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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 73148 personer (69180). 

 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 

7565 personer (7061). 

 46924 personer var öppet arbetslösa (43942). 

 26224 deltog i program med aktivitetsstöd (25238). 

 6114 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (6038). 

 5728 personer fick arbete (7385). 

 1619 personer varslades om uppsägning (1077). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Uppsalas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 10405 personer (9971). 

 7,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,6).* Sammanlagt 

1484 personer (1594). 

 5950 personer var öppet arbetslösa (5766). 

 4455 deltog i program med aktivitetsstöd (4205). 

 936 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (889). 

 837 personer fick arbete (988). 

 190 personer varslades om uppsägning (34). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 9,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 13709 personer (12682). 

 13,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12).* Sammanlagt 

2116 personer (1779). 

 6911 personer var öppet arbetslösa (5934). 

 6798 deltog i program med aktivitetsstöd (6748). 

 972 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (773). 

 911 personer fick arbete (1199). 

 83 personer varslades om uppsägning (126). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 17590 personer (17351). 

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

2583 personer (2462). 

 8043 personer var öppet arbetslösa (7873). 

 9547 deltog i program med aktivitetsstöd (9478). 

 1227 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1181). 

 1264 personer fick arbete (1554). 

 147 personer varslades om uppsägning (105). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 11081 personer (9944). 

 8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 

1822 personer (1606). 

 5367 personer var öppet arbetslösa (4536). 

 5714 deltog i program med aktivitetsstöd (5408). 

 931 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (811). 

 849 personer fick arbete (1223). 

 110 personer varslades om uppsägning (66). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 8015 personer (7655). 

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

1262 personer (1258). 

 3350 personer var öppet arbetslösa (3390). 

 4665 deltog i program med aktivitetsstöd (4265). 

 490 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (436). 

 518 personer fick arbete (669). 

 83 personer varslades om uppsägning (56). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmars län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Kalmars 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 8526 personer (8853). 

 10,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 

1422 personer (1442). 

 3650 personer var öppet arbetslösa (4008). 

 4876 deltog i program med aktivitetsstöd (4845). 

 630 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (575). 

 681 personer fick arbete (981). 

 220 personer varslades om uppsägning (44). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Gotlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,3).* Sammanlagt 1638 personer (1480). 

 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 

272 personer (291). 

 922 personer var öppet arbetslösa (760). 

 716 deltog i program med aktivitetsstöd (720). 

 157 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (149). 

 159 personer fick arbete (169). 

 138 personer varslades om uppsägning (0). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Blekinges 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 7249 personer (6910). 

 14,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15).* Sammanlagt 

1228 personer (1266). 

 3257 personer var öppet arbetslösa (2954). 

 3992 deltog i program med aktivitetsstöd (3956). 

 463 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (399). 

 465 personer fick arbete (713). 

 47 personer varslades om uppsägning (8). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län oktober 2019 

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

Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 9,4 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 60208 personer (58411). 

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

7896 personer (7974). 

 32294 personer var öppet arbetslösa (30644). 

 27914 deltog i program med aktivitetsstöd (27767). 

 4038 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4198). 

 3909 personer fick arbete (5434). 

 0 personer varslades om uppsägning (942). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Hallands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 9080 personer (9174). 

 7,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 

1313 personer (1241). 

 4559 personer var öppet arbetslösa (4876). 

 4521 deltog i program med aktivitetsstöd (4298). 

 713 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (701). 

 889 personer fick arbete (1029). 

 43 personer varslades om uppsägning (102). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Västra 

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

Kort om oktober 2019, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 54978 personer (51319). 

 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 

7506 personer (6857). 

 30363 personer var öppet arbetslösa (28094). 

 24615 deltog i program med aktivitetsstöd (23225). 

 4538 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4260). 

 4651 personer fick arbete (5701). 

 646 personer varslades om uppsägning (594). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Värmlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 9182 personer (8506). 

 10,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 

1540 personer (1361). 

 5126 personer var öppet arbetslösa (4599). 

 4056 deltog i program med aktivitetsstöd (3907). 

 750 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (756). 

 771 personer fick arbete (1309). 

 68 personer varslades om uppsägning (87). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Örebros 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 10910 personer (10108). 

 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 

1698 personer (1601). 

 5612 personer var öppet arbetslösa (5389). 

 5298 deltog i program med aktivitetsstöd (4719). 

 833 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (825). 

 903 personer fick arbete (1328). 

 581 personer varslades om uppsägning (143). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 8,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 11444 personer (10766). 

 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,4).* Sammanlagt 

1725 personer (1635). 

 5592 personer var öppet arbetslösa (4845). 

 5852 deltog i program med aktivitetsstöd (5921). 

 925 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (758). 

 864 personer fick arbete (1070). 

 68 personer varslades om uppsägning (47). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Dalarnas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 8310 personer (8130). 

 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 

1165 personer (1213). 

 4774 personer var öppet arbetslösa (4862). 

 3536 deltog i program med aktivitetsstöd (3268). 

 726 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (730). 

 777 personer fick arbete (1023). 

 176 personer varslades om uppsägning (155). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Gävleborgs 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 9,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 13356 personer (12233). 

 14,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,7).* Sammanlagt 

2132 personer (2010). 

 5641 personer var öppet arbetslösa (5263). 

 7715 deltog i program med aktivitetsstöd (6970). 

 827 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (885). 

 986 personer fick arbete (1312). 

 131 personer varslades om uppsägning (463). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 10070 personer (9311). 

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

1592 personer (1536). 

 5442 personer var öppet arbetslösa (4936). 

 4628 deltog i program med aktivitetsstöd (4375). 

 715 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (691). 

 709 personer fick arbete (1088). 

 193 personer varslades om uppsägning (36). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för Jämtlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om oktober 2019, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 3983 personer (3784). 

 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 

670 personer (629). 

 1993 personer var öppet arbetslösa (1792). 

 1990 deltog i program med aktivitetsstöd (1992). 

 354 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (351). 

 425 personer fick arbete (530). 

 150 personer varslades om uppsägning (15). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,5).* Sammanlagt 7258 personer (7335). 

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

1342 personer (1378). 

 3733 personer var öppet arbetslösa (3930). 

 3525 deltog i program med aktivitetsstöd (3405). 

 675 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (682). 

 771 personer fick arbete (1086). 

 47 personer varslades om uppsägning (43). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län oktober 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober månad i korthet för 

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

Kort om oktober 2019, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för oktober 2018) 

 6 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 7477 personer (7499). 

 8,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9).* Sammanlagt 1310 

personer (1389). 

 3747 personer var öppet arbetslösa (3907). 

 3730 deltog i program med aktivitetsstöd (3592). 

 701 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (754). 

 788 personer fick arbete (1156). 

 6 personer varslades om uppsägning (61). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för november publiceras den 12 december kl. 6:00.

 

 


