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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Stockholms 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 72469 personer (70647). 

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

7319 personer (7329). 

 47197 personer var öppet arbetslösa (45959). 

 25272 deltog i program med aktivitetsstöd (24688). 

 6035 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6204). 

 5835 personer fick arbete (6624). 

 1067 personer varslades om uppsägning (505). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00. 

  



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Uppsalas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 10471 personer (10159). 

 7,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 1650 

personer (1671). 

 6097 personer var öppet arbetslösa (6211). 

 4374 deltog i program med aktivitetsstöd (3948). 

 969 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (925). 

 916 personer fick arbete (1064). 

 32 personer varslades om uppsägning (45). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för 

Södermanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 13193 personer (12811). 

 13 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12).* Sammanlagt 1989 

personer (1775). 

 6614 personer var öppet arbetslösa (6352). 

 6579 deltog i program med aktivitetsstöd (6459). 

 1035 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (884). 

 831 personer fick arbete (1067). 

 88 personer varslades om uppsägning (215). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för 

Östergötlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 17292 personer (17421). 

 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 

2438 personer (2558). 

 7970 personer var öppet arbetslösa (8243). 

 9322 deltog i program med aktivitetsstöd (9178). 

 1157 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1160). 

 1244 personer fick arbete (1484). 

 191 personer varslades om uppsägning (18). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Jönköpings 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 10365 personer (9989). 

 7,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7).* Sammanlagt 1613 

personer (1547). 

 4997 personer var öppet arbetslösa (4876). 

 5368 deltog i program med aktivitetsstöd (5113). 

 926 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (851). 

 942 personer fick arbete (1144). 

 26 personer varslades om uppsägning (40). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Kronobergs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,0).* Sammanlagt 7969 personer (7580). 

 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 

1261 personer (1229). 

 3430 personer var öppet arbetslösa (3477). 

 4539 deltog i program med aktivitetsstöd (4103). 

 511 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (508). 

 548 personer fick arbete (619). 

 39 personer varslades om uppsägning (48). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmars län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Kalmars 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 8114 personer (8608). 

 9,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,1).* Sammanlagt 

1285 personer (1376). 

 3486 personer var öppet arbetslösa (3976). 

 4628 deltog i program med aktivitetsstöd (4632). 

 682 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (583). 

 683 personer fick arbete (761). 

 35 personer varslades om uppsägning (15). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Gotlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 5,0 procent var inskrivna som arbetslösa (4,7).* Sammanlagt 1410 personer (1310). 

 7,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 212 

personer (236). 

 784 personer var öppet arbetslösa (707). 

 626 deltog i program med aktivitetsstöd (603). 

 165 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (176). 

 118 personer fick arbete (144). 

 0 personer varslades om uppsägning (22). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Blekinges 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 6919 personer (6856). 

 13,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,7).* Sammanlagt 

1146 personer (1233). 

 3233 personer var öppet arbetslösa (3139). 

 3686 deltog i program med aktivitetsstöd (3717). 

 559 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (483). 

 538 personer fick arbete (718). 

 10 personer varslades om uppsägning (27). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Skånes län. 

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 9,3 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 59395 personer (58654). 

 12,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,6).* Sammanlagt 

8007 personer (8435). 

 32385 personer var öppet arbetslösa (31774). 

 27010 deltog i program med aktivitetsstöd (26880). 

 4219 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4317). 

 4147 personer fick arbete (5014). 

 304 personer varslades om uppsägning (283). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Hallands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 8925 personer (9182). 

 6,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7).* Sammanlagt 1165 

personer (1273). 

 4717 personer var öppet arbetslösa (5082). 

 4208 deltog i program med aktivitetsstöd (4100). 

 719 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (752). 

 765 personer fick arbete (1004). 

 91 personer varslades om uppsägning (49). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Västra 

Götalands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 53864 personer (51493). 

 7,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 

7255 personer (6780). 

 30390 personer var öppet arbetslösa (29538). 

 23474 deltog i program med aktivitetsstöd (21955). 

 4868 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4337). 

 4234 personer fick arbete (5331). 

 234 personer varslades om uppsägning (387). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Värmlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 8763 personer (8488). 

 10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 

1463 personer (1353). 

 4982 personer var öppet arbetslösa (4771). 

 3781 deltog i program med aktivitetsstöd (3717). 

 818 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (769). 

 824 personer fick arbete (1118). 

 86 personer varslades om uppsägning (41). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Örebros 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 10577 personer (10135). 

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

1705 personer (1666). 

 5638 personer var öppet arbetslösa (5688). 

 4939 deltog i program med aktivitetsstöd (4447). 

 880 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (806). 

 978 personer fick arbete (1181). 

 76 personer varslades om uppsägning (12). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för 

Västmanlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 11127 personer (10666). 

 11,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 

1652 personer (1591). 

 5510 personer var öppet arbetslösa (5110). 

 5617 deltog i program med aktivitetsstöd (5556). 

 912 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (789). 

 780 personer fick arbete (989). 

 44 personer varslades om uppsägning (5). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Dalarnas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 8101 personer (8000). 

 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 

1174 personer (1192). 

 4774 personer var öppet arbetslösa (4883). 

 3327 deltog i program med aktivitetsstöd (3117). 

 803 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (756). 

 708 personer fick arbete (882). 

 35 personer varslades om uppsägning (31). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 12971 personer (12369). 

 14,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,2).* Sammanlagt 

2091 personer (2111). 

 5693 personer var öppet arbetslösa (5537). 

 7278 deltog i program med aktivitetsstöd (6832). 

 938 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (971). 

 1033 personer fick arbete (1170). 

 32 personer varslades om uppsägning (21). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för 

Västernorrlands län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 9692 personer (9240). 

 12,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,9).* Sammanlagt 

1603 personer (1521). 

 5372 personer var öppet arbetslösa (5166). 

 4320 deltog i program med aktivitetsstöd (4074). 

 731 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (759). 

 665 personer fick arbete (913). 

 50 personer varslades om uppsägning (42). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för Jämtlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 3842 personer (3820). 

 9,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,9).* Sammanlagt 

657 personer (649). 

 1966 personer var öppet arbetslösa (1915). 

 1876 deltog i program med aktivitetsstöd (1905). 

 341 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (363). 

 452 personer fick arbete (569). 

 45 personer varslades om uppsägning (12). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för 

Västerbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 5,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 7216 personer (7387). 

 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 

1293 personer (1363). 

 3944 personer var öppet arbetslösa (4193). 

 3272 deltog i program med aktivitetsstöd (3194). 

 731 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (772). 

 740 personer fick arbete (956). 

 15 personer varslades om uppsägning (97). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00.



                                                                                                           
 

 
 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län augusti 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för augusti månad i korthet för 

Norrbottens län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om augusti 2019, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för augusti 2018) 

 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 7041 personer (7146). 

 8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 

1185 personer (1301). 

 3718 personer var öppet arbetslösa (3953). 

 3323 deltog i program med aktivitetsstöd (3193). 

 706 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (749). 

 779 personer fick arbete (1032). 

 88 personer varslades om uppsägning (24). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för september publiceras den 14 oktober kl. 6:00
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