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Arbetslösheten minskar kraftigt 
Under juli minskade antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitets-
stöd med 1 800 personer jämfört med juli 2010. Det motsvarar en minskning med 17 
procent och är en betydligt kraftigare minskning än för hela riket som minskat med 
10 procent. Detta bekräftar att den Halländska arbetsmarknaden går bra. 
 

Fortfarande många som får jobb 
Under april påbörjade 1 100 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon 
form av arbete. Det är i stort sett lika många som för ett år sedan.  

Av dem som fick arbete i juli 2011 var:  

 350 ungdomar under 25 år 

 230 utrikes födda 

 120 funktionshindrade 
 

Efterfrågan på arbetskraft ökar på lång sikt 
Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i juli till 
7751. Det är 160 fler än för ett år sedan2. Året första 7 månader anmäldes 10 600 nya 
platser. Det är en ökning med 2 650 platser jämfört med samma tid förra året. 
Fortfarande syns en försiktighet inom byggbranschen och verkstadsindustrin samt 
inom offentliga förvaltningar. Uppgången av lediga platser var dock markant inom 
företagstjänster och övriga tillverkningsindustrin. 
 

Färre varslade 
Under juli varslades 30 personer om uppsägning. Det är nästan 65 färre än juli 2010.  

 

Färre nya arbetslösa 
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen fortsätter att minska jämfört 
med föregående år. Under juli var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 600, en 
minskning med nästan 200 personer jämfört med året innan. Totalt minskade antalet 
nyinskrivna arbetslösa med nästan 1 000 under årets första sju månader jämfört med 
året innan. Det är ungefär lika många män som kvinnor, som skrivs in som arbetslösa 
på arbetsförmedlingen i länet. 

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb. 
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se 

                                                           
1 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser 
som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens 
annonsregler.  
2 Nedgången är i viss mån ett statistiskt fenomen då Arbetsförmedlingens marknadsandel av lediga platser minskat något.  
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Arbetslösheten minskar dramatiskt 
Totala antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är 1 800 färre än för ett år 
sedan. Detta ger en procentuell minskning med 17 procent. Orsaken är främst en 
bättre arbetsmarknad och många sommarjobb. Arbetslösheten minskar normalt 
under våren fram till att skolorna slutar. Detta år har arbetslösheten varit i stort sett 
oförändrad sedan maj månad. I slutet av juli var antalet öppet arbetslösa och sökande 
i program med aktivitetsstöd nästan 8 850 personer, eller 4,8 procent av 
befolkningen (16-64 år) 3. Det är en minskning sedan juli 2010 med en procentenhet. 
Arbetslösheten sjunker snabbast för männen. Det är nu färre män än kvinnor 
inskrivna som arbetslösa i länet, i juli 4 300 män och 4 550 kvinnor. 
 

I alla åldersgrupper minskar den öppna arbetslösheten 

Arbetslösheten har sedan föregående år minskat med 1 400 personer.  

1 050 ungdomar mellan 18 och 24 år var i juli inskrivna som öppet arbetslösa vid 
Arbetsförmedlingen, vilket är 400 färre än juli 2010. Detta innebär en minskning 
men 30 procent på ett år. 

 

Minskning av antalet personer i program med aktivitetsstöd 
Antalet personer i program med aktivitetsstöd fortsätter nu minska, utom bland 
arbetssökande äldre än 55 år. Totalt 1,9 procent av befolkningen 16-64 år, knappt 3 
600 personer, deltog under juli i sådana program, en minskning på ett år med 0,3 
procent eller 400 personer. Denna minskning gäller i synnerhet ungdomar under 25 
år där 900 ungdomar är i program med aktivitetsstöd. 870 av dessa deltog i 
jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin.  
Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade i juli månad totalt 2 100 deltagare, varav 
nästan 650 i fas 3. Arbetspraktik har minskat med 250 personer det senaste året.  

 

Svag ökning av antal personer i arbete med stöd 
1,1 procent av befolkningen 16-64 år, 2 200 personer, hade olika former av arbete 
med stöd, 850 kvinnor och 1350 män. 

 

Något färre undersysselsatta 
I juli var 950 inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är drygt 
150 färre än juli 2010. Antalet timanställda har också minskat med nästan 450, till 
drygt 1 400 personer. 

 

Arbetslivsintroduktion 
I juli skrevs 43 personer in i programmet arbetslivsintroduktion4 och 38 lämnade det 
i Hallands län. Av dem som lämnade arbetslivsintroduktionen i juli gick 2 till arbete 
(med eller utan stöd), 22 personer övergick i annat arbetsmarknadspolitiskt program 
och 14 skrevs in på arbetsförmedlingen som arbetslösa eller förhindrade. I slutet av 
juli var totalt 122 personer inskrivna i programmet i länet. 

 

                                                           
3 Arbetslöshetsnivån för de inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre än nivån i SCB:s arbetskraftsundersökningar. En 
anledning är att Arbetsförmedlingens mätningar av antalet arbetslösa inte innehåller de heltidsstuderande som söker arbete. 
Till dessa räknas bl.a. många av deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd. 
4 Arbetslivsintroduktion riktar sig till personer som har haft sjukpenning eller begränsad sjukersättning där 
sjukpenningdagarna eller ersättningsdagarna tagit slut. Genom programmet erbjuds deltagarna individuellt anpassade 
insatser med målsättning att erhålla ett arbete 



  

 

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

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
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Statistik för län och kommuner finns på: 
www.arbetsformedlingen.se/statistik 

 

Fakta 
Arbetsförmedlingen har ändrat benämning på begreppet arbetslösa till öppet arbets-
lösa i vår statistikredovisning. Orsaken är att Statistiska Centralbyrån, SCB, som 
presenterar den officiella arbetslöshetsstatistiken också använder termen arbetslösa, 
men definierar den på ett annat sätt. För att minska risken för oklarheter byter vi 
benämning. Arbetsförmedlingens definition av öppet arbetslösa blir densamma som 
vår tidigare definition av arbetslösa, det vill säga arbetssökande som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett 
arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.  
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