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Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 
Färre antal personer som får ett arbete 

Antalet personer som fått ett arbete varierar över året, men har minskat svagt allt sedan 
våren 2014. Senaste tre månader visar att denna minskning avtagit något. Under  
september månad i år påbörjade 700 arbetslösa personer ett arbete. Det är bara 35  
personer eller fem procent färre jämfört med för ett år sedan. 

Bland de 700 arbetslösa som fick arbete under september 2017 var: 

• 310 kvinnor och 390 män (365 respektive 370 i september 2016) 

• 160 ungdomar under 25 år (180 i september 2016) 

• 170 utomeuropeiskt födda (150 i september 2016) 

• 83 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, lika många som i september 2016. 

Halland har lägsta arbetslöshet i landet  
Under de senaste fyra månaderna har arbetslösheten minskat. Totalt uppgick antalet arbetslösa till  
9 380 personer i slutet av september 2017. Det är en minskning med fyra procent eller motsvarande 
400 personer jämfört med för ett år sedan. En tydlig minskning och ett trendbrott mot tidigare år. 
Skillnaden i arbetslöshet mellan olika grupper i länet fortsätter. Till största delen är det  
gruppen utomeuropeiskt födda som står för ökningen av antalet arbetslösa i länet. Under september 
2017 ökar gruppen utomeuropeiskt födda med 290 personer samtidigt som övriga inskrivna arbetslösa 
(svensk, nordiskt och europeiskt födda) visade på en fallande arbetslöshet med -700 personer under 
samma period. Totalt var 3 700 personer (39 procent) födda utanför Europa. En orsak till att arbets-
lösheten ökar bland utomeuropeiskt födda är inflödet till etableringsuppdraget från Migrationsverket. 
Inflödet av nya arbetssökande genom etableringsuppdraget förväntas också fortsätta under 2017. 

Det är fortsatt fler män än kvinnor som är inskrivna som arbetslösa: 4 950 män och 4 430 kvinnor.  
Relativt sett så var däremot arbetslösheten för kvinnorna i stort sett oförändrad jämfört med en 
minskning med -7,7 procent för männen under september jämfört med samma månad 2016. 

Räknat som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) så minskar länets  
arbetslöshet till 6 procent. Det är 1,4 procentenhet lägre i jämförelse med riksgenomsnit-
tet som ligger på 7,4 procent för september i år. Halland har den lägsta arbetslösheten i 
landet tillsammans med Uppsala och Västerbottens län. 
Bland länets kommuner är det Hylte kommun som fortfarande har den högsta arbets- 
löshetssiffran med 11,1 procent följt av Halmstads kommun på 8,3 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 en  
procent i Hylte kommun. Lägst arbetslöshet uppvisar även fortsättningsvis Kungsbacka 
och Varbergs kommuner med 3,2 respektive 4,5 procent. Varbergs kommun minskade sin 
arbetslöshet med en halv procent. Där i mellan ligger Laholms och Falkenbergs kommun 
med 6,8 procents arbetslöshet.  
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Inskrivna arbetslösa ungdomar fortsätter minska 
 
En grupp som fortsätter att minska i stadig takt är länets arbetslösa ungdomar. Ungdoms- 
arbetslösheten har i september i år minskat för 49:e månaden i rad. I september i år var 1 400 unga 
(18-24 år) inskrivna som arbetslösa hos länets arbetsförmedlingar. Det är en minskning med drygt 330 
personer eller motsvarande -19 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 öv-
riga inskrivna minskar (- 370 personer). Halland har den näst lägsta ungdomsarbetslösheten (18-24 
år) på 7,9 procent i september. Bara Stockholms län hade en lägre ungdomsarbetslöshet på 7 % medan 
motsvarande siffra för riket landade på 10,4 procent. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget ökar 
 
Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som troligtvis kommer att bestå 
under hela 2017. I slutet på september omfattade etableringsuppdraget 2 530 personer jämfört med 
för ett år sedan då antalet var 2 200. Av de som var inom etablering var drygt 1 440 män och  
1 100 kvinnor. 

Inskrivna arbetslösa med lång arbetslöshet ökar 
 
Sedan drygt ett år har antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshetstider längre än sex månader ökat. 
Vid slutet av september var det 365 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 
310 personer till 4 040. I gruppen som varit inskrivna med mer än två år utan arbete fanns det 2 075 
personer eller 22 procent av de inskrivna arbetslösa. Detta var en ökning med 12 procent jämfört med 
september ifjol. Utvecklingen förklaras även här i hög grad av den gradvisa ökningen av antalet inskrivna 
arbetslösa som är födda utanför Europa. Bland svenskfödda inskrivna arbetslösa med inskrivningstider 
på 12 månader eller mer är det oförändrat antalet personer. Sedan förra året har antalet inskrivna  
arbetslösa inom etableringen med arbetslöshetstider på 12 månader eller mer, ökat med 200 personer, 
till 910. 

Nyinskrivna arbetslösa 

Antalet nyinskrivna arbetslösa i länet har trendmässigt ökat sedan början av förra året. Under  
september månad anmälde sig knappt 720 personer som arbetslösa bland länets arbetsförmedlingar, 
vilket dock är en minskning med 23 procent. I riket som helhet minskade andelen nyinskrivna med 8 
procent. Könsfördelningen var jämn mellan de i Halland som registrerades som nyinskrivna arbetslösa 
under september i år. Av de som registrerades som nyinskrivna arbetslösa var 230 ungdomar (18-24 
år), vilket är en minskning med 26 procent. 

 

 

 



  
  

ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. 
Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 
 

Arbete med stöd 

I september 2017 hade 2 550 personer någon form av arbete med stöd. Det är ungefär lika många som 
för ett år sedan. Av de som hade ett arbete med stöd omfattades 2 120 av särskilda insatser för  
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Lönebidrag och trygghets-
anställning är de två mest framträdande insatserna för personer med funktionsnedsättning som totalt 
omfattande 1 020 respektive 880 personer. 
Resterande 220 personer hade någon annan typ av anställningsstöd. Extratjänsterna uppgick till 92 
och antalet personer i trainee i välfärd var 3 personer. 

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb var 1 100 i slutet på månaden. 20 (32) var i yrkesintroduktion och 70 
(40) hade ett utbildningskontrakt 

Antalet personer som varslats om uppsägning ökar i sommar 

En indikator på hur efterfrågan av arbetskraft utvecklas är arbetsgivarnas varsel om kommande upp-
sägningar. Länets varselnivåer har tidigare varit låga sedan tre år tillbaka. Endast under åtta enskilda 
månader har varselnivån i Halland överstigit länets historiska genomsnitt sedan år 2010, på 92 vars-
lade personer per månad.  
De varslade möter en stark arbetsmarknad. Så dessa har generellt sett lättare att få jobb med en färsk 
arbetslivserfarenhet. 

Under september månad varslades 46 personer om uppsägning i Halland, jämfört med 83 förra året. 

Lediga platser 1 
I september 2017 anmäldes 2 120 nya platser till Arbetsförmedlingen i Hallands län. Det är 140 färre 
än som anmäldes i september 2016.  
I september anmäldes flest platser i Halmstad (780 platser) samt i Kungsbacka med 500, Varberg 
(320 platser) därpå följde och Falkenberg (260 platser). I Laholm och Hylte anmäldes det 180 respek-
tive 80 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 september 2017 som andel (%)  
av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år 
 

 

 

 

 

 

 

Inskrivna arbetslösa i Hallands län september 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 


