Regionalt utvecklingsansvar – genom samverkan skapas utveckling för att möta utmaningarna i
Stockholmsregionen

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 15
I bifogad pdf finns diagram och tabeller över läget i Stockholmsregionen och nationellt
gällande näringsliv, varsel, arbetslöshet samt invånarnas rörelsetrender och
trafikförändringar.
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Stora satsningar i regeringens vårproposition 2021
I regeringens budget föreslås 1,8 miljarder till jobb och omställning
Regeringen vill satsa 448 miljoner för att mota långtidsarbetslösheten
Anslaget för exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner
Förlängning av stöd till korttidspermittering och omställningsstöd
Krisstöd till kultur- och idrottssektorn förlängs
Långtidsarbetslösheten fortsätter öka
Svensk ekonomi på uppgång under 2021
Uppgång på bostadsmarknaden
Stora skillnader i försäljning inom restaurangbranschen
Regeringen avsätter 30 miljoner till vaccinationsbevis
Näringsministern inrättar besöksnäringsråd
Begränsningarna i långväga kollektivtrafik förlängs
Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser

Läget i näringslivet
•

Långtidsarbetslösheten fortsätter öka som en konsekvens av pandemin och kan
under 2021 nå upp till över 200 000 personer. Samtidigt syns en förskjutning av vilka
som hamnar i långtidsarbetslöshet, i och med den grupp som blev arbetslösa i
pandemin. Arbetslöshetsnivån ser ut att bli lägre för 2021 än tidigare bedömningar,
runt 8,3–8,5 procent. En förklaring är att arbetsmarknaden kom igång igen under
andra halvan av förra året, bland annat genom att industrin har kommit igång och
regeringens krispaket. Förskjutning i långtidsarbetslösheten – Arbetsförmedlingen
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•

Svensk ekonomi på uppgång under 2021. Sveriges ekonomi är motståndskraftig och
återhämtningen ökar under andra halvåret 2021. I takt med att aktiviteten stiger stärks även
arbetsmarknaden. Trots detta är läget fortsatt allvarligt, särskilt för de med svag ställning på
arbetsmarknaden, enligt Finansdepartementets senaste prognos som presenterades i
måndags. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/motstandskraftig-

svensk-ekonomi-pa-uppgang-under-2021/
•

Uppgång på bostadsmarknaden. Prisindex för privatägda bostäder i Sverige steg med
2,3 procent i februari. För tredje månaden i rad är tolvmånadersförändringen på
villamarknaden över 15 procent. Bostadsrättsindex steg med 1,6 procent och
villaindex med 2,8 procent. I Stockholm steg index med 1,4 procent för bostadsrätter
och 4,4 procent för villor. https://valueguard.se/article/70

•

Restaurangernas försäljning föll men stora skillnaderna inom branschen är stora.
De svenska restaurangernas totala försäljning under 2020 var 104 miljarder kronor,
en minskning med 20 procent jämfört med 2019. Försäljningen föll mest i Stockholms
län där den minskade med 25,3 procent. De trafiknära restaurangerna klarade sig
sämst, med en minskning på 41,2 procent under 2020. Snabbmatsrestaurangerna
klarade sig bäst med endast en procents försäljningstapp. Restaurangerna i lägen där
fler människor bor än arbetar har klarat sig bättre än där fler arbetar än bor i
närområdet. https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/stora-skillnader-inombranschen-nar-restaurangernas-forsaljning-foll/

•

Regeringen avsätter 30 miljoner till framtagning av vaccinationsbevis.
Vaccinationsbeviset utformas för att möta internationella krav och underlätta
resande. Systemet väntas vara på plats under juni men exakt när det kan börja
användas beror på hur det europeiska samarbetet fortlöper.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/framtagning-avvaccinationsbevis/

•

Näringsministern inrättar besöksnäringsråd. Rådet ska samla berörda aktörer för
dialog och organiseras i samarbete med Svensk Turism. Syftet att återfå en växande
besöksnäring och fler jobb över hela landet.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/naringsministern-inrattarbesoksnaringsrad/

•

Begränsningarna i långväga kollektivtrafik förlängs. På grund av det osäkra
smittläget förlängs de särskilda begränsningarna för långväga kollektivtrafik till att
fortsätta gälla till och med den 14 augusti 2021.https://www.regeringen.se/rattsligadokument/departementsserien-och-promemorior/2021/04/pm-forlangning-avtillfalliga-smittskyddsatgarder-for-langvaga-kollektivtrafik/
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•

Containerbrist skapar stora störningar i industrins leveranser. Nästan sju av tio
svenska tillverkningsföretag uppger att de har haft störningar i sina export- och
importleveranser under de senaste månaderna. Trots störningar i de globala
handelsflödena och brister på flera insatsvaror fortsätter svensk tillverkningsindustri
att uppvisa en hög aktivitetsnivå. Inköpschefsindex (PMI) steg till 63,7 i mars från
61,9 i februari. Det är sjunde månaden i rad som indexet är högre än det historiska
snittet. https://www.silf.se/medlem-i-silf/pmi-inkopschefsindex/Manadens-PMI/

Konkurser
Konkursstatistik aktiebolag
2020

Antal
konkurser
AB Sverige

Antal konkurser 2019
AB Stockholms
län

Antal konkurser Antal konkurser
AB Sverige AB Stockholms län

Januari

528 st

182 st Januari

489 st

198 st

Februari

523 st

194 st Februari

461 st

149 st

Mars

669 st

198 st Mars

527 st

170 st

April

797 st

286 st April

549 st

208 st

Maj

670 st

232 st Maj

598 st

244 st

Juni

585 st

207 st Juni

579 st

230 st

Juli

463 st

189 st Juli

442 st

148 st

Augusti

306 st

409 st

152 st

September

356 st

113 st September

527 st

180 st

Oktober

469 st

180 st Oktober

670 st

237 st

November

543 st

190 st November

576 st

209 st

December

615 st

198 st December

467 st

174 st

Januari 2021

431 st

169 st

90 st Augusti
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Februari 2021

451 st

161 st

Mars 2021

565 st

190 st

April 2021 t o
m 15

161 st

51 st

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•

187 296 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar. Totalt
omfattas 595 557 personer av korttidspermitteringar i Sverige
Fler än 60% av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
o Handeln (20%)
o Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
o Hotell- och restaurang (14%)
o Tillverkning (14%)

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
Under vecka 14 har 187 personer varslats i Stockholms län och sammanlagt 757
personer i hela riket.
2020

Sverige
antal personer
berörda av varsel om
uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

mars

42 415 personer

25 595 personer

april

26 773 personer

12 232 personer

maj

8 568 personer

3 677 personer

juni

11 337 personer

4 718 personer

juli

3 622 personer

2 144 personer

augusti

3 802 personer

1 379 personer
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september

6 119 personer

2 545 personer

oktober

5 988 personer

3 204 personer

november

4 849 personer

2 427 personer

december

2 857 personer

1 562 personer

Sverige
antal personer
berörda av varsel om
uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

Januari

3 410 personer

1 799 personer

Februari

2 505 personer

1 080 personer

Mars

2 932 personer

1 221 personer

2021

Arbetslöshet
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program uppvisar en nedåtgående trend och
uppgår vecka 11 till 103 411 personer.

2020

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

2020

Stockholms län, öppet 2020
arbetslösa & sökande i
program

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.9

76 119 personer

v.25

106 035 personer

v.41

109 676 personer

v.10

76 734 personer

v.26

107 358 personer

v.42

108 592 personer

v.11

76 275 personer

v.27

109 950 personer

v.43

107 560 personer

v.12

77 734 personer

v.28

111 105 personer

v.44

106 871 personer

v.13

79 878 personer

v.29

111 658 personer

v.45

106 878 personer

v.14

85 434 personer

v.30

111 723 personer

v.46

106 636 personer

v.15

87 838 personer

v.31

112 298 personer

v.47

106 301 personer

v.16

89 613 personer

v.32

113 009 personer

v.48

105 459 personer

v.17

91 510 personer

v.33

112 813 personer

v.49

105 486 personer

Regionalt utvecklingsansvar – genom samverkan skapas utveckling för att möta utmaningarna i
Stockholmsregionen

v.18

93 664 personer

v.34

112 390 personer

v.50

105 205 personer

v. 19

95 519 personer

v.35

111 810 personer

v.51

105 251 personer

v.20

96 859 personer

v.36

111 653 personer

v.52

105 995 personer

v.21

97 927 personer

v.37

111 016 personer

v.53

107 290 personer

v.22

99 338 personer

v.38

110 548 personer

v.23

102 051 personer

v.39

110 129 personer

v.24

104 437 personer

v.40

110 360 personer

2021

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.1
v.2
v.3

108 141 personer
107 785 personer
107 572 personer

v.4
v.5
v.6
v.7
v.8
v.9

106 968 personer
107 261 personer
106 402 personer
105 956 personer
105 192 personer

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.10
v.11
v.12
v.13
v.14

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

104 324 personer
103 411 personer
102 506 personer
102 783 personer
101 577 personer

105 080 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Region Stockholms insatser för
näringslivet och arbetsmarknad
Region Stockholm genomför flera insatser för att stötta näringsliv och arbetsmarknad i
Stockholms län. Bland annat genom riktade stöd, akut hjälp till företag genom
företagsjouren, regional samverkan och dialog med branscherna.
•

Samtliga dialogsamtal med branscher och näringsliv, tidigare lägesbeskrivningar och
statistik, samt kommunfördjupningar hittar du här: www.sll.se/naringslivcorona

•

Kommunfördjupningar: www.sll.se/kommuncorona
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Stöd till företagare
•

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen - snabb
rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Jouren sker i
samverkan med Almi. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.
Telefon: 08-520 277 90, öppettider: vardagar 9–12 och 13–16. Läs mer på Almis
webbplats: https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour.

•

Funktionsbrevlåda: där företag och aktörer kan ställa frågor och komma med inspel:
corona.rlk@sll.se

•

Stöd till företagare, info: www.sll.se/stodforetagcorona

•

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Läs mer

•

Användning av EU strukturfonder: Läs mer

•

Beslut inom anslaget för hållbar regional tillväxt och
skärgårdsutvecklinghttps://www.sll.se/verksamhet/Regionalutveckling/stod/hallbarhets--skargardsanslag/

Fortsatt regional samverkan
Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm
medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och
Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och
Näringsdepartementet.

Aktuella nationella stödinsatser
•

Regeringen presenterade igår sitt förslag till ekonomisk vårproposition 2021.
Satsningarna uppgår till nästan 45 miljarder kronor med fokus på åtgärder för att
begränsa smittspridningen, mildra pandemins samhällsekonomiska konsekvenser och
skapa jobb. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/regeringenoverlamnar-2021-ars-ekonomiska-varproposition/

•

I regeringens budget föreslås 1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning.
Satsningarna ska bidra till att fler ska kunna hitta sitt nästa jobb eller skaffa de
yrkeskunskaper som efterfrågas. Särskilda insatser föreslås också för att pressa
tillbaka arbetslösheten bland unga och andra särskilt drabbade grupper. 180 miljoner
kronor avsätts under 2021 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa
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sommarjobb för ungdomar. Det motsvarar sommarjobb för cirka 15 000 ungdomar.
779 miljoner kronor satsas för att skapa cirka 7 000 årsstudieplatser på utbildningar
med kombinerade yrkes- och sfi-kurser på komvux, för att korta ner etableringstiden
för utrikes födda och nyanlända.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/18-miljarder-till-atgarderfor-jobb-och-omstallning-i-sparen-av-pandemin/
•

Regeringen vill satsa 448 miljoner för att mota långtidsarbetslösheten Regeringen
föreslår en satsning för att fler arbetslösa ska få stöd genom en matchningstjänst, en
extratjänst eller ett introduktionsjobb.
https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/448-miljoner-for-att-flerarbetslosa-ska-fa-stod-genom-matchningstjanster-extratjanster-ochintroduktionsjobb/

•

Ytterligare satsningar i regeringens budget är att anslaget för regionalt
exportfrämjande verksamhet ökas med 10 miljoner kronor för att förstärka den
regionala exportrådgivningen och att anslaget för turistfrämjande ökas med 10
miljoner kronor. https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/20-miljoner-tillregionalt-exportframjande-och-turistframjande/

•

Statligt stöd till korttidspermittering och omställningsstöd samt krisstöd till kulturoch idrottssektorn förlängs https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2021--forlangda-och_H801FiU44

Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Nedstängningsstöd∗
• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag∗
• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp∗
• Korttidspermittering för minskade lönekostnader
• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher∗
• Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader∗
• Anstånd med skatteinbetalningar∗
• Statlig lånegaranti till små och medelstora företag∗
• Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK∗
• Ökat utrymme för Almi Invest som aktiv investerare i innovativa företag
• Ökad investeringskraft för Almi Invest
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• Skattereduktion för investeringar i inventarier∗
• Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga∗

EU:s initiativ och insatser
•

Rådet eniga om europeiskt vaccinationspass - digitalt grönt intyg
EU-ambassadörerna enades i onsdags om ett digitalt grönt intyg - ett gemensamt
vaccinationsintyg för att öppna upp för resande inför sommarens turistsäsong. Intyget ska
visa att en person antingen har vaccinerats mot covid-19, lämnat ett negativt covid-19-test
eller tillfrisknat från covid-19. Ambitionen är att man ska gå i mål innan sommaren och att
intyget ska gälla från 26 juni.

•

EU-kommissionen kommer inte förnya kontrakt med Astra Zeneca och Johnson & Johnson
Reuters rapporterar från den italienska tidningen La Stampa, att EU-kommissionen inte
kommer att förnya kontrakten med bolagen Astra Zeneca och Johnson & Johnson nästa år.
EU vill hellre fokusera på vacciner med RNA teknologi (mRNA), som Pfizer och Moderna.

•

Vaccineringen inom EU - lägesrapport
EU har nått 100 miljoner vaccinationer. Av dessa är mer än en fjärdedel den andra dosen
vaccin, vilket innebär att mer än 27 miljoner människor nu är helt vaccinerade. Det är goda
nyheter men det finns faktorer som kan störa leveranserna. På
tisdagen meddelade exempelvis Johnson & Johnson att de stoppar sina vaccinleveranser till
Europa, efter rapporter om blodproppar som misstänkt biverkning. Samtidigt meddelade
kommissionens ordförande von der Leyen i ett uttalande i går onsdag att EU har nått en
överenskommelse med Pfizer/BioNTech om att påskynda leveransen av vacciner, vilket
innebär att ytterligare 50 miljoner doser vaccin, som först var planerade till kvartal fyra,
kommer att levereras redan under kvartal två.

Nyhetsbrevet skickas varannan vecka. Du får denna information för att den är relevant för
dig i din yrkesroll. Vill du avregistrera dig för kommande utskick, mejla: corona.rlk@sll.se

Följ oss gärna på Linkedin

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör
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Regionledningskontoret
E-post: anton.vastberg@sll.se
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 22550, 104 22 Stockholm
Lindhagensgatan 98
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se

