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Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 10
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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Företagens korttidsstöd föreslås bli offentliga
Mörkt år på arbetsmarknaden pga pandemin
Minskad sysselsättning för första gången på tio år
Stor ökning av restaurang- och hotellkonkurser
Industrins leveransproblem av insatsvaror ger produktionstapp
Rekordmånga ansökningar till högskolan
Arbetsplatsen blir mer av en mötesplats efter pandemin

Läget i näringslivet
•

Regeringen föreslår att beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga. Det innebär
att allmänheten och journalister får insyn i vilka företag som tar del av korttidsstödet
och hur regelverket tillämpas. Förslaget ska träda i kraft 1 augusti 2021, men gäller
även retroaktivt. Beslut om stöd till ansökningar som kommit in före den 22 oktober
2020 omfattas av undantaget från sekretess från och med den 21 oktober 2021.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/03/undantagfran-sekretess-for-vissa-beslut-som-ror-stod-vid-korttidsarbete/

•

Pandemiårets effekter på arbetsmarknaden drabbar unga och utrikesfödda, enligt
Arbetsförmedlingens färska analys. Långtidsarbetslösheten slår nytt rekord med
180 000 personer. Samtidigt riskerar ytterligare 100 000 personer att hamna i
långtidsarbetslöshet. Återhämtningen efter pandemin kommer att ta tid och risken
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finns att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Pandemin har skyndat på
strukturomvandlingens högre krav på arbetskraftens tekniska, digitala och sociala
kompetenser och innebär att fler behöver utbildning, kompetensutveckling och
omställning. Ett år med coronapandemin
•

För första gången på 10 år minskar andelen sysselsatta i Sverige. Under 2020 var
67,2 procent sysselsatta, en minskning 1,1 procentenheter jämfört med 2019.
Arbetslösheten steg under 2020 med 1,5 procentenheter till 8,3 procent och
ungdomsarbetslösheten med 4,0 procentenheter till 24 procent. SCB:
Coronapandemin slog hårt mot arbetsmarknaden 2020

•

Konkurserna i hotell- och restaurangbranschen ökade med 48 procent i februari
jämfört med samma månad förra året. Restaurangernas mardröm – 365 dagar av
ekonomisk misär | Stockholms Handelskammare (mynewsdesk.com)

•

Industriföretagens leveransproblem av insatsvaror på grund av pandemin är den
vanligaste orsaken till att produktionen minskat enligt Konjunkturinstitutets
extramätningar. Allt fler industriföretag uppger att minskad produktion beror på brist
på insatsvaror – Konjunkturinstitutet

•

Rekordmånga har sökt och blivit antagna till högskolan i vår, som följd av
coronapandemin och sämre läge på arbetsmarknaden. Drygt 258 000 personer har
sökt till vårens utbildningar — en ökning med tolv procent och den högsta siffran
hittills för en vårtermin. Rekordmånga sökande och antagna till högskolan i vår – UHR

•

Samtidigt får Universitets- och högskolerådet nu i uppdrag att följa upp pandemins
konsekvenser för gymnasieelevers möjligheter att antas till högskolestudier.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/pandemins-konsekvenserfor-antagning-till-hogskolan-ska-ses-over/

•

Den traditionella arbetsplatsen blir mer av en mötesplats och vi kommer i genomsnitt
att fortsätta att arbeta från kontoret tre till fyra dagar i veckan efter pandemin, enligt
en spaning. Flexibilitet, effektivitet, hållbarhet och geografiskt läge kommer att
prägla marknaden framåt. "Ryktet om en annalkande kontorsdöd är kraftigt
överdrivet" | Dagens Juridik

Konkurser
Konkursstatistik aktiebolag
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2020

Antal konkurser
AB Sverige

Antal konkurser 2019
AB Stockholms
län

Antal konkurser Antal konkurser
AB Sverige AB Stockholms län
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Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•

Totalt omfattas 594 170 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
187 274 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar
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•

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 9 har 248 personer varslats i Stockholms län och sammanlagt 569
personer i hela riket.

•

Under februari månad har 1 080 personer varslats i Stockholms län och 2 505
personer i riket. I Stockholms län varslades 43% av alla i riket. Västra Götalands län
kommer på andra plats med 9%.

•

Antalet varsel under mars och april 2020 visar på historiska nivåer i Stockholms län,
sett ur ett längre perspektiv från 1992 fram till idag.

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
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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

2021

Arbetslöshet
•

•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program uppvisar en nedåtgående trend och
uppgår vecka 9 till 105 080 personer. Differensen motsvarande vecka föregående år
vecka 9 är 28 961 personer.
Arbetslöshetstakten ligger på en jämn nivå eller sjunker något för alla grupper (män,
kvinnor, unga och utlandsfödda).

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
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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

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

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.trf@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. 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.

Aktuella nationella stödinsatser
•

Regeringen vill att den minskade arbetsgivaravgiften för den första anställda
tillfälligt utvidgas till att gälla två personer. Förslaget aviseras i budgetpropositionen
för 2021 för att stimulera ekonomin efter pandemin. Förslag om tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter för upp till två anställda till Lagrådet - Regeringen.se

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
•

Ytterligare 4 miljoner doser från Pfizer/BioNTech
EU-kommissionen har nått en överenskommelse med Pfizer/BioNTech om leverans av
ytterligare fyra miljoner doser covid-19-vaccin till EU-länderna under de kommande två
veckorna.

•

EMA har inlett processen för godkännande av det ryska vaccinet Sputnik
Europeiska läkemedelsmyndigheten meddelade förra torsdagen att de har inlett en
granskning av Rysslands Sputnik V-vaccin. Det har varit en del förvirring kring om
granskningen redan inletts eller inte. Med torsdagens besked är alltså processen för att
godkänna Sputnik V i EU igång.

•

Parlamentet har godkänt EU-programmet för hälsa 2021–2027
Ledamöterna i Europaparlamentet har godkänt den preliminära överenskommelsen om det
nya programmet EU för hälsa för 2021–2027, som en del av insatserna för att bekämpa
covid-19-krisen. Programmet ska förbereda EU för omfattande gränsöverskridande hot mot
folkhälsan och göra de nationella hälso- och sjukvårdssystemen mer motståndskraftiga.

•

EU vänder sig till USA för mer vaccin
EU vill få tillgång till coronavaccin som produceras i USA. En av de producenter som godkänts
av Europeiska läkemedelsmyndigheten för att producera Astra Zenecas vaccin (godkänt i EU
men ännu inte i USA), finns i USA. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och
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USA:s president Joe Biden är överens om att samarbeta för att säkerställa att den globala
försörjningen av vacciner ska fungera väl.

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.trf@sll.se
<<
Följ oss gärna på Linkedin

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Mobil: 072-216 44 99
E-post: hanna.wiik@sll.se
Region Stockholm
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm
Lindhagensgatan 98
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se

