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Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 18
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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Riksbanken bedömer Sveriges ekonomiska aktivitet mot mer normala
nivåer under året
Arbetsförmedlingen skriver ned prognosen för arbetslösheten
Stärkt BNP-utveckling men ökade ekonomiska klyftor i pandemins spår
Ovanligt stor men ojämnt fördelad konjunkturuppgång i april
Minskad omsättning och lönsamhet för vartannat företag

Läget i näringslivet
•

Riksbankens senaste penningpolitiska rapport visar att världsekonomin är på god
väg att återhämta sig, inte minst tack vare de stora finans- och penningpolitiska
stöden. Fram mot sommaren väntas en ökad BNP-tillväxt i både omvärlden och
Sverige. Den samlade ekonomiska aktiviteten i Sverige närmar sig mer normala
nivåer mot slutet av året men skillnaderna mellan olika sektorer och grupper på
arbetsmarknaden väntas vara fortsatt stora. För att ge ytterligare stöd åt ekonomin
lämnas reporäntan oförändrad på noll procent. Riksbanken – Penningpolitisk rapport
april 2021

•

Arbetsförmedlingen ser en viss ljusning på arbetsmarknaden och skriver ned
prognosen för arbetslösheten under året. Den nya bedömningen visar på en
arbetslöshet på 8,3 procent under 2021, jämfört med bedömningen i december 2020
på 9,1 procent. Arbetsförmedlingen - Reviderade bedömningar av antalet inskrivna
arbetslösa april 2021
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•

Handelsbanken höjer prognosen för svensk BNP-tillväxt men varnar samtidigt för
att de ekonomiska klyftorna ökar i pandemins spår. Stimulanserna för att rädda
ekonomin och hålla tillbaka arbetslösheten har gjort att börsen och bostadspriserna
stigit, och det har gynnat dem som redan är förmögna. Samtidigt har restriktionerna
framför allt drabbat de yrken som ger låga inkomster. Flest jobb har försvunnit inom
handel, restaurang, service och hotell, branscher där många unga och utlandsfödda
arbetar. Resultatet har blivit att inkomstklyftorna vidgas. Pandemin har förstärkt den
globala trenden som pågått sedan 1980-talet, i Sverige sedan 90-talet, att
inkomsterna från ägande – exempelvis aktieutdelningar, värdepapper och bostäder –
ökat mycket snabbare än löneinkomster, pensioner och sjukersättningar.
Handelsbanken – Global konjunkturprognos april 2021

•

Barometerindikatorn steg ovanligt mycket under april, med hela 7,6 enheter. Alla
sektorer ökade men tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin och detaljhandeln
extra mycket. https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/ovanligt-storuppgang-i-april-31812

•

Många företag har ställt om till satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och
försäljningskanaler för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar 55 procent av de
små och medelstora företagen en minskad omsättning och lönsamhet under 2020
jämfört med året innan. Inom hotell och restaurang har 90 procent av företagen haft
en minskad omsättning. Inom byggbranschen däremot har omsättningen ökat.
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fvov-2020/202104-23-okad---digitalisering---och-mer-distansarbete---hos-foretagen.html
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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

Februari 2021

451 st

161 st

Mars 2021

565 st

190 st

April 2021 t o
m 28

371 st

116 st

Källa: Kreditrapporten

90 st Augusti
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Korttidspermitteringar
•
•

•

Under 2020 omfattades 187 295 personer i Stockholms län av korttidspermitteringar
och under 2021 har hittills 6 241 personer i länet beviljats ansökan om
korttidspermittering.
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 (13%)
Företag har kunnat korttidspermittera anställda från mitten av mars 2020. Systemet
har både förstärkts och förlängts och gäller fram till och med 30 juni 2021.

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
Under vecka 16 har 219 personer varslats i Stockholms län och sammanlagt 1 028
personer i hela riket. Det är 4 268 personer färre än motsvarande vecka föregående
år i länet och 10 091 färre i 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

september

6 119 personer

2 545 personer

oktober

5 988 personer

3 204 personer
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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

April t o m 23

2 238 personer

633 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

v.18

93 664 personer

v.34

112 390 personer

v.50

105 205 personer
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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
v.15
v.16

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

104 324 personer
103 411 personer
102 506 personer
102 783 personer
101 577 personer
100 819 personer
99 639 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 skärgårdsutveckling
https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/stod/hallbarhet--regionaltillvaxt/

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
•

Restriktionerna förlängs på grund av fortsatt allvarligt smittläge. Regeringen
avvaktar med att gå fram med nya regler för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten att lättnader kan
träda i kraft den 17 maj, förutsatt att det epidemiologiska läget då är bättre.
Smittskyddsåtgärderna som införts med stöd av den tillfälliga pandemilagen och
restauranglagen, bland annat om att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och
att man får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och
varuhus förlängs till och med den 16
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maj. https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/fortsatt-allvarligt-smittlage-goratt-restriktioner-forlangs/

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
• Skattereduktion för investeringar i inventarier∗
• Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga∗

EU:s initiativ och insatser
•

Oenighet om vaccinintygen
EU vill skapa gemensamma standarder för resande igen och målet är att de gröna intygen ska
vara på plats i juni. Parlamentet och medlemsländerna står dock långt ifrån
varandra, Politico kallar det the “Big battle” och frågan är om lagstiftarna kan komma
överens eller om processen försenas?

•

EU stämmer Astra Zeneca
EU-kommissionen meddelar att man i fredags den 23 april inlett rättsliga förfaranden mot
AstraZeneca för brist på vaccinleverans utifrån ett gemensamt beslut med
medlemsstaterna. Anledningen är att villkoren i avtalet inte har respekterats. Astra
Zeneca slår tillbaka och skriver i ett uttalande att man endast har förbundit sig att göra ”sitt
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bästa” för att leverera de aktuella doserna, vilket bolaget kommer att försvara i
rätten. AFP, Reuters och GP rapporterar också.
•

EMA: Risken för blodpropp med Astra är 1 på 100 000
I fredags slog den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA återigen fast att nyttan med
Astra Zeneca är större än riskerna och konstaterar också att risken att drabbas av allvarliga
biverkningar i form av blodproppar är en på 100 000. EMA överlåter till EU:s medlemsländer
att avgöra vilka som ska få vaccinet.

•

EU-kommissionen: Bara dagar ifrån kontrakt om 1,8 miljarder nya doser från Pfizer
EU-kommissionens ordförande sa i slutet av förra veckan att man bara är dagar ifrån att
skriva ett tredje kontrakt med Pfizer/BioNTech om upp till 1,8 miljarder doser av Covid-19
vaccin. Leveranserna ska ske 2022 och 2023.

•

70 procent av EU:s vuxna kommer att vara immuna i juli
EU:s vaccinationskampanj går enligt plan och EU-kommissionens ordförande är självsäker när
hon säger att EU har tillräckligt med doser för att vaccinera 70 procent av den vuxna
befolkningen till juli. Inre marknadskommissionär Thierry Breton backar också upp
uttalandet, skriver Reuters.

•

Vaccinerade amerikaner får resa till EU i sommar
Det sa EU-kommissionens ordförande i en intervju i New York Times. Hon sa att eftersom
amerikaner använder vaccin som är godkända i Europa möjliggör det också resor till EU. Det
är dock upp till medlemsstaterna som har det sista ordet i frågan. Grekland har exempelvis
redan meddelat att det är villiga att ta emot resande från USA om de kan visa upp ett
negativt test eller är fullt vaccinerade.

•

EU ber Sverige om hjälp om nödinsats i Indien
Det är en desperat situation i Indien just nu. EU koordinerar nu en samordnad insats för
hjälpsändningar. MSB koordinerar den svenska kapaciteten och DN rapporterar att
socialstyrelsen har 120 respiratorer i lager som man kan erbjuda Indien direkt.

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

