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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Stockholms län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Stockholms län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 75330 personer (68629). 

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

7409 personer (6634). 

• 48403 personer var öppet arbetslösa (43453). 

• 26927 deltog i program med aktivitetsstöd (25176). 

• 5168 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (4652). 

• 3634 personer fick arbete (4620). 

• 1500 personer varslades om uppsägning (1049). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Uppsalas län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Uppsalas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Uppsalas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 10774 personer (10017). 

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

1507 personer (1500). 

• 6075 personer var öppet arbetslösa (5708). 

• 4699 deltog i program med aktivitetsstöd (4309). 

• 830 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (684). 

• 527 personer fick arbete (685). 

• 58 personer varslades om uppsägning (28). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Södermanlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Södermanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 10,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,3).* Sammanlagt 14234 personer (12674). 

• 13,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 

2133 personer (1747). 

• 7250 personer var öppet arbetslösa (5985). 

• 6984 deltog i program med aktivitetsstöd (6689). 

• 820 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (680). 

• 632 personer fick arbete (674). 

• 39 personer varslades om uppsägning (58). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Östergötlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Östergötlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 8,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 18644 personer (17712). 

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

2728 personer (2497). 

• 8798 personer var öppet arbetslösa (8218). 

• 9846 deltog i program med aktivitetsstöd (9494). 

• 1115 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (1056). 

• 747 personer fick arbete (948). 

• 193 personer varslades om uppsägning (137). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jönköpings län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Jönköpings län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 11790 personer (10186). 

• 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 

1934 personer (1661). 

• 5836 personer var öppet arbetslösa (4679). 

• 5954 deltog i program med aktivitetsstöd (5507). 

• 833 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (679). 

• 508 personer fick arbete (689). 

• 105 personer varslades om uppsägning (48). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kronobergs län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Kronobergs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 8,4 procent var inskrivna som arbetslösa (8).* Sammanlagt 8239 personer (7652). 

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

1271 personer (1196). 

• 3436 personer var öppet arbetslösa (3341). 

• 4803 deltog i program med aktivitetsstöd (4311). 

• 479 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (382). 

• 314 personer fick arbete (377). 

• 10 personer varslades om uppsägning (32). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Kalmars län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Kalmars 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Kalmars län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 9005 personer (8856). 

• 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 

1444 personer (1403). 

• 3972 personer var öppet arbetslösa (3963). 

• 5033 deltog i program med aktivitetsstöd (4893). 

• 512 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (501). 

• 441 personer fick arbete (593). 

• 29 personer varslades om uppsägning (112). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Gotlands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Gotlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 1720 personer (1615). 

• 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10).* Sammanlagt 293 

personer (309). 

• 970 personer var öppet arbetslösa (835). 

• 750 deltog i program med aktivitetsstöd (780). 

• 120 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (106). 

• 184 personer fick arbete (80). 

• 6 personer varslades om uppsägning (6). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Blekinges län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Blekinges län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 10 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 7698 personer (7053). 

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

1243 personer (1223). 

• 3522 personer var öppet arbetslösa (3062). 

• 4176 deltog i program med aktivitetsstöd (3991). 

• 450 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (370). 

• 371 personer fick arbete (569). 

• 31 personer varslades om uppsägning (65). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Skånes län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Skånes 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Skånes län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 63025 personer (59235). 

• 11,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 

7811 personer (7773). 

• 34166 personer var öppet arbetslösa (31785). 

• 28859 deltog i program med aktivitetsstöd (27450). 

• 3944 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3674). 

• 2601 personer fick arbete (3594). 

• 213 personer varslades om uppsägning (412). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Hallands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Hallands 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Hallands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Sammanlagt 9739 personer (9472). 

• 7,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 

1368 personer (1249). 

• 5134 personer var öppet arbetslösa (5164). 

• 4605 deltog i program med aktivitetsstöd (4308). 

• 749 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (642). 

• 518 personer fick arbete (660). 

• 63 personer varslades om uppsägning (17). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västra Götalands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Västra 

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

Kort om december 2019, Västra Götalands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 56579 personer (51519). 

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

7436 personer (6689). 

• 31473 personer var öppet arbetslösa (28150). 

• 25106 deltog i program med aktivitetsstöd (23369). 

• 3849 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3407). 

• 3011 personer fick arbete (3601). 

• 345 personer varslades om uppsägning (436). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Värmlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Värmlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 10063 personer (8787). 

• 10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 

1537 personer (1334). 

• 5691 personer var öppet arbetslösa (4925). 

• 4372 deltog i program med aktivitetsstöd (3862). 

• 719 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (640). 

• 512 personer fick arbete (765). 

• 92 personer varslades om uppsägning (217). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Örebros län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Örebros 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Örebros län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 11727 personer (10435). 

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

1714 personer (1641). 

• 6118 personer var öppet arbetslösa (5661). 

• 5609 deltog i program med aktivitetsstöd (4774). 

• 857 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (778). 

• 588 personer fick arbete (855). 

• 118 personer varslades om uppsägning (103). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västmanlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Västmanlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 12070 personer (11064). 

• 11,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,2).* Sammanlagt 

1749 personer (1612). 

• 6034 personer var öppet arbetslösa (5027). 

• 6036 deltog i program med aktivitetsstöd (6037). 

• 751 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (606). 

• 586 personer fick arbete (689). 

• 25 personer varslades om uppsägning (20). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Dalarnas län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för Dalarnas 

län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser. 

Kort om december 2019, Dalarnas län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 8809 personer (8166). 

• 8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 

1228 personer (1170). 

• 5153 personer var öppet arbetslösa (4863). 

• 3656 deltog i program med aktivitetsstöd (3303). 

• 828 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (729). 

• 579 personer fick arbete (789). 

• 50 personer varslades om uppsägning (10). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gävleborgs län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Gävleborgs län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 10,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 13962 personer (12788). 

• 14,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,2).* Sammanlagt 

2187 personer (2096). 

• 6200 personer var öppet arbetslösa (5716). 

• 7762 deltog i program med aktivitetsstöd (7072). 

• 903 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (924). 

• 796 personer fick arbete (848). 

• 65 personer varslades om uppsägning (15). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västernorrlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Västernorrlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 8,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 10485 personer (9576). 

• 12,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 

1582 personer (1496). 

• 5630 personer var öppet arbetslösa (5206). 

• 4855 deltog i program med aktivitetsstöd (4370). 

• 659 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (619). 

• 508 personer fick arbete (663). 

• 18 personer varslades om uppsägning (62). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Jämtlands län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Jämtlands län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,1).* Sammanlagt 4113 personer (3811). 

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

659 personer (643). 

• 2095 personer var öppet arbetslösa (1891). 

• 2018 deltog i program med aktivitetsstöd (1920). 

• 314 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (308). 

• 348 personer fick arbete (446). 

• 129 personer varslades om uppsägning (37). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.
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Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Västerbottens län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Västerbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 7788 personer (7352). 

• 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 

1439 personer (1385). 

• 4054 personer var öppet arbetslösa (3941). 

• 3734 deltog i program med aktivitetsstöd (3411). 

• 672 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (555). 

• 494 personer fick arbete (710). 

• 123 personer varslades om uppsägning (51). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.



Månadsstatistik per län Innehåll 
 
 
 
 
 

1 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Norrbottens län december 2019 

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för december månad i korthet för 

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

Kort om december 2019, Norrbottens län 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

• 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 7798 personer (7794). 

• 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 

1373 personer (1469). 

• 4032 personer var öppet arbetslösa (4128). 

• 3766 deltog i program med aktivitetsstöd (3666). 

• 607 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (587). 

• 509 personer fick arbete (667). 

• 78 personer varslades om uppsägning (25). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari kl. 6:00.

 

 


