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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2019 

Till arbete 

Omsättningen1 till arbete var 8,7 procent i länet under mars 2019. Det var totalt 4 
903 personer som fick någon form av arbete (2 176 kvinnor och 2 727 män), vilket 
kan jämföras med motsvarande siffra för mars 2018 som var 5 505. Av dem som fått 
arbete var 778 ungdomar under 18 till 24 år, 757 personer hade en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 2 026 av de inskrivna 
arbetslösa som fått arbete var födda utanför Sverige.  

Inskrivna arbetslösa 

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län uppgick i 
slutet av mars 2019 till 51 821 personer. Sedan mars 2018 har antalet inskrivna 
minskat med 2,6 procent i länet, vilket kan jämföras med riket där antalet minskat 
med fyra procent. Skillnaden beror delvis på att Västra Götalands län varit före riket 
som helhet i konjunkturen och därför tidigare haft en jämförelsevis betydligt större 
minskning i antalet inskrivna arbetslösa.  

Antalet inskrivna arbetslösa kvinnor och män uppgick till 24 556 respektive 27 950 i 
mars månad. Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 0,5 procent sedan mars i 
fjol och antalet inskrivna män har minskat med 4,6 procent under samma tidsperiod.  

Av de 51 821 inskrivna arbetslösa var 27 629 öppet arbetslösa och 24 192 personer 
deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. På ett år är antalet 
öppet arbetslösa minskat med 1 038 personer och antalet i arbetsmarknadspolitiska 
program har minskat med 368 personer. 

Det numerärt största arbetsmarknadspolitiska programmet i länet är jobb- och 
utvecklingsgarantin. I mars 2019 deltog 13 688 personer i programmet, vilket är 589 
personer fler än för ett år sedan. Det näst största programmet är 
etableringsprogrammet med 4 556 deltagare följt av förberedande insatser med 3 109 
deltagare i mars månad.  

 

                                                           
1 Omsättningen beräknas utifrån antalet som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna 
arbetslösa föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.  
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Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter och 
antalet har halverats de senaste fem åren. Det beror dels på att unga har gynnats av 
en bättre arbetsmarknad, men effekten förstärks också av minskande ungdomskullar. 
I slutet på mars var 6 454 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa på 
arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med sju procent sedan mars 2018. 

Jobbgaranti för ungdomar är det största programmen för åldersgruppen 18-24 år. 
Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar var i mars 1 609 personer, jämfört 
med 1 555 personer i mars 2018.  

Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomar är det fortsatta 
stora skillnader mellan länets kommuner. En översikt över arbetslöshetsnivån för 
ungdomar uppdelat per kommun finns i slutet av dokumentet. 

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet 
av mars 2019 hade 21 363 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 
månader, vilket är 1 150 personer färre än i fjol. Av personer med längre tid utan 
arbete är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Närmare 40 procent saknar 
gymnasieutbildning och 25 procent har en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 

Sedan mars 2018 har antalet inrikes födda minskat med 454 personer och antalet 
utomeuropeiskt födda minskat med 655 personer bland dem som varit arbetslösa i 
mer än 12 månader.  

Nyinskrivna arbetslösa 

I mars 2019 anmälde sig 3 596 personer som arbetslösa till Arbetsförmedlingen i 
Västra Götalands län. Motsvarande siffra i mars 2018 var 3 479 personer. Antalet 
nyinskrivna ungdomar 18 till 24 år var 891 personer, vilket är 34 personer fler än i 
fjol.  

Arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd uppgick under mars månad till 16 297, vilket är 64 
personer färre än i mars 2018. Nästan 60 procent av de i arbete med stöd var män. I 
mars 2019 hade 3 446 personer arbete med anställningsstöd vilket är 1,6 procent 
färre än i mars i fjol. 2 291 personer hade extratjänster i mars 2019, jämfört med 2 
165 personer för ett år sedan. 

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 på mars 12 851 personer i 
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anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav lönebidrag för 
trygghet i anställning var den största insatsen med 5 822 deltagare.    

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb i länet är färre i mars 2019 än året innan. I slutet av 
månaden sysselsatte nystartsjobb 4 661 personer, jämfört med 5 212 personer ett år 
tidigare. Personer i yrkesintroduktion var 132 personer i mars 2019, vilket är 40 färre 
än föregående år. Utbildningskontrakt omfattar 555 personer, jämfört med 424 i 
mars 2018. 

Antal personer varsel om uppsägning 

Under mars månad berördes 697 personer av varsel i länet, vilket kan jämföras med 
159 varslade personer för ett år sedan. Med undantag av några få större varsel har 
nivåerna på varselsiffran varit låg under en längre period.  

Lediga platser 2 

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under mars 2019 var 20 
799, vilket är 2 177 färre platser än i mars 2018.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 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. 
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Inskrivna arbetslösa i mars 2019 som andel (%) av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län, mars 2019 som andel 
(%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 
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Arbetslöshet per kommun 
 

Kommun Arbetslöshet, 
16-64 år 

Förändring 
på ett år 

Arbetslöshet, 
18-24 år 

Förändring 
på ett år 

Ale 3,9% 0,0% 6,3% 0,0% 
Alingsås 4,8% -0,1% 5,8% 0,4% 
Bengtsfors 11,2% -1,1% 11,6% -5,0% 
Bollebygd 4,0% 0,3% 5,6% 1,8% 
Borås 7,1% -0,4% 7,0% -1,0% 
Dals-Ed 5,8% -0,7% 6,8% -3,1% 
Essunga 5,0% 0,4% 7,9% 1,8% 
Falköping 8,3% -0,2% 11,0% -0,3% 
Färgelanda 5,9% -1,9% 5,8% -3,2% 
Grästorp 4,2% -0,2% 8,9% 0,5% 
Gullspång 9,3% -1,5% 19,2% 0,4% 
Göteborg 6,9% -0,3% 6,4% -0,3% 
Götene 5,1% -0,5% 7,4% -0,9% 
Herrljunga 4,7% 0,4% 4,9% -0,1% 
Hjo 5,4% -0,1% 7,5% -1,6% 
Härryda 3,2% 0,1% 3,9% -0,3% 
Karlsborg 6,2% -0,2% 8,6% 0,3% 
Kungälv 3,2% 0,3% 4,3% 0,9% 
Lerum 2,9% 0,2% 4,8% 0,4% 
Lidköping 4,7% -0,2% 7,7% -0,6% 
Lilla Edet 5,0% -0,3% 6,0% -1,9% 
Lysekil 6,6% 0,4% 6,4% -1,4% 
Mariestad 5,8% -0,7% 7,6% -1,6% 
Mark 4,6% 0,1% 6,0% 0,3% 
Mellerud 10,5% -0,2% 10,6% -0,6% 
Munkedal 6,2% 0,0% 8,2% 2,0% 
Mölndal 3,6% -0,1% 4,4% 0,8% 
Orust 4,0% 0,3% 3,3% 0,4% 
Partille 4,1% 0,1% 5,1% 0,2% 
Skara 7,4% -0,5% 10,1% 0,1% 
Skövde 6,1% -0,2% 6,9% -0,6% 
Sotenäs 4,1% 0,0% 4,5% 0,2% 
Stenungsund 3,3% -0,1% 4,6% -0,1% 
Strömstad 5,8% -0,7% 5,4% 0,1% 
Svenljunga 4,6% -0,3% 6,3% -0,6% 
Tanum 5,0% -0,4% 4,7% -2,0% 
Tibro 9,2% -0,3% 9,5% -1,7% 
Tidaholm 5,4% -0,4% 10,1% 1,7% 
Tjörn 3,0% 0,4% 4,4% 0,8% 
Tranemo 4,6% 0,0% 4,9% -1,5% 
Trollhättan 9,3% -1,0% 10,9% -2,8% 
Töreboda 8,1% -2,2% 12,8% -2,3% 
Uddevalla 8,1% -0,3% 7,5% -2,7% 
Ulricehamn 4,2% -0,7% 5,2% -1,3% 
Vara 4,3% -0,6% 7,0% -1,0% 
Vårgårda 4,9% -0,1% 6,8% 0,6% 
Vänersborg 8,5% -0,4% 11,0% -0,4% 
Åmål 12,8% -0,7% 15,6% -3,9% 
Öckerö 2,5% 0,1% 4,3% 1,0% 
Västra Götalands län 6,1% -0,3% 6,8% -0,5% 
Riket 6,9% -0,4% 8,2% -0,9% 
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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 

 


