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

Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 22
➢ ”Hela samhället har ju pausat” - Riksbankens företagsundersökning
visar på dyster utveckling
➢ Den totala fondförmögenheten i Sverige rasade med 709 miljarder
kronor under börsturbulensen i första kvartalet.
➢ Stockholms län förlorar 100 miljoner per dag i uteblivna intäkter
från utländska turister
➢ 80 000 personer berörs och 9 000 företag i farozonen inom hotelloch restaurangbranschen i Sverige
➢ Konjunkturbarometern för maj steg med 4,1 enheter till 64,1 – men
fortfarande rekordlåga nivåer meddelar Konjunkturinstitutet
➢ SAS gör storförlust under andra kvartalet
➢ 97 927 arbetslösa i Stockholms län och länet har flest antal varslade
per vecka i Sverige
➢ 8000 miljarder i lån och bidrag till medlemsländerna – nytt förslag
från EU-kommissionen

Läget i näringslivet
•

Företagen är dämpade i sin syn på konjunkturutvecklingen framöver i Riksbankens
företagsundersökning. Främst inom rese- och hotellnäringen tror företagen att det
kan dröja två år innan läget har stabiliserats. Industribolagen uppger oro för en andra
våg av pandemin och kan då behöva varsla personal. Byggindustrin som har klarat sig
relativt bra, har börjat märka av minskade orderingångar och byggkonjunkturen är
inte lika stark i Stockholm som i andra regioner. Företag inom dagligvaruhandeln och
e-handeln upplever däremot ökad försäljningsvolym och omsättning. Läs mer

•

Den svenska fondförmögenheten sjönk med 709 miljarder kronor första kvartalet i
jämförelse från föregående kvartal visar statistik från Finansinspektionen och SCB.
Aktiefonder var den fondkategori som minskade mest med 540 miljarder, till följd av
en kraftig börsnedgång och negativa nettoinvesteringar på 59 miljarder. Räntefonder
var den enda fondkategori som ökade under första kvartalet. Läs mer
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•

13,1 miljarder kronor – eller hundra miljoner per dag beräknas Stockholms län förlora
från den 15 mars fram till midsommar i uteblivna intäkter från utländska turister,
visar beräkningar från Stockholms Handelskammare. Läs mer

•

Konjunkturbarometern steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj, skriver
Konjunkturinstitutet. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska
förväntningar om framtiden.
-

Tillverkningsindustrin: steg med 5,4 enheter i maj till 76,8. Uppgången förklaras
främst av något mindre pessimistiska produktionsplaner på tre månaders sikt.
Hushållen: steg med 3,1 enheter till 77,3 och ligger därmed kvar på en mycket låg
nivå. Fler positiva om utvecklingen av den egna ekonomin.
Bygg- och anläggningsverksamhet fortsatte att sjunka. Det är framförallt
företagens omdömen om orderstockarna som förklarar nedgången.
Detaljhandeln: ökade med 3,0 enheter i maj men fortfarande på en mycket låg
nivå. Fler företag tror att försäljningsvolymen kommer att öka något.
Tjänstesektorn: steg 2,6 enheter till 52,6. Uppgången förklaras av mindre
pessimistiska förväntningar på kommande månaders efterfrågeutveckling. Läs
mer

Branscherna
•

80 000 personer berörs och 9 000 företag i farozonen inom hotell- och
restaurangbranschen
Handels Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Visita beräknat coronakrisens
effekter på besöksnäringen. Trots kraftiga nedskärningar och krisstöd beräknas 9 000
företag vara i farozonen och 43 500 förvärvsarbeten gå förlorade. Vilket är en
fjärdedel av de förvärvsarbetande. Men det totala antalet som berörs är uppemot
80 000 personer, där många inom besöksnäringen arbetar deltid eller
säsongsarbetar, inte minst sommarjobbande ungdomar. Läs mer: del 1 och del 2

•

SAS gör storförlust på 3,7 miljarder kronor för sitt andra kvartal. Läs mer. SAS öppnar
flera flyglinjer i juni - 40 av 290 linjer. Det gäller både inrikesflyg och internationella
rutter. Läs mer

•

H&M förlänger inte permitteringarna för cirka 2 500 anställda på huvudkontoret i
Stockholm. Läs mer. Mellan 1 mars - 6 maj sjönk den totala försäljningen med 57
procent jämfört med samma period 2019. I Sverige sjönk försäljningen med 31
procent. Läs mer
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•

6 700 personer inom kultursektorn varslades under mars till maj, jämfört med 170
personer under samma period förra året visar siffror från Arbetsförmedlingen.

•

Stockholms Hamnar tar varje år emot omkring en miljon kryssningspassagerare och
kryssningstrafiken genererade nästan två miljarder kronor och 1 100 arbetstillfällen i
Stockholmsregionen under 2018. Läs mer Stockholms hamnar uppger idag att i princip
alla kryssningsrederier har ställt in sina kryssningar till Stockholm och Nynäshamn fram
till månadsskiftet maj/juni eller slutet av juni. Läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•

2020

Stockholm har störst andel varsel i riket med 40,9 procent 1-22 maj, följt av
Västra Götaland med 28,1 procent och Skåne län 5,2 procent.
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

1-22 maj

6 890 personer

2 815 personer

TOTALT

79 258 personer

42 170 personer

februari

Arbetslöshet
•

Totalt är 434 227 personer inskrivna arbetslösa i Sverige, vilket motsvarar 8,4
procents arbetslöshet.

•

I Stockholms län har arbetslösheten stigit med 1 068 personer från föregående vecka.
Länet har nu 97 927 öppet arbetslösa. Samma vecka 2019 var antalet arbetslösa
68 559 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

v.21

97 927 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•

505 914 personer är nu korttidspermitterade i Sverige, varav 158 560 personer finns
i Stockholms län. läs mer

•

Branscher som har flest korttidspermitteringar: Juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik, handel och reparation av motorfordon, hotell och restaurang samt
informations- och kommunikationsverksamhet.

Konkursstatistik: aktiebolag
•

Mellan 1 – 29 maj har 217 konkurser, aktiebolag, registrerats i Stockholms län.

•

Ungefär 70 procent av de konkursade bolagen i riket som hade lämnat in en
årsredovisning hade negativa resultat i den sista årsredovisningen. Läs mer
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2020

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

529 st
524 st
669 st
797 st
626 st
3 145 st

183 st
195 st
198 st
286 st
217 st
1 079 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

490 st
461 st
527 st
550 st
599 st
2 627 st

198 st
149 st
170 st
208 st
245 st
970 st

Januari
Februari
Mars
April
1-29 maj
Totalt jan-tom 29 maj
2019
Januari
Februari
Mars
April
Maj (hela månaden)
Totalt jan-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
•

•
•

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
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•

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 *
Regeringen föreslår att öka Almi Invests investeringskraft för att överbrygga krisen i små
innovativa bolag - genom ett tillskott på 400 miljoner kronor. Läs mer
•

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*

•

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 ∗
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•

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-kommissionen presenterade under veckan en återhämtningsplan på 750
miljarder euro. Två tredjedelar ska ges i bidrag till de länder som drabbats värst. Läs
mer

