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ARBETSFÖRMEDLINGEN  
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se 

åtta första månaderna är trenden att antalet arbetslösa ungdomar som får jobb 
minskar med 11 procent jämfört med samma tidsperiod år 2013. 
Antalet utomeuropeiskt födda som påbörjat ett arbete uppgick i augusti till 107 
personer (63kvinnor och 44 män). På ett års sikt innebär detta en ökning med 7 
procent. Av dem som påbörjade ett arbete i augusti hade 131 personer (66 kvinnor 
och 65 män) en funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

Oförändrat antal varslades i augusti 

I augusti varslades 52 personer om uppsägning i länet vilket kan jämföras med 45 
personer motsvarande månad föregående år. Det är betydligt mycket mindre det 
historiska genomsnittet sedan 2004 på 114 varslade per månad. Alla varslades i länet 
från stödtjänster till företagen. 

Färre nyinskrivna jämfört med samma månad föregående år 

I augusti uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa i Hallands län till 924 personer (428 
kvinnor och 496 män), vilket kan jämföras med 1 007 i augusti föregående år. En 
minskning med 8 procent. Av de nyinskrivna arbetslösa var 442 stycken ungdomar. 
Under årets första sju månader har drygt 6 200 personer skrivit in sig som 
arbetssökande på arbetsförmedlingarna i Hallands län. Detta är en minskning med 8 
procent jämför med samma tidsperiod år 2013. 

Arbetslösheten fortsätter minska mest hos kvinnorna 

I slutet av augusti var drygt 9 100 hallänningar inskrivna som arbetslösa på 
Arbetsförmedlingen. Det är 900 färre jämfört med augusti 2013. På ett års sikt är 
förändringen att antalet öppet arbetslösa minskat med 8,5 procent och antalet 
sökanden i program med aktivitetsstöd med 10 procent. 
Antalet arbetslösa män är fortfarande högre än antalet arbetslösa kvinnor och i 
Hallands län noterades 4 200 kvinnor (-8,7 procent) respektive 5 250 män (-4,9 
procent) som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd i slutet av 
augusti. 
Räknat som andel av arbetskraften uppgick arbetslösheten i Hallands län till 6,0 
procent i slutet av augusti, och i riket 7,8 procent. Jämfört med augusti 2013 var 
andelen arbetslösa i länet 0,6 procentenheter färre. 
Den relativa arbetslösheten för kvinnor uppgick i slutet av månaden till 5,7 procent, 
vilket innebär en minskning med 0,8 procent jämfört med augusti 2013. För män 
minskade andelen på ett års sikt med 0,4 procent och uppgick till 6,3 procent. Bland 
utrikes födda uppgår den relativa arbetslösheten i länet till 18,5 procent, en ökning 
med 1,1 procent jämfört augusti 2013. Jämfört med riket är denna andel arbetslösa i 
Hallands län betydligt lägre även om ökningen är större i Halland. 
Uppsala (5,5) följt av Hallands län (6,0) samt Stockholms-, Jönköpings- och Dalarnas 
län (6,6) var de län som hade den lägsta andelen arbetslösa i augusti. Högst andel 
arbetslösa hade Gävleborgs län (10,6 procent) följt av Södermanlands- och Blekinge 
län på (10,4 procent). 

Antalet arbetslösa unga (18-24 år) minskar 

Minskningen denna månad var 20,7 procent på ett års sikt. Antalet inskrivna 
arbetslösa unga (18-24 år) uppgick i slutet av augusti till 1 945 personer, vilket kan 
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jämföras med 2 302 i augusti 2013. Antalet män uppgick till 1 316 jämfört med 1 619 i 
fjol. Det motsvarar en minskning med 15,5 procent jämfört med augusti 2013. Antalet 
kvinnor uppgick till 1 316 personer och motsvarar en minskning med 18,7 procent. Av 
de inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) var 1 141 öppet arbetslösa och 874 sökanden i 
program med aktivitetsstöd. Öppet arbetslösa har minskat med 16 procent och 
sökande i program har minskat med 25,8 procent på ett års sikt. 
 
Andelen arbetslösa män i åldern 18-24 år är betydligt högre än andelen arbetslösa 
kvinnor i samma ålder. I slutet av augusti var 8,8 procent av kvinnorna i åldern 18-24 
år inskrivna arbetslösa vilket kan jämföras med 13,1 procent av männen i 
motsvarande ålder (mätt som andel av den registerbaserade arbetskraften). Totalt 
uppgick den relativa ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i länet till 11,0 procent, en 
minskning med 3 procent. Det är endast Stockholms- och Uppsala län som har lägre 
andel arbetslösa unga än Hallands län, med 10,0 och 10,9 procent arbetslösa. Högst 
andel arbetslösa har Blekinge följt av Gävleborgs län på 25,5 respektive 23,1 procent. 
Rikets ungdomsarbetslöshet är 15,2 procent. 
Varberg och Falkenberg har lägst andel med 7,3 respektive 8,1 procents relativ 
ungdomsarbetslöshet av arbetskraften. Högst ungdomsarbetslöshet har Halmstad 
med 14,7 procent och Hylte samt Laholms kommun på 14,2 respektive 12,6 procent 
och därmed högre ungdomsarbetslöshet än länsgenomsnittet. 

Antalet personer i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ökar 

Jobb- och utvecklingsgarantin är Arbetsförmedlingens enskilt största program. I 
augusti 2014 uppgick antalet deltagare i Hallands län till 2 333 (1 122 kvinnor och 
1 200 män). Det motsvarar en ökning med 2,3 procent jämfört med samma månad 
ett år tidigare och männen stor för merparten av ökningen. Antalet personer i 
sysselsättningsfasen uppgick i augusti 2013 till 853 personer (417 kvinnor och 436 
män) vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. 

Färre kvinnor än män i Jobbgaranti för ungdomar 

Det enskilt största programmet för ungdomar är jobbgaranti för ungdomar, vilket 
hade 577 deltagare i augusti 2014, varav 214 kvinnor och 363 män. Det motsvarar en 
minskning med 23 procent på ett års sikt. Minskningen var något större för 
kvinnorna med 27,5 procent och 20 procent för männen. 

Anställningsstöden fortsätter öka 

I slutet av augusti hade 2 540 personer i Hallands län ett arbete med någon form av 
stöd. Antalet hade ökat med 6,9 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. 
350 personer hade anställningsstöd, en ökning med 44 procent på ett år. Vidare hade 
1 212 personer en lönebidragsanställning och 711 personer en trygghetsanställning. 

Något färre personer i Nystartsjobb 

I slutet av augusti hade 1 150 personer ett Nystartsjobb i Hallands län. Jämfört med 
augusti 2013 innebär detta en minskning med 1,7 procent. Antalet utrikes födda och 
unga i åldern 18-24 år uppgick till 463 respektive 133 personer (+1,7 procent på ett 
års sikt) som har Nystartsjobb i länet. 
Antalet kvinnor med Nystartsjobb uppgick till 455 och antalet män till 695 i länet. 
Sedan augusti föregående år har andelen män och kvinnor har ökat lika mycket. 
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