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

Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 21
➢ Stockholmsbarometern sjönk kraftigt under det första kvartalet
2020
➢ Byggkonjunkturen: 16 000 färre sysselsatta
➢ Företagen vill inte skuldsätta sig genom lån – visar undersökning av
Svenskt Näringsliv
➢ 96 859 personer är arbetslösa och 143 946 personer är
korttidspermitterade i Stockholms län
➢ Dialog med lantbrukssektorn

Läget i näringslivet
•

Stockholmsbarometern sjönk kraftigt under det första kvartalet 2020 med 34
enheter, till 60,4 på en skala där 100 utgör det historiska medelvärdet. Det är den
största nedgången som någonsin har uppmätts för Stockholmsbarometern,
rapporterar Handelskammaren. Läs mer

•

Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att 80 procent av företagen inte har nyttjat
möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar. 97 procent av företagen har
heller inte nyttjat likviditetslån med statlig garanti. Företagen drar sig i det längsta för
att skuldsätta sig, eller så ser företagen inget behov av det. Läs mer

•

175 företag, med sammanlagt knappt 6 000 anställda har beviljats
företagsrekonstruktion, till och med vecka 19. Det var mer än dubbelt så många
jämfört med samma period föregående år. Läs mer

•

Störst tapp på bopriserna i Stockholm visar senaste statistik från Valueguard. I
Stockholm föll bostadsrättspriserna med 3,9 procent under april. Läs mer
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Branscherna
•

Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen minskar med 16 000 personer
mellan 2019 och 2021 - visar Byggföretagens konjunkturprognos idag. Enligt
prognosen påbörjas 35 700 nya bostäder i flerbostads- och småhus under 2020. Läget
för 2021 ser något ljusare ut med 39 800. Totalt bedömer Byggföretagen att Sveriges
BNP sjunker med 6,9 procent under 2020. Läs mer

•

Nettoomsättningen för Scandic sjönk med 17,8 procent till 3,343 MSEK (4,066) under
årets första kvartal. Under mars sjönk omsättningen dramatiskt och
beläggningsgraden var på endast 6 procent under april månad visar Scandics
kvartalsrapport. Läs mer

•

Frisörföretagarnas mätning i april visar att coronakrisen slår hårdast mot frisörer i
region Öst (Stockholm, Sörmland och Uppsala) sett till intäktsförluster under mars
och april. Ca 29 procent av företagen uppger att intäkterna minskat mellan 60-95
procent. Ca 49 procent av företagen bedömer att de klarar sig mellan 1-4 månader
till. 77,8 procent har använt sig av möjligheten att införa korttidsarbete under krisen,
medan 23 procent uppger att de inte uppfyller kraven. Läs mer

•

Fiskenäringen: Covid-19 påverkar fiskerinäringen då gränser stängs, färre äter ute
och efterfrågan minskar, meddelar Jordbruksverket. Flertalet vattenbrukare tvingas
hålla större mängder fisk i sina anläggningar på grund av lägre efterfrågan. Även det
svenska yrkesfisket har sett en markant minskning i efterfrågan på ett flertal viktiga
arter, främst från hotell och restaurangbranschen men även från grossister och
utländska importörer. Läs mer
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Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•

76 835 personer varslats om uppsägning sedan början av februari i Sverige, varav
40 707 personer i Stockholms län.

•

Mellan 1-15 maj har 1 352 personer varslats om uppsägning i Stockholms län och
under andra veckan i maj varslades 704 personer.

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

1-15 maj

4 467 personer

1 352 personer

TOTALT

76 835 personer

40 707 personer

februari

Arbetslöshet
•

Totalt är 431 007 personer inskrivna arbetslösa i Sverige, vilket motsvarar 8,4
procents arbetslöshet. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11 procent.

•

I Stockholms län har arbetslösheten stigit med 1 340 personer från föregående vecka,
även om det är en svag nedgång från veckan innan. Länet har nu 96 859 öppet
arbetslösa.

•

Stockholms län står för cirka 22 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i
program i riket

•

Det är 28 025 fler arbetslösa i Stockholms län idag jämfört med v. 20 2019. Då var
antalet arbetslösa i länet 68 834 personer.
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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
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•

466 810 personer är nu korttidspermitterade i Sverige, varav 143 946 personer finns i
Stockholms län. läs mer

•

Mer än hälften av alla som omfattas av korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
- Handeln (18%)
- Tillverkning (16%)
- Hotell- och restaurang (16%)
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Konkursstatistik: aktiebolag
•

Mellan 1 – 19 maj har 146 konkurser som berör minst 406
anställda bland aktiebolag registrerats i Stockholms län.
2020

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

597 st
770 st
833 st
422 st
2 622 st

195 st
237 st
299 st
146 st
877 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

461 st
527 st
550 st
599 st
2 137 st

149 st
170 st
208 st
245 st
772 st

Februari
Mars
April
1-19 maj
Totalt feb-tom 19 maj
2019
Februari
Mars
April
Maj (hela månaden)
Totalt feb-maj

Källa: Tillväxtanalys & 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, regional
samverkan och dialog med branscherna.

Stöd till företagare
•

Dialogsamtal med lantbrukssektorn tisdag den 19 maj
Lägesbild och konsekvenser av coronapandemin för lantbrukssektorn.
Gustav Hemming, regionråd
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Region Stockholm har dialogsamtal med ett flertal branscher i Stockholmsregionen,
däribland forsknings- och innovationsområdet, besöksnäringen, fordonsindustrin och
fastighets- och byggbranschen. Läs mer om våra dialogsamtal
•

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.
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 och dialogsamtal med branscherna: www.sll.se/naringslivcorona

Beslut kopplade till covid-19
•

•
•

Hållbarhets- och skärgårdsanslaget: Visit Stockholm ges en miljon kronor ur anslaget
till stärkt marknadsföring för att främja besöksnäringen i regionen efter att
coronapandemin är över. Visit Stockholm medfinansierar själva med samma
belopp. Läs mer om anslaget
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder: Almi Företagspartner beviljas stöd
Användning av EU strukturfonder: 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*

•

Äldreomsorgslyft

•

Korttidspermittering för minskade lönekostnader
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•

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 statistikbyrå Eurostat har reviderat de preliminära ekonomiska siffrorna för EUländernas ekonomier. Under årets tre första månader har EU-ländernas BNP minskat
med 3,8 procent; en ökning jämfört med de preliminära siffrorna 3,5 procent. Med
en minskning på 0,3 procent är Sverige är ett av de länder vars BNP har minskat
minst. De slutliga uppgifterna väntas om en månad.

•

Svensk majoritet emot EU-parlamentets budgetförslag. I fredags röstade EUparlamentet igenom ett förslag där de insisterar på att EU:s långtidsbudget ska
utökas och att de rabatter på medlemsavgiften som åtnjuts av fyra rikare EU-länder,
däribland Sverige, avskaffas. Läs mer

