
 

Månadsstatistiken för Blekinge län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinge län. Statistiken 

baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018) 

 

 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 7 859 personer (6 733). 
 

 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,3).* 

Sammanlagt 1 039 personer (1 106). 
  

 3 002 personer var öppet arbetslösa (2 979). 
 

 3 643 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 754). 
 

 389 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (342).  
 
 431 personer fick arbete (487). 

 

 10 personer varslades om uppsägning (29). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

 

  



Månadsstatistik för Dalarnas län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 7 889 personer (7 927) 
 

 7,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 108 personer (1 153)  
  

 4 607 personer var öppet arbetslösa (4 767). 
 

 3 282 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 160)  
 

 665 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (554). 
 

 610 personer fick arbete (793)  
 

 35 personer varslades om uppsägning (32). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 
 

  



Månadsstatistiken för Gotlands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län. Statistiken 

baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018) 

 

 4,7 procent var inskrivna som arbetslösa (4,1).* Sammanlagt 1 311 personer (1 119). 
 

 6,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (5,8).* 

Sammanlagt 193 personer (169). 
  

 698 personer var öppet arbetslösa (585). 
 

 613 personer deltog i program med aktivitetsstöd (534). 
 

 93 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (93).  
 
 143 personer fick arbete (176). 

 

 0 personer varslades om uppsägning (34). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

 

  



Månadsstatistik för Gävleborgs län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018). 

 

 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 12 931 personer (12 343) 
 

 13,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 2 056 personer (2 067)  
  

 5 625 personer var öppet arbetslösa (5 373). 
 

 7 279 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 970)  
 

 835 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (695). 
 

 809 personer fick arbete (1 065)  
 

 32 personer varslades om uppsägning (24). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



 

Månadsstatistiken för Hallands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län. Statistiken 

baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018). 

 

 5,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 8 708 personer (8 921). 
 

 5,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,4).* 

Sammanlagt 1 071 personer (1 166). 
  

 4 546 personer var öppet arbetslösa (4 913). 
 

 4 162 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 008). 
 

 640 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (524).  
 
 632 personer fick arbete (786). 

 

 91 personer varslades om uppsägning (40). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

 

  



Månadsstatistik för Jämtlands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 3 847 personer (3 867) 
 

 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 653 personer (660)  
  

 1 998 personer var öppet arbetslösa (1 886). 
 

 1 849 personer deltog i program med aktivitetsstöd (1 981)  
 

 292 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (301). 
 

 371 personer fick arbete (452)  
 

 45 personer varslades om uppsägning (17). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 
 

  



Månadsstatistiken för Jönköpings län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län. Statistiken 

baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018). 

 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 10 092 personer 
(9 810). 
 

 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,5).* 

Sammanlagt 1 485 personer (1 441). 
  

 4 796 personer var öppet arbetslösa (4 790). 
 

 5 296 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 020). 
 

 719 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (632).  
 
 627 personer fick arbete (698). 

 

 26 personer varslades om uppsägning (22). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

 

  



Månadsstatistiken för Kalmar län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmar län. Statistiken 

baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018). 

 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 7 797 personer (8 376). 
 

 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* 

Sammanlagt 1 182 personer (1 167). 
  

 3 263 personer var öppet arbetslösa (3 790). 
 

 4 534 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 586). 
 

 484 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (416).  
 
 575 personer fick arbete (704). 

 

 35 personer varslades om uppsägning (20). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



Månadsstatistiken för Kronobergs län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län. Statistiken 

baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018). 

) 

 

 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 7 859 personer (7 509). 
 

 10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* 

Sammanlagt 1 182 personer (1 167). 
  

 3 304 personer var öppet arbetslösa (3 403). 
 

 4 555 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 106). 
 

 486 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (313).  
 
 370 personer fick arbete (508). 

 

 39 personer varslades om uppsägning (0). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.  



 

Månadsstatistik för Norrbottens län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (5,7).* Sammanlagt 6 753 personer 

(6 893) 

 7,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,8)* Sammanlagt 

1 099 personer (1 194)  

 3 530 personer var öppet arbetslösa (3 794) 

 3 223 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 347) 

 524 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (498)  

 705 personer fick arbete (1 018) 

 88 personer varslades om uppsägning (13) 

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 



Månadsstatistiken för Skåne län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skåne län. Statistiken baserar 

sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 

 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 58 805 personer 
(58 371). 
 

 11,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4).* 

Sammanlagt 7 679 personer (8 276). 
  

 31 939 personer var öppet arbetslösa (31 424). 
 

 26 866 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 947). 
 

 3 867 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 546).  
 
 3 467 personer fick arbete (3 940). 

 

 304 personer varslades om uppsägning (290). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

 

  



Månadsstatistik för Stockholms län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 72 154 personer (70 145) 
 

 6,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 7 159 personer (7 137)  
  

 47 017 personer var öppet arbetslösa (45 441). 
 

 25 137 personer deltog i program med aktivitetsstöd (24 704)  
 

 6 083 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 180). 
 

 3 947 personer fick arbete (4 765)  
 

 1 067 personer varslades om uppsägning (960). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 
 

  



Månadsstatistiken för Södermanlands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes 

anges motsvarande siffror för juli 2018). 

 

 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 12 983 personer 
(12 764). 
 

 12,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,9).* 

Sammanlagt 1 884 personer (1 772). 
  

 6 589 personer var öppet arbetslösa (6 334). 
 

 6 589 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 430). 
 

 945 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (730).  
 
 641 personer fick arbete (826). 

 

 88 personer varslades om uppsägning (46). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



Månadsstatistik för Uppsala län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 10 277 personer (10 165) 
 

 7,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 623 personer (1 629)  
  

 5 956 personer var öppet arbetslösa (6 285). 
 

 4 321 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 880)  
 

 964 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (748). 
 

 514 personer fick arbete (645)  
 

 32 personer varslades om uppsägning (131). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



Månadsstatistik för Värmlands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 8 562 personer (8 340) 
 

 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 370 personer (1 307)  
  

 4 843 personer var öppet arbetslösa (4 636). 
 

 3 719 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 704)  
 

 662 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (600). 
 

 679 personer fick arbete (838)  
 

 86 personer varslades om uppsägning (74). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



 

     Månadsstatistiken för Västerbottens län för juli, 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar 

sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018) 

 5,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 6 922 personer (7 1 05) 
 

 7,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 152 personer (1 208)  
  

 3 749 personer var öppet arbetslösa (3 930). 
 

 3 172 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 175)  
 

 608 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (578). 
 

 614 personer fick arbete (678)  
 

 15 personer varslades om uppsägning (84). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 
 

  



Månadsstatistiken för Västernorrlands län för juli, 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar 

sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom parentes anges 

motsvarande siffror för juli 2018) 

 

 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 9 431 personer (9 017) 
 

 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 490 personer (1 381)  
  

 5 134 personer var öppet arbetslösa (4 990). 
 

 4 297 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 027)  
 

 639 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (631). 
 

 582 personer fick arbete (896)  
 

 50 personer varslades om uppsägning (92). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



Månadsstatistik för Västmanlands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 10 867 personer (10 494) 
 

 10,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 561 personer (1 543)  
  

 5 231 personer var öppet arbetslösa (4 969). 
 

 5 636 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 525)  
 

 782 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (647). 
 

 649 personer fick arbete (861)  
 

 44 personer varslades om uppsägning (33). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 
 

  



Månadsstatistiken för Västra Götalands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom 

parentes anges motsvarande siffror för juli 2018) 

 

 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 52 449 personer 
(51 358). 
 

 7,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,0).* 

Sammanlagt 6 699 personer (6 547). 
  

 29 101 personer var öppet arbetslösa (29 531). 
 

 23 348 personer deltog i program med aktivitetsstöd (21 827). 
 

 3 999 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 391).  
 
 3 047 personer fick arbete (3 808). 

 

 234 personer varslades om uppsägning (246). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



Månadsstatistik för Örebro län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik i korthet. Statistiken baserar sig 

på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.  (Inom parentes anges motsvarande 

siffror för juli 2018) 

 

 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-
64 år 10 522 personer (10 147) 
 

 9,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Antal 

inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 655 personer (1 632)  
  

 5 573 personer var öppet arbetslösa (5 739). 
 

 4 949 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 408)  
 

 843 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (646). 
 

 733 personer fick arbete (847)  
 

 76 personer varslades om uppsägning (26). 
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

  



Månadsstatistiken för Östergötlands län, juli 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. (Inom 

parentes anges motsvarande siffror för juli 2018) 

 

 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,0).* Sammanlagt 17 323 personer 
(17 507). 
 

 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,0).* 

Sammanlagt 2 385 personer (2 495). 
  

 7 978 personer var öppet arbetslösa (8 196). 
 

 9 345 personer deltog i program med aktivitetsstöd (9 311). 
 

 1 121 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (987).  
 
 870 personer fick arbete (952). 

 

 191 personer varslades om uppsägning (53). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

 


