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Över 129 000 invånare i Jönköpings kommun
Antal invånare i Jönköpings kommun fortsätter öka och uppgick den 30 september till 129 162 invånare.
Det ger en ökning med 661 personer under det tredje kvartalet och en ökning med 857 personer sedan
årsskiftet. Ökningen under året beror både på ett positivt flyttnetto och ett positivt födelsenetto.
Födelsenettot för årets första tre kvartal uppgick till +388. Under årets nio första månader föddes 1 292
barn, vilket är 15 barn färre jämfört med 2011. Antalet avlidna var något fler jämfört med motsvarande
period föregående år, 904 avlidna i år jämfört med 892 under 2011.
Under årets nio första månader flyttade 4 837 personer till kommunen samtidigt som 4 376 flyttade från
kommunen, vilket ger ett positivt flyttnetto på +461 personer. Jönköping har ett särskilt positivt flyttnetto
för det tredje kvartalet, vilket beror på att många flyttar till Jönköping i början av hösten för att studera på
högskolan. Jämfört med de tre första kvartalen 2011 är både in- och utflyttningen högre i år. Inflyttningen
har ökat med 200 personer och utflyttningen har ökat med 177 personer.

Folkökning under året:

+857

varav födelsenetto (födda-döda)
varav flyttnetto (inflyttare-utflyttare)
justering
Folkmängd 12-09-30
Folkmängd 11-12-31

+388
+461
+8
129 162
128 305

Länk till ett Exceldokument med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av
länets kommuner samt landets 15 största kommuner.
Källa: SCB

Arbetslösheten i Jönköpings kommun
I september var 6,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa i Jönköpings kommun. Den
öppna arbetslösheten var 4 procent och arbetslösa i program med aktivitetsstöd var 2,9 procent. I antal
personer handlar det om 2 587 som var öppet arbetslösa och 1 848 som var i program med
aktivitetsstöd. Den totala arbetslösheten* är högre bland män än kvinnor. Andelen arbetslösa män är
7,2 procent, medan andelen arbetslösa kvinnor är 6,5 procent.

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun i förhållande till arbetskraften från januari till
september 2012 Källa: Arbetsförmedlingen

Den öppna arbetslösheten i Jönköping har ökat med drygt en procentenhet sedan maj i år
(760 personer). Andelen arbetslösa i program med aktivitetsstöd har i princip varit oförändrad kring 3
procent under hela året. I jämförelse med september 2011 har den totala arbetslösheten i Jönköping ökat
med 0,6 procentenheter.
Den totala arbetslösheten i riket var i september 8,4 procent, alltså 1,5 procentenheter högre än i
Jönköping. Det gäller både den öppna arbetslösheten (4,7 procent) och andelen arbetslösa i program
med aktivitetsstöd (3,7 procent). Den öppna arbetslösheten har ökat även i riket sedan i maj, men inte i
samma utsträckning som i Jönköping.

samma utsträckning som i Jönköping.
Andelen utrikes födda i kommunen som var inskrivna som arbetslösa i september var 17,7 procent (11
procent öppet arbetslösa och 6,7 procent i program med aktivitetsstöd). Den totala arbetslösheten bland
ungdomar 18–24 år var 13,9 procent (7,8 procent öppet arbetslösa och 6,1 procent i program med
aktivitetsstöd). Både arbetslösheten bland utrikes födda och bland ungdomar är lägre än i riket.
Antalet nyanmälda platser i Jönköping har nästan halverats på ett år. Det i kombination med ett ökat antal
varsel den senaste tiden – både i riket och i Jönköpings kommun – gör att det mesta tyder på att
arbetslösheten kommer att fortsätta öka framöver.
Sedan september 2011 redovisas arbetslösheten från Arbetsförmedlingen i förhållande till
registerbaserad arbetskraft.
* Total arbetslöshet = öppet arbetslösa samt arbetslösa i program med aktivitetsstöd.
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