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Arbetsförmedlingen 
Enheten Arbetsmarknad 

[Namn]  
 
 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 
2019 Hallands län 

Till arbete 

Under januari 2019 påbörjade 564 personer (272 kvinnor och 292 män) av de in-
skrivna arbetslösa i Halland någon form av arbete, vilket kan jämföras med 
motsvarande siffra för januari 2018 som var 630 personer. Av dem som fått arbete 
var 76 stycken ungdomar under 25 år, 92 personer hade en funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga och 196 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 
januari 2019 till 9 700 personer. Sedan januari 2017 har antalet inskrivna sjunkit 
med -2,6 procent i länet, vilket kan jämföras med riket där antalet inskrivna minskat 
med -5,5 procent. Halland har en bättre arbetsmarknad både inom länet men även 
närheten till Göteborg gör att länet har haft en större minskning i antalet inskrivna 
arbetslösa. Matchningsarbetet blir nu svårare när tre fjärdedelar av de arbetslösa har 
en svagare konkurrensförmåga. Detta gör att arbetslösheten inte minskar lika snabbt 
längre. 
Antalet inskrivna arbetslösa kvinnor och män uppgick till 4 626 respektive 5 073 i 
januari månad. Antalet inskrivna arbetslösa män har minskat med -5,1 procent 
medan antalet inskrivna arbetslösa kvinnor har ökat med 0,4 procent sedan under 
samma tidsperiod. Ökningen av arbetslösheten står främst utomeuropeiskt födda 
kvinnor för som ökade sin arbetslöshet med 4,6 procent jämfört med januari 2018 
medan arbetslösheten för utomeuropeiskt födda män minskade med -6,1 procent. 
Ökningen av arbetslösheten för utomeuropeiskt födda kvinnor beror främst på ett 
ökat inflöde av kvinnor. Tidigare har merparten varit män. Utflödet till utbildning 
och arbete är fortsatt större för män vilket ger en lägre arbetslöshet. 

Av de 9 700 inskrivna arbetslösa var 5 256 öppet arbetslösa och 4 443 personer 
deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. På ett år har antalet 
öppet arbetslösa minskat med 250 personer och antalet i arbetsmarknadspolitiska 
program är i stort sett lika många jämfört med för ett år sedan. 
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Det numerärt största arbetsmarknadspolitiska programmet i länet är jobb- och 
utvecklingsgarantin. I januari 2019 deltog 2 328 personer i programmet, vilket är 24 
personer färre än för ett år sedan. Det näst största programmet är 
etableringsprogrammet med 944 deltagare följt av förberedande insatser med 542 
deltagare och jobbgarantin för ungdomar där 342 personer deltog i januari månad. 

Inskrivna arbetslösa ungdomar 

Arbetslösheten har minskat för 18-24 åringar under de senaste 5 åren. Det beror dels 
på att unga har gynnats av en bättre arbetsmarknad, men effekten förstärks också av 
att ungdomskullarna har minskat. I slutet på januari var 1 315 personer i åldrarna 18-
24 år inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning 
med -10,5 procent sedan januari 2018. Jobbgaranti för ungdomar är det största 
programmen för åldersgruppen 18-24 år och 342 personer var inskrivna, vilket är lika 
många som i fjol. 
Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden för ungdomar är det fortsatta 
stora skillnader mellan länets kommuner. Medan kommuner som Varberg och 
Kungsbacka har länets lägsta arbetslöshetsnivåer för ungdomar, ligger Hylte på 
fortsatt höga nivåer. För en översikt över länets samtliga 6 kommuner finns siffror 
över ungdomsarbetslösheten i slutet av dokumentet. 

Inskrivna inom etableringsuppdraget 

Antalet personer som tillhör etableringen i länet var i slutet av januari 1 718. Detta är 
en minskning med knappt -30 procent sedan i fjol. Av dessa var 1 518 öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, vilket är 374 färre än i januari 2018. 
Det är en stor spridning när det gäller utbildningsnivå bland de inskrivna arbetslösa 
inom etableringen. Drygt hälften har en förgymnasial utbildning och en fjärdedel har 
eftergymnasial utbildning.  

Inskrivna arbetslösa med lång tid utan arbete  

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet 
av januari 2019 hade 3 993 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 
månader, vilket är 209 personer färre än i fjol. Av personer med längre tid utan 
arbete är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Nästan 1 av 4 har 
funktionsnedsättning och drygt 1 av 3 saknar gymnasieutbildning.  
Personer födda utanför Sverige har generellt en större risk att hamna i längre tid av 
arbetslöshet än personer födda i Sverige. Sedan januari 2017 har antalet inrikes födda 
långtidsarbetslösa minskat med 124 personer medan antalet utrikes födda har 
minskat med 85 personer bland dem som varit arbetslösa i mer än 12 månader. 
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Nyinskrivna arbetslösa 

I januari 2019 anmälde sig 834 personer som arbetslösa till Arbetsförmedlingen i 
Hallands län. Motsvarande siffra i fjol var 802 personer. Antalet nyinskrivna 
ungdomar under 25 år var 232 personer, vilket är ungefär lika många som i fjol.  

Arbete med stöd 

Antalet personer i arbete med stöd uppgick under januari månad till 2 679, vilket är 
152 personer fler än i januari 2018. Av de i arbete med stöd var 57 procent män men 
kvinnorna ökar mest med 12,2 procent jämfört med förra året. I januari 2019 hade 
656 personer arbete med anställningsstöd vilket är en ökning med en tredjedel, 
jämfört med januari i fjol. 435 personer hade en extratjänst i januari 2019, jämfört 
med 208 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 januari 2 023 personer i 
anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav 908 i lönebidrag 
för trygghet i anställning, 893 personer i lönebidrag för anställning, 21 i offentligt 
skyddat arbete och 186 i lönebidrag för utveckling i anställning.  

Nystartsjobb, yrkesintroduktion och utbildningskontrakt 

Antalet personer i nystartsjobb i länet är färre i januari 2019 än året innan. I slutet av 
månaden sysselsatte nystartsjobb 901 personer, jämfört med 972 personer ett år 
tidigare. Utbildningskontrakt omfattar 91 personer, jämfört med 80 personer för ett 
år sedan.  

Antal personer varsel om uppsägning 

Under januari månad berördes 106 personer av varsel i länet, vilket är en ökning med 
28 jämfört med de 78 varslade personerna för ett år sedan. Genomsnittet sedan år 
2007, är att drygt 100 personer har varslats per månad. 

Lediga platser 1 

Antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under januari 2019 var  
3 385, vilket är lika många platser som i januari i fjol. 

 
 

                                                           
1 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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Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med 
aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 
respektive 18-24 år) per kommun  

 
Andel arbetslösa av 

arbetskraften (16-64 år) 
Andel arbetslösa ungdomar 
av arbetskraften (18-24 år) 

Kommun 
Januari 2019 

förändring på ett år 
Januari 2019 

förändring på ett år 

Falkenberg 7,0% -0,4% 7,4% -0,9% 
Halmstad 8,1% -0,2% 8,8% -1,3% 
Hylte 9,7% -1,5% 11,4% -4,4% 
Kungsbacka 3,3% -0,1% 4,4% -0,8% 
Laholm 6,4% -0,3% 8,2% -1,0% 
Varberg 4,7% -0,3% 6,6% +0,7% 
Hallands län 6,0% -0,2% 7,2% -0,8% 
Riket 7,0% -0,4% 8,7% -0,9% 

 

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 

 


