i länet, vilket kan jämföras med siffran 

för mars i fjol som var 53 varslade personer. Med undantag av några få större varsel har 

nivåerna på varselsiffran på svensk arbetsmarknad varit låg under en längre tid. 

Lediga platser 

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen i Hallands län under mars 

2017 var 3 207. Detta är 237 fler än i mars i fjol.3  

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

rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende le-
diga 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 platsan-
nonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. 
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Inskrivna arbetslösa per län, mars 2017, som andel (%) av 
den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

X Gävleborgs län 11,2% -0,6

D Södermanlands län 10,7% -0,1

K Blekinge län 10,2% -0,6

M Skåne län 10,0% 0,0

U Västmanlands län 9,4% -0,1

Y Västernorrlands län 9,1% -0,3

E Östergötlands län 8,8% -0,1

H Kalmar län 8,5% 0,8

G Kronobergs län 8,5% 0,2

S Värmlands län 8,5% -0,4

T Örebro län 8,1% -0,1

Riket 7,7% -0,1

W Dalarnas län 7,6% -0,1

Z Jämtlands län 7,4% -0,1

BD Norrbottens län 7,4% -0,2

I Gotlands län 6,9% -0,3

F Jönköpings län 6,7% 0,1

O Västra Götalands län 6,7% -0,3

N Hallands län 6,5% 0,2

AC Västerbottens län 6,5% -0,3

AB Stockholms län 6,1% -0,1

C Uppsala län 5,8% 0,3

* Förändring i procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år
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Inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2017 som andel (%) av den 

registerbaserade arbetskraften 16-64 år 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetssta-

tistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat in-

skrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshets-

statistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsför-

medlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgå-

ende kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grup-

per benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i för-

hållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den offi-

ciella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbets-

kraftsundersökning (AKU). 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

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

