Regionalt utvecklingsansvar – genom samverkan skapas utveckling för att möta utmaningarna i
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Stor ökning av nyregistrerade företag
Nästan alla hotellföretag har tappat mer än hälften av sin omsättning
Dagligvaruhandelns försäljning ökade i november med 136 procent för ehandeln jämfört med 2019
Bostadspriserna når rekordnivåer
Starkare ekonomisk återhämtning än vad tidigare prognoser visat enligt
Finansdepartementet
Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att minska och
uppgår nu till 105 205 personer
Regeringens forsknings och innovationsproposition föreslår cirka en halv
miljard kronor om året till pandemiforskning
Tillväxtanalys får uppdrag att utvärdera regeringens stödåtgärder till
näringslivet under pandemin
EU:s stats- och regeringschefer överens om budget och återhämtningsfond

Läget i näringslivet
•

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade med över 20 procent under
oktober månad. Nyföretagarcentrum Sverige kopplar samman ökningen med bland
annat korttidspermitteringarna som underlättat möjligheten att starta företag.
(nyforetagarcentrum.com) Stor ökning av nyregistrerade företag – Bolagsverket
förstärker organisationen – Bolagsverket

•

I november minskade enligt Visita de svenska hotellens intäkter med 74 procent
jämfört med 2019, något som förklaras av de nya hårdare restriktionerna.
https://newsroom.notified.com/visitapress/posts/pressreleases/kraftigt-intaktsrasfor-hotellen-i-november

•

Konjunkturinstitutets extramätning visar att nästan alla hotellföretag har tappat mer
än hälften av sin omsättning. Näringslivets totala omsättningstapp har minskat från
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20 procent i maj månad till 12 procent. Nästan alla hotellföretag har tappat mer än
hälften av sin omsättning – Konjunkturinstitutet
•

Dagligvaruhandeln ökade sin totala försäljning i november med 6,4 procent jämfört
med 2019. E-handelns försäljning ökade med 136,1 procent, hemleveranserna ökade
med 78,9 procent och upphämtning i butik med hela 242,9 procent.
Dagligvaruförsäljningen i november gick i e-handelns tecken | Svensk
Dagligvaruhandel (tt.se)

•

Bostadspriserna når rekordnivåer i många delar av landet. Efter nedgångar i både
pris och omsättning under våren återhämtade sig marknaden under sommaren och
fortsätter att öka. Mycket tyder på att pandemin har påverkat människors
bostadspreferenser samtidigt som bostadsintresset legat på högstanivåer under stora
delar av 2020. Hemnets årskrönika 2020: Rekordstort intresse för bostadsmarknaden
- Hemnet (cision.com)

•

Starkare återhämtning i svensk ekonomi än väntat, enligt Finansdepartementet.
Den senaste ekonomiska prognosen visar en ökning av BNP med 4,9 procent i tredje
kvartalet jämfört kvartal två. Under helåret 2020 förväntas BNP minska med 2,9
procent. En djup lågkonjunktur under nästa år är fortfarande att vänta. Prognosen
visar dock på en något högre sysselsättningsgrad och lägre arbetslöshet under 2020
och 2021 jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2021. Arbetslösheten
spås ligga på 8,5 procent i år, och 9,0 nästa år.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/starkare-aterhamtning-isvensk-ekonomi-an-vantat/

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
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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
tom 17

341 st

99 st December

471 st

174 st

90 st Augusti

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•
•

185 882 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar.
Totalt omfattas 589 666 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
Fler än 60% av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
-Handeln (21%)
-Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
-Hotell- och restaurang (14%)
-Tillverkning (14%)

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•

Under vecka 49 varslades 920 personer i Stockholms län

•

Under vecka 50 varslades 305 personer i Stockholms län.

•

Stockholms län andel av alla varsel i Sverige under vecka 50 var 49,2%.

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

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

Arbetslöshet
•
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att minska och uppgår nu
till 105 205 personer.
Arbetslöshetstakten fortsätter att minska för alla grupper.

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
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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.20

96 859 personer

v.36

111 653 personer

v.21

97 927 personer

v.37

111 016 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
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, regionalsamverkan 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.trf@sll.se

Kommenterad [HR1]: Olika färg. Sätt blå rubrik hela
vägen.
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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 det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Läs mer

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.

Nya regeringssatsningar
•

I regeringens forsknings och innovationsproposition som
presenterades igår torsdag föreslås bland annat cirka en halv miljard
kronor om året till hälsa- välfärds- och life scienceforskning kopplat till
pandemin. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/12/satsningar-pasamverkansprogrammen-i-forsknings--och-innovationspropositionen/

•

Tillväxtanalys får uppdrag att utvärdera regeringens stödåtgärder till
näringslivet under pandemin
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/uppdrag-tilltillvaxtanalys-att-folja-upp-stod-med-anledning-av-den-pagaendepandemin/

•

Ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/ersattning-forkostnader-for-kompetensinsatser-vid-korttidsarbete/

Nationella stödinsatser sedan
tidigare
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Korttidsstödet förlängs (9 nov)
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Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs (5 nov)
Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar (22 okt)
Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen (22 okt)
Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning
Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*
Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli.
Regeringen presenterar tillskott i generella statsbidrag till kommuner och regioner.
Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd
Äldreomsorgslyft
Korttidspermittering för minskade lönekostnader
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗
Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher ∗
Utökad avsättning till periodiseringsfond ∗
Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader ∗
Anstånd med skatteinbetalningar ∗
Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗
Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk
Exportkredit ∗
Statliga kreditgarantier till flygföretag
Ökat utrymme för Almi att vara en aktiv investerare i innovativa företag
Övriga relevanta åtgärder

EU:s initiativ och insatser
EU:s stats- och regeringschefer överens om budget och
återhämtningsfond
Under torsdagens EU-toppmöte förra veckan ställde sig medlemsländernas statsoch regeringschefer bakom Tysklands kompromiss med Ungern och Polen
angående nästa långtidsbudget för perioden 2021-2027 och
återhämtningsfonden. I onsdags godkände Europaparlamentet
överenskommelsen. Det innebär att både budgeten och återhämtningsfonden
kan börja gälla från nästa år enligt plan samt att EU:s olika program för ex.
forskning, digitala frågor, transport och regionalstöd kan dra igång som
planerat. Nu återstår bara det formella beslutet i rådet, vilket är den sista
pusselbiten för att budgeten ska träda i kraft.
EMA kan godkänna vaccin redan innan julhelgen
I tisdags meddelade den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), att de kan
godkänna Pfizer/BioNTechs vaccin innan jul. Tidigare har myndigheten sagt att
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man inte kommer med ett godkännande innan den 29 december, men enligt
uppgifter kan ett möte hållas så tidigt som nästa måndag.
Europa bidrar med 500 miljoner euro till vaccindoser för låg- och
medelinkomstländer
EU och dess medlemsstater bidrar med 500 miljoner euro till det globala
vaccininitiativet COVAX för att ge en miljard COVID-19-vaccindoser för låg- och
medelinkomstländer.

