Regionalt utvecklingsansvar – genom samverkan skapas utveckling för att möta utmaningarna i
Stockholmsregionen
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Regeringen föreslår 100 miljarder i återstartspaket
Viss ljusning för Stockholmsekonomin
Uppgång i konjunkturbarometern
Antalet varsel fortsätter att plana ut

Antalet öppet arbetslösa minskar något

Läget i näringslivet
•

Finansminister Magdalena Andersson presenterade den 27 augusti
Finansdepartements senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och
inriktningen för höstens budgetproposition. Pandemin och dess följdverkningar har
drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och
omvärlden. BNP väntas falla kraftigt i år världen över. Samtidigt tycks aktiviteten i
svensk ekonomi ha bottnat under våren och återhämtningen inletts. I Sverige
bedöms BNP falla med 4,6 procent i år, vilket är något mindre negativt jämfört med
den bedömning som Finansdepartementet gjorde i juni. Läs mer

•

Efter en extraordinär nedgång under årets första kvartal så ljusnade det ekonomiska
läget i Stockholm under det andra kvartalet enligt Handelskammarens
Stockholmsbarometer. Barometern steg under andra kvartalet 2020 till ett värde på
80,6 där 100 utgör det historiska normalvärdet. Det är en tydlig förbättring från
första kvartalet 2020, då värdet stannade på 61,6. Uppgången ger hopp om att den
värsta fasen av krisen är över och om en stabil ekonomisk återhämtning. Samtidigt är
läget fortfarande mycket dystert för många hushåll och företag i Stockholm,
konjunkturläget är fortfarande mycket svagt. Ljuspunkten är fortfarande
livsmedelshandeln, som går mot strömmen. Stockholmskonjunkturens uppgång
förklaras primärt av ett förbättrat läge för näringslivet. Bland hushållen är
stämningsläget mycket dystert, vilket bidrar till Stockholmsbarometerns svaga utfall.
Läs mer
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•

För fjärde månaden i rad har Konjunkturinstitutets barometerindikator ökat. I
augusti steg indikatorn med 3,2 enheter till 87,0. Det är framför allt starkare
signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång.
Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare
stämningsläge än normalt i ekonomin. Läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•
•
•

Perioden 8–21 aug har 326 personer varslats i Stockholms län. I riket har 920
personer varslats under samma period.
Antalet varsel i Stockholms län fortsätter på en lägre nivå jämfört med i våras.
Flest varsel i riket under vecka 34 hade Västra Götalands län med 39 procent följt av
Stockholms län på 23 procent och Skåne län på 22 procent.

2020

Sverige
antal personer berörda
av varsel om uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

3 180 personer

1 528 personer

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 tom
21

1228 personer

501 personer

februari

Arbetslöshet
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program har minskat med 423 personer från
vecka 33 till vecka 34 och uppgår nu till 112 390 personer i riket. Jämfört med samma
period 2019 är 39 842 fler personer arbetslösa i år.
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•

Stockholms län står för 23 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i program i
riket
Arbetslöshetstakten för unga planar ut efter att ha ökat kraftigt under
sommarmånaderna.

2020

Stockholms län, öppet arbetslösa
& sökande i program

v.9

76 119 personer

v.10

76 734 personer

v.11

76 275 personer

v.12

77 734 personer

v.13

79 878 personer

v.14

85 434 personer

v.15

87 838 personer

v.16

89 613 personer

v.17

91 510 personer

v.18

93 664 personer

v. 19

95 519 personer

v.20

96 859 personer

v.21

97 927 personer

v.22

99 338 personer

v.23

102 051 personer

v.24

104 437 personer

v.25

106 035 personer

v.26

107 358 personer

v.27

109 950 personer

v.28

111 105 personer

v.29

111 658 personer

v.30

111 723 personer
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v.31

112 298 personer

v.32

113 009 personer

v.33

112 813 personer

v.34

112 390 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•
•
•

Drygt 82 327 ansökningar om korttidspermittering har kommit in till Tillväxtverket
sedan 7 april, vilket motsvarar 572 636 anställda.
181 776 personer omfattas av korttidspermittering i Stockholms län.
Mer än hälften av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (25%)
- Handeln (14%)
- Hotell- och restaurang (10%)
- Informations och kommunikationstjänster (10%)
- Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (7%)

Konkurser
•

Mellan 1 – 24 augusti har 52 konkurser som berör 161 anställda personer bland
aktiebolag registrerats i Stockholms län, främst inom:
- Byggande av bostadshus & andra byggnader (4 konkurser)
-

Restaurangverksamhet (4 konkurser)

-

Konsulttjänster till företag (4 konkurser)

Konkursstatistik aktiebolag
2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

528 st
523 st
669 st
797 st
670 st
585 st

182 st
194 st
198 st
286 st
232 st
207 st
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Juli
Augusti tom 24
2019

463 st
198 st

189 st
52 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

489 st
461 st
527 st
549 st
598 st
579 st
442 st
409 st

198 st
149 st
170 st
208 st
244 st
230 st
148 st
153 st

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

Källa: Kreditrapporten

Fördelningen av covid-19 fall på kommun/stadsdelsnivå
Länk till interaktiv karta: https://arcg.is/S1HXG

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

Beslut
•

Tillväxt- och regionplanenämnden i Region Stockholm beviljade den 27 augusti Almi
Företagspartner Stockholm Sörmland AB ytterligare två miljoner kronor i
driftsfinansiering för verksamhetsåret 2020. Det finns ett fortsatt ökat behov av
insatser från Almi under hösten 2020. Bolagets ökade aktivitet under första halvåret
2020, avseende både lån och amorteringsuppskov, kräver förstärkt kapacitet.

Stöd till företagare
•

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen - för snabb
rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Jouren sker i
samverkan med Almi. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.
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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
Stöd till företagare, info: www.sll.se/stodforetagcorona
Läget i länet, fördjupningar och dialogsamtal med
branscherna: www.sll.se/naringslivcorona
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.

Nationella stödinsatser
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
•

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*

•

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
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EU:s initiativ och insatser
•

(21 juli) EU:s stats- och regeringschefer är överens om EU:s nästa långtidsbudget och
återhämtningsfond, Next Generation EU, som ska mildra effekterna
av coronakrisen. Läs mer

