Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 19
 Sveriges BNP minskar med drygt 6 procent enligt EUkommissionens vårprognos
 SEB räknar med en arbetslöshet på 14 procent till hösten
 Inköpschefsindex för både industrin och tjänsteproduktionen visar
på en historisk nedgång.
 Priserna på bostadsrätter i Storstockholm föll med 3,6 procent under
april månad
 24 procent varsel inom transport och industri i Stockholms län under
april
 Antal varsel är lägre i april än under mars månad i länet, även om
det är fortsatt höga nivåer.
 204 fler konkurser i Stockholms län under februari-april jämfört med
februari-april 2019

Läget i näringslivet
•

Den svenska BNP-tillväxten förväntas minska med drygt 6 procent i år, för att
uppgå till +4,3 procent 2021 enligt EU-kommissionens vårprognos.
Ekonomin väntas dock gå bättre än hela ekonomin i euroområdet som förväntas att
krympa med 7,75 procent under 2020 och växa med 6,25 procent 2021.
Arbetslösheten i Sverige hamnar närmare på 10 procent enligt
prognosen. Privatkonsumtionen faller med 5 procent i år på grund av jobbförluster
och begränsad rörlighet. Läs mer

•

SEB skriver i sin Nordic Outlook att huvudscenariot i deras nya prognos minskar
industriländernas BNP med 7 procent 2020 följt av en uppgång med 5 procent 2021.
De mindre restriktiva nedstängningar dämpar nedgången i svensk ekonomi jämfört
med övriga Norden men BNP-fallet på närmare 7 (6,5) procent samtidigt som
arbetslösheten stiger till rekordhöga 14 procent. Läs mer

•

Inköpschefsindex visar på snabb försämrad konjunktur: Inköpschefsindex för privata
tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 39,0 i april från nedreviderade 46,1 i mars, vilket

är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Sammantaget har indexet fallit
med drygt 17 indexenheter under mars och april. Läs mer
på: https://www.silf.se/medlem-i-silf/pmi-inkopschefsindex/
•

Fallande bopriser enligt SBAB:s husprisindex visar att priserna på bostadsrätter föll i
Storstockholm med 3,6 procent under april. Enligt SBAB är det tydligt att priserna
påverkats som mest i de områden där covid-19 varit som mest utbredd. Läs mer

•

Den kraftiga inbromsningen i hushållens konsumtion och i besöksnäringen har
framför allt påverkat storstadslänen. Där tjänstesektorn och bemanning är de stora
näringsgrenarna, skriver Arbetsförmedlingen.

Branscherna
•

Stora förändringar i antalet transporter med tung trafik: Transportbranschen har
drabbats hårt i Stockholms län. Under vecka 17 minskade antalet transporter med
tung trafik med 12,5 procent, alla trafikslag 14,5 procent vid mätpunkt Huddinge.
(Trafikverket)

•

SAS garanteras statliga miljardlån: Danska och svenska staten bidrar med ett lån
till krisdrabbade flygbolaget SAS på motsvarande 3,3 miljarder kronor. Garantin gäller
upp till 90 procent av beloppet och underlättar arbetet med att minska sina
kostnader. Förhandlingar pågår med den norska regeringen om ett statligt garanterat
lån på drygt 1,6 miljarder kronor.

•

Norwegian räddas undan det akuta konkurshotet: Aktieägarna har godkänt
den räddningsplan som Norwegian kämpat för under helgen. I och med att
krisplanen går igenom frigör Norwegian nära 11 miljarder norska kronor i eget
kapital. Till det kan också 2,7 miljarder i stöd från norska staten räknas, och den
planerade nyemissionen.

•

Turismen i Stockholms län föll brant: Mars månad visar på stort bortfall av antalet
gästnätter jämfört med samma period förra året. Antalet gästnätter gick ned med 54
procent jämfört med mars 2019. Störst nedgång fanns bland utländska gästnätter
(67%). Stockholms handelskammare har analyserat bortfallet av turismexport från
15 mars till midsommar och beräknar för Stockholm ett bortfall på 13,1 miljarder från
utländska besökare som presumtivt kan utebli om dagens situation håller i sig under
hela tidsperioden.

•

Hårt drabbade Sigtuna kommun: 228 procents ökning av nyinskrivna på
Arbetsförmedlingen mellan vecka 10-16. Innan krisen omsatte besöksnäringen i
Sigtuna kommun totalt 42 miljarder kronor årligen, varav 94 procent avsåg Arlanda
flygplats. Sigtuna kommun är den destination som i vanliga fall har flest antal

gästnätter i förhållande till folkmängd. Under mars månad minskade antalet
hotellövernattningar i kommunen med 64 procent. Transportsektorn, som till stor
del är kopplad till Arlanda, är även den hårt drabbad. Läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•
•
•
•

Sedan inledningen av mars har 69 188 personer varslats om uppsägning i Sverige.
I mars varslades 23 595 personer i Stockholms län, jämfört med 12 232 personer
under april månad i länet.
Antal varsel under april är lägre än i mars, även om det är fortsatt höga nivåer.
Under april varslades en allt större andel, 24 procent, inom transport och
magasinering i Stockholms län.

Arbetslöshet
•

•

•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program har under vecka 18 har stigit till 93
664 personer i Stockholms län. Det är en ökning med cirka 2 154 personer från vecka
17.
Stockholms län står för cirka 22 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i
program i riket.
Flest sökbara lediga tjänster finns inom hälso- och sjukvård samt pedagogiskt arbete.

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
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•

108 659 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar, en
ökning med 16 197 personer från tidigare mätning. Detta är över 30 procent av alla
som omfattas av korttidspermitteringar i riket.

Konkursstatistik: aktiebolag
•

Mellan 1 – 8 maj 2020 har 57 konkurser bland aktiebolag registrerats i Stockholms
län, främst inom restaurangverksamhet, partihandel med hushållsvaror och övrig
specialiserad butikshandel med hushållsvaror

•

Antalet nyregistrerade företag sjunker: Samtidigt som konkurserna ökar minskade
benägenheten att starta nya företag i april. Nyregistrerade aktiebolag sjönk med över
30 procent i april jämfört med mars. Registreringar av nya enskilda näringsidkare har
också sjunkit men i mer måttlig takt. Sett över tid så sker det relativt stora
svängningar i nyregistreringar månadsvis. Antalet nyregistreringar tenderar vara högt
i januari för att sjunka sommartid. (Bolagsverket)

2020

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

Februari
Mars
April
Totalt

597 st
770 st
833 st
2 200 st

195 st
237 st
299 st
731 st

1-8 maj
Totalt

146 st
2 346 st

57 st
788 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

599 st
2 137 st

245 st
772 st

2019
Februari
Mars
April
Totalt
Maj (hela månaden)
Totalt

461 st
527 st
550 st
1 538 st

149 st
170 st
208 st
527 st

Källa: Tillväxtanalys & Kreditrapporten

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

Region Stockholms insatser för
näringslivet
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. Efter efterfrågan på rådgivning på arabiska – erbjuder nu
Företagsjouren 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
Dialoger med branscherna med anledning av coronakrisen
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

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
Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag (7 maj)

Det är totalt fem åtgärder som nu förstärks av regeringen. Höjt tak i a-kassan från dag 101,
Förlängd ersättning för första sjukdagen, Fortsatt slopat krav på läkarintyg, Statligt ansvar för
sjuklönekostnader förlängs och justeras samt fortsatt kompensation av egenföretagare vid
sjukfrånvaro. Läs mer

Enklare för företag att låna



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

Minskade kostnader för företagen








Företag får stöd baserat på omsättningstapp
Staten fortsätter stå för sjuklönen till sista juli
Tillfälligt sänkta socialavgifter
Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader
Utökad avsättning till periodiseringsfond
Anstånd med skatteinbetalningar
Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader

Företag som gör aktieutdelningar bör vara medvetna om att stödet som beviljats endast är
preliminärt. De har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på
grund av den rådande coronapandemin. Det är också det underlaget som ligger tillgrund när det
preliminära beslutet fattas om en ansökan. Enligt lagen ska Tillväxtverket agera skyndsamt i att ta
beslut om preliminära stöd och under stödets gång göra kontroller för att säkerställa att
företagen följer lagen. Läs mer

Stöd till vissa branscher



Stöd till kultur och idrott
Stöd till medier

EU:s initiativ och insatser
•

Idag 8 maj träffas euroländernas finansministrar för att bland annat diskutera
innehållet i det krispaket som godkändes av EU:s stats- och regeringschefer den 23
april. Målsättningen är att paketet ska gälla från den 1 juni. Ministrarna ska även
diskutera EU-kommissionens nya rapport om det ekonomiska läget i unionen som
visar på dystra siffror.

