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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 

 

Personer som fått arbete i oktober 

Under oktober månad i år påbörjade 1 054 arbetssökande i Halland ett arbete. Det är i 

princip lika många som i oktober i fjol då 1 032 personer fick arbete. 

Bland de 1 054 arbetslösa som fick arbete under oktober 2017 var: 

• 488 kvinnor och 566 män (511 respektive 521 i oktober 2016) 

• 204 ungdomar under 25 år (271 i oktober 2016) 

• 248 utomeuropeiskt födda (169 i oktober 2016) 

• 155 personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga (173 i september 

2016) 

Halland har låg arbetslöshet i ett riksperspektiv 

De senaste månaderna har antalet inskrivna arbetslösa i Hallands län minskat påtagligt jämfört med 

motsvarande tid 2015 och 2016. I början av 2017 var bilden den motsatta där årets arbetslöshetsnivåer 

var högre än de tidigare åren. Hösten har uppvisat ett tydligt trendbrott. Totalt uppgick antalet arbets-

lösa till 9 520 personer i slutet av oktober 2017. Det är en minskning med knappt fem procent eller 

400 personer jämfört med för ett år sedan. En tydlig minskning och en positiv trend jämfört med  

tidigare i år. 

Skillnaden i arbetslöshetsutveckling mellan olika grupper i länet är dock märkbar. För vissa grupper 

har antalet inskrivna arbetslösa minskat påtagligt. En grupp som har ökat de senaste åren är personer 

födda utanför Europa och till största delen är det gruppen utomeuropeiskt födda som står för  

ökningen av antalet arbetslösa i länet. I oktober 2017 är gruppen utomeuropeiskt födda 245 personer 

fler än för ett år sedan. Samtidigt har inskrivna arbetslösa som är födda inom Europa minskat med 735 

personer under samma period. Totalt var 3 700 personer födda utanför Europa. Den främsta orsaken 

till att arbetslösheten ökar bland utomeuropeiskt födda är inflödet till etableringsuppdraget från  

Migrationsverket. Sett i det korta perspektivet minskar dock även antalet inskrivna arbetslösa födda 

utanför Europa och de senaste månaderna har arbetslösheten minskat i gruppen. Utvecklingen var den 

motsatta under 2015 och 2016 då arbetslösheten ökade. 

Det är fortsatt fler män än kvinnor som är inskrivna som arbetslösa: 5 050 män och 4 465 kvinnor.  

Relativt sett sjönk arbetslösheten mindre för kvinnorna (-1,7 procent) jämfört med männen som hade 

en minskning med 7,7 procent under oktober i jämförelse med samma månad 2016. 

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så minskar länets arbetslöshet till 

6,1 procent. Det är 1,3 procentenhet lägre i jämförelse med riksgenomsnittet som ligger på 7,4 procent 

för oktober i år. Halland har den tredje lägsta arbetslösheten i landet tillsammans med Stockholms län 

efter Uppsala och Västerbottens län. 

Bland länets kommuner är det Hylte kommun som fortfarande har den högsta arbetslöshetssiffran 

med 11,5 procent följt av Halmstads kommun på 8,4 procent. Dessa två kommuner har en arbetslöshet 

som är högre än rikets genomsnitt på 7,4 procent, men samtidigt minskar arbetslösheten med en halv 

procent på ett år i Halmstad och nästan en procent i Hylte kommuner. Lägst arbetslöshet uppvisar 
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även fortsättningsvis Kungsbacka och Varbergs kommuner med 3,2 respektive 4,7 procent. Varbergs 

kommun minskade sin arbetslöshet med en halv procent. Där i mellan ligger Laholms och Falkenbergs 

kommun med 6,7 respektive 6,8 procents arbetslöshet. Endast Kungsbacka kommun uppvisade en 

oförändrad arbetslöshet jämfört med oktober 2016. I alla övriga kommuner sjönk arbetslösheten på ett 

år. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter minska 

En grupp som fortsätter att minska i stadig takt är länets arbetslösa ungdomar. I oktober i år var 1 446 

unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med 

knappt 290 personer eller motsvarande 17 procent jämfört med samma månad 2016.  

Ungdomsarbetslösheten följer samma utveckling som hela åldersgruppen med en stigande arbets- 

löshet bland unga som är födda utanför Europa (+36 personer) samtidigt som arbetslösheten för  

övriga inskrivna minskar (-370 personer). Halland har, tillsammans med Västra Götalands län, den 

näst lägsta ungdomsarbetslösheten (18-24 år) på 8,2 procent i oktober. Bara Stockholms län hade en 

lägre ungdomsarbetslöshet på 6,8 procent medan motsvarande siffra för riket landade på 10,4 procent. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget ökar 

Antalet personer i etableringsuppdraget är högre i oktober 2017 jämfört med motsvarande månad i 

fjol. Detta är en utveckling som troligtvis kommer att bestå under hela 2017. I slutet på oktober  

omfattade etableringsuppdraget 2 550 personer jämfört med för ett år sedan då antalet var 2 290. Av 

de som var inom etableringsuppdraget var drygt 1 430 män och 1 120 kvinnor. 

Inskrivna arbetslösa med lång arbetslöshet ökar 

Sedan snart två år har antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider längre än sex månader ökat. 

Vid slutet av oktober var det 280 fler i denna grupp jämfört med samma månad ifjol. Även antalet  

inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider på 12 månader eller mer ökar. På ett år har antalet ökat 

med 300 personer till 4 090. I gruppen som varit inskrivna med mer än två år utan arbete fanns det  

2 100 personer eller 22 procent av de inskrivna arbetslösa. Detta var en ökning med 10 procent jämfört 

med oktober ifjol. Utvecklingen förklaras även här i hög grad av den gradvisa ökningen av antalet  

inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa. Bland inrikes födda arbetslösa med inskrivningsti-

der på 24 månader eller mer är det ett oförändrat antal personer. Övriga inskrivningstider för inrikes 

födda visar på en minskande arbetslöshet jämfört med för ett år sedan. Antalet inskrivna arbetslösa 

inom etableringen med arbetslöshetstider på 12 månader eller mer har ökat med 250 personer till 975. 

Nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet är färre än i fjol. Under oktober månad anmälde sig 720  

personer som arbetslösa bland länets arbetsförmedlingar, vilket är 100 personer färre än i oktober 

2016. I riket som helhet har dock något fler anmält sig som arbetslösa under månaden jämfört med i 

fjol. 

Något fler män än kvinnor anmälde sig som arbetslösa i Halland under oktober. Av de som registrera-

des som nyinskrivna arbetslösa var drygt 200 ungdomar (18-24 år), vilket är något färre än i fjol. 

Arbete med stöd 

I oktober 2017 hade 2 520 personer någon form av arbete med stöd. Det är 25 färre jämfört med för ett 

år sedan. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades 2 090 av särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag och trygghetsanställning är de 
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två mest framträdande insatserna för personer med funktionsnedsättning som totalt omfattande 990 

respektive 880 personer. Resterande 210 personer hade någon annan typ av anställningsstöd.  

Extratjänsterna uppgick till 120 och antalet personer i Moderna beredskapsjobb var 20 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb var 1 080 i slutet på månaden. 22 (30) var i yrkesintroduktion och 80 

(42) hade ett utbildningskontrakt. 

Antalet personer som varslats om uppsägning 

En indikator på hur efterfrågan av arbetskraft utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kommande  

uppsägningar. Länets varselnivåer har tidigare varit låga sedan tre år tillbaka. De varslade möter en 

stark arbetsmarknad. Så dessa har generellt sett lättare att få jobb med en färsk arbetslivserfarenhet. 

Under oktober månad varslades 120 personer om uppsägning i Halland, jämfört med 91 förra året. 

Lediga platser 1 

I oktober 2017 anmäldes 1 990 nya platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Det är 210 färre än 

som anmäldes i oktober 2016. I oktober anmäldes flest platser i Halmstad (730 platser) samt i Varberg 

med 430, därpå följde Kungsbacka (315 platser) och Falkenberg (310 platser). I Laholm och Hylte  

anmäldes det 110 respektive 100 nya platser under månaden.  

                                                             
1 Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbe-
hov. 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 arbetsmark-
naden. 
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Inskrivna arbetslösa i oktober 2017 som andel (%) av den registerbaserade  
arbetskraften 16-64 år 

 

 

 

 

 

 

 

Inskrivna arbetslösa i Hallands län oktober 2017 som andel (%) av 

den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhets-

statistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat 

inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslös-

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

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

gående 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 of-

ficiella 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/

