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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 20
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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Lättnader i restriktionerna 1 juni
Regeringen förlänger korttidsstödet ytterligare tre månader
Besöksnäringen kräver förändringar
Minskade växtgasutsläpp under 2020
Vinnare och förlorare i sällanköpshandeln under pandemin
Minskad export under 2020
Minskad arbetslöshet men fortsatt fler långtidsarbetslösa

Läget i näringslivet
•

Besöksnäringen kräver förändringar av regeringen i de statliga stöden.
Branschorganisationen Visita föreslår regeringen förändringar i både regelverken och
stödåtgärderna. Det handlar om allt från sista ansökningsdatum för
omställningsstödet till en proportionalitetsprincip, så att företag inte nekas hela sitt
stöd på grund av ett administrativt misstag. https://www.tn.se/arbetsmarknad/harar-besoksnaringens-krav-pa-regeringen/

•

Coronapandemin verkar ha bidragit till minskat utsläpp av växthusgaser. Utsläppen
från Sveriges ekonomi minskade med tio procent 2020 jämfört med 2019, enligt
preliminär statistik för helåret 2020. Det beror främst på minskningar inom
transportbranschen, tillverkningsindustrin, energibranschen och från personbilar.
Sveriges BNP minskade med 2,8 procent under samma period. Växthusgasutsläpp
från Sveriges ekonomi, SCB
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•

Omsättning inom sällanköpshandeln ökade 2020 men skillnaderna inom branschen
och landet är stora. De tre branscher som ökade mest var postorder- och
internethandeln som ökade sin försäljning med drygt 22 procent, bygghandeln som
ökade med drygt 16 procent och blomsterhandeln som ökade med drygt 12 procent.
Inom sko- och klädhandeln föll däremot försäljningen med drygt 26 respektive 19
procent. Stockholms län stod för 28 procent av den totala sällanköpshandeln under
2020. Vinnare och förlorare när sällanköpshandeln förändrades under pandemin
(scb.se)

•

Den totala svenska varuexporten minskade med 6,2 procent under 2020. För
Stockholms län, som står för 25 procent av Sveriges varuexport, var nedgången 6,3
procent. I värde minskade exporten i Stockholms län med 24 miljarder, viket var den
nästa största nedgången efter Västra Götaland som minskade med 31 miljarder.
Regionala_exportmonster_2020_FINAL (1).pdf (chamber.se)

•

Arbetslösheten sjunker sakta men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Drygt
425 000 personer (motsvarande 8,2 procent) var inskrivna arbetslösa i april. 55–64åringarna är den åldersgrupp som ökat mest bland de långtidsarbetslösa. På ett år
har gruppen ökat med närmare 10 000 personer till 44 000. En stor andel av de
långtidsarbetslösa är utrikes födda utanför Europa, 97 000 har varit utan arbete i
minst tolv månader. Det är en ökning med närmare 12 000 jämfört med samma
månad förra året. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2021

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
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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

787 st

146 st

Maj 2021 t o
m 12

666 st

54 st

90 st Augusti

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•

•
•

Under 2020 omfattades 187 295 personer i Stockholms län av korttidspermitteringar
och under 2021 har hittills 9 120 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.
Regeringen beslutade den 10:e maj att förlänga korttidsstödet med ytterligare tre
månader fram till september 2021.
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Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
Under vecka 18 har 193 personer varslats i Stockholms län och sammanlagt 521
personer i hela riket. Vecka 17 låg varseltalet för länet på 528 personer och i riket 1
006 personer.
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

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

2 238 personer

633 personer

2021

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

3 244 personer

1 161 personer

Arbetslöshet
•
•

Arbetslösheten i Stockholms län uppgår till 98 927 vecka 18 vilket är 1 920 fler än
samma vecka föregående år.
Arbetslöshetstakten sjunker snabbast för unga under 24 år och kvinnor men visar en
nedåtgående trend för alla grupper på arbetsmarknaden.

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

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
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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

105 080 personer

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.10
v.11
v.12
v.13
v.14
v.15
v.16
v.17
v.18

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
99 352 personer
98 927 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

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
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•

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
•

•

Regeringen har aviserat lättnader i restriktionerna från 1 juni. För
inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas om de anvisas en sittplats För
arrangemang utomhus får upp till 500 deltagare med sittplats tillåtas. Restauranger
får vara öppna till 22.30 och marknader ska regleras som andra handelsplatser istället
för som en offentlig tillställning. Tivolin, nöjes- och djurparker får hålla öppet med
begränsat antal besökare till 20 kvadratmeter/person. Uppmaningen att arbeta
hemifrån förlängs till 15 september 2021.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/mer-traffsaker-reglering-for-allmannasammankomster-och-offentliga-tillstallningar/
Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader, t o m september.
Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till
80 procent av arbetstiden. Kostnaden som staten står för är även fortsatt 75 procent.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/regeringen-forlangerkorttidsstodet-med-ytterligare-tre-manader/

Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Nedstängningsstöd∗
• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag∗
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• 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
•

Ny EU-strategi för behandling av Covid-19. Den 6 maj presenterade EUkommissionen en strategi för covid-19-behandlingar som ska stödja utvecklingen av och
tillgången till välbehövliga Covid-19-behandlingar, bland annat för långtidscovid. Strategin
omfattar såväl läkemedel, forskning, utveckling som tillverkning till upphandling och
distribution. EU-kommissionen vill bl a investera 90 miljoner euro i befolkningsstudier och
kliniska prövningar. Pressmeddelandet på svenska hittar ni här.

•

Godkänt avtal med Pfizer/BioNTech om 1,8 miljarder doser vaccin
EU tecknar avtal om ytterligare 1,8 miljarder doser covidvaccin från Pfizer/BioNtech.
APNews rapporterar.

•

EU: Inget nytt avtal med Astra Zeneca
EU har inte gjort några nya beställningar på AstraZeneca (AZN.L) -vacciner efter juni när deras
kontrakt upphör, sa inre marknadskommissionären Thierry Breton efter att EU tecknat en
överenskommelse med Pfizer/BioNTech (se ovan). Dessutom har EU-kommissionen satt krav
på att AstraZeneca ska leverera 90 miljoner doser av sitt vaccin före slutet av juni. Det sa en
talesperson på kommissionen. Om inte AstraZeneca levererar riskerar bolaget böter.
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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
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 22550, 104 22 Stockholm
Lindhagensgatan 98
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se

