Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 17
 Flest permitteringar sker i Stockholms län, över 66 000 personer.
 Nästan 100 000 fler är arbetslösa nu i Sverige jämfört med 1 mars
2020. Många jobb inom handeln kommer troligtvis inte tillbaka,
enligt Arbetsförmedlingen.
 30 887 personer i Stockholms län varslades mellan 1 mars-19 april.
Branscher med högt varsel i länet: handel, restaurang, kultur- nöjeoch fritidsbranschen.
 Restaurangbranschen är överrepresenterat i konkursstatistiken för
Stockholms län.
 Fordonsindustrin har sakta dragit igång igen.
 Rekordmånga ansökningar till länets högskolor.

Läget i näringslivet
•

•

•

Enligt Inköpschefsindex (PMI) så sker det en rekordsnabb inbromsning i industrin.
Indexet föll i mars med 9,5 indexenheter till 43,2 från nedreviderade 52,7 i februari.
Detta är den största månatliga nedgången i inköpschefsindexets historia.
I regeringens prognos 15 april bedömdes BNP krympa med 4 procent i år för att
sedan vända upp och växa med 3,5 procent nästa år. Men om coronaeffekten blir
mer utdragen kan BNP rasa med 10 procent i år. IMF, Konjunkturinstitutet, IMF,
Danske Bank och Swedbank har liknande scenarier i sina prognoser över BNP
tillväxten.
Bostadspriserna fortsätter att falla i Stockholms län. Det veckovisa genomsnittspriset
per kvadratmeter för lägenheter har fallit med cirka 6 procent mellan den 1 mars–19
april, från 63 250 kr/kvm till 59 598 kr/kvm (enligt data från Booli)

Branscherna
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Två tredjedelar av 667 tillfrågade start-up bolag uppgav i en enkät från Tillväxtverket,
att krisen hotar framtiden för deras verksamhet och hälften uppgav att krisen har
drabbat dem mycket hårt.
En procent passagerare kvar på Swedavias 10 flygplatser. Under mars månad sjönk
passagerarantalet med 59,9 % på Arlanda jämfört med mars 2019. Inrikeskapaciteten
sjönk 44 % och utrikeskapaciteten 67 %. Det orsakar stora problem för företagen i
regionen, för in- och utförsel av frakt och människor.
Norwegians dotterbolag i Sverige begärs i konkurs vilket berör 650 svenska piloter
och kabinanställda.
Fordonsindustrin har sakta dragit igång igen efter en månads stopp. Scanias
produktion i Södertälje startade den 21 april. I Volvos kvartalsrapport förväntas
efterfrågan ligga 20 procent lägre 2021 än 2019
Branscher i länet som klarar sig bra: E-handel och dagligvarubutiker
Försäljningen i ICA-butikerna steg med 11,1 procent i mars 2020 jämfört med
motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 10,8 procent
Kortköp minskade med 30 procent i mars och 25 procent de två första veckorna i
april (exkl. apotek och dagligvaruhandel) i Sverige. Störst var raset på köp hos
resebyråer och flygbolag: 95 procent
I en ny rapport från McKinsey varnas för att 74 procent av alla jobb inom hotell- och
restaurangbranschen i Europa hotas av varsel och konkurser, vilket kan leda till att
arbetslösheten i Europa dubbleras de närmaste månaderna.
Enligt konsultbyrån är små och medelstora företag särskilt utsatta, det vill säga
företag med färre än 250 anställda. Läs rapporten

Utvecklingen på arbetsmarknaden
•
•

•
•
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Nästan 100 000 fler är arbetslösa nu i Sverige jämfört med 1 mars. Många jobb inom
handeln kommer troligtvis inte tillbaka, enligt Arbetsförmedlingen.
153 000 anställda berörs av permitteringar i Sverige, totalt handlar det om stöd på
8,2 miljarder kronor meddelar Tillväxtverket. En tredjedel av dessa jobbar i
Stockholmsregionen, främst inom hotell- och restaurang, handeln och
tillverkningsindustrin.
Totalt har 30 887 personer har varslats i Stockholms län (1 mars-19 april). Varslen har
dämpats, även om nivåerna är höga, mycket tack vara korttidspermitteringarna.
Branscher med högt varsel i länet: handel, restaurang, kultur- nöje- och
fritidsbranschen
Efterfrågan på arbetskraft har stannat upp nästan helt i vissa branscher som hotelloch restaurang samtidigt som behovet är stort inom vård och omsorg och inom gröna
näringar

•
•

Arbetsförmedlingens gör en prognos på 10 procent arbetslöshet i sommar
Stort söktryck till länets högskolor: Karolinska Institutet, Stockholms universitet,
Södertörns Högskola samt KTH har tillsammans en ökning på 25 556 personer jämfört
med 2019.

Konkursstatistik
•

•
•
•
•

Konkursstatistik från UC för 1-14 april visar att konkurserna inom hotell- och
restaurangbranschen kommer att öka med 197 procent under april månad i Sverige,
jämfört med april 2019.
Konkurser inom detaljhandeln spås öka med 74 procent jämfört med april 2019.
Totalt uppskattas konkurserna öka med 28 procent i landet under april månad
jämfört med april 2019.
Under mars ökade antalet konkurser med 20 procent i Stockholms län, varav 974
personer berördes. Företag med 5-9 anställda var dominerande.
April månad fram till 22 april finns tre branscher överrepresenterade bland
konkurserna (Aktiebolag) i Stockholms län: Restaurangverksamhet, slutbehandling av
byggnader och konsulttjänster till företag.

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

Region Stockholms insatser för
näringslivet
•

Almi och Region Stockholm startar idag en företagsjour för små och medelstora
företag i Stockholmsregionen. Syftet med jouren är att ge snabb rådgivning och
information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.
Telefon: 08-520 277 90, öppettider: vardagar 9-12 och 13-16. Läs mer på Almis
webbplats: https://www.almi.se/stockholm/foretagsjour.

Dialoger under veckan
• Tisdag 21 april: Dialog med aktörer i bygg- och bostadsbranschen gällande
coronapandemins effekter
Gustav Hemming, regionråd

•

Onsdag 22 april: Dialog med Swedavia gällande coronapandemins effekter
Gustav Hemming, regionråd

•

Fredag 24 april: Dialog med aktörer i transportbranschen gällande
coronapandemins effekter
Gustav Hemming, regionråd

Läs mer om våra tidigare dialogmöten

Beslut kopplade till covid-19
•
•
•

Hållbarhets- och skärgårdsanslaget: Läs mer
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.

Funktionsbrevlåda: tillväxt- och
regionplaneförvaltningen

där företag och aktörer kan ställa frågor och komma med inspel: corona.trf@sll.se
Stöd till företagare: www.sll.se/stodforetagcorona
Läget i länet och dialogsamtal med branscherna: www.sll.se/naringslivcorona

Nationella stödinsatser
Enklare för företag att låna




Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit
En statlig kreditgaranti för lån till företagen
En statlig kreditgaranti för lån till flygföretagen

Minskade kostnader för företagen







Tillfälligt sänkta socialavgifter
Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader
Utökad avsättning till periodiseringsfond
Anstånd med skatteinbetalningar
Staten tar över sjuklöneansvar
Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader

Stöd till vissa branscher



Stöd till kultur och idrott
Stöd till medier

EU:s initiativ och insatser
•

•

Gröna målsättningar i coronarelaterade åtgärder: 15 EU-länder har skrivit under en
uppmaning att koppla coronarelaterade insatser till målsättningarna inom den
europeiska gröna given. Listan med länder uppdateras löpande.
Kommissionen godkände i veckan Sveriges ansökan om att kunna kompensera
kultursektorn med upp till 420 miljoner kronor. Stödet riktar sig till företag som har
drabbats av förlorade intäkter eller extra omkostnader i samband med att kulturella
evenemang ställs in eller senareläggs.

