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Vecka 13

Läget i Stockholmsregionens näringsliv med
anledning av Corona-viruset
1. Nuläge Stockholmsregionen och nationellt







•

Krisen inom näringslivet är mycket omfattande - där alla drabbas från enmansföretag till multinationell exportindustri och många
konkurser är att vänta. En tredjedel av svenska företag klarar
inte att betala personalkostnader under 3 månader om intäkterna
skulle utebli helt. Om intäkterna halveras handlar det om 23 procent
av företagen
Under mars månad registrerades 675 varsel som berörde 18 367
personer (siffran är i underkant på grund av eftersläpning i
registreringen, Arbetsförmedlingens uppskattning är över 20 000
personer under perioden. 56 procent av varslen i Riket fram till 22
mars 2020 var i Stockholms län
I analys från Swedbank förväntas arbetslösheten i Sverige nå 10
procent innan sommaren.
Inom den hårt drabbade Besöks- och servicenäringen varslas
10 000-tals. Bland annat har Visit Stockholm gjort en uppskattning
av förlorade intäkter till 160,5 miljoner kr (perioden 12/3 till 12/4)
samt ca 23 miljoner kronor i redan upparbetade kostnader. Varsel
omfattar totalt 26 500 personer. 11 000 är redan varslade, 2500
tillkommer inom kort och till detta 13 000 extraanställda som blir
av med jobben. (Uppgift lör 21/3 Benchmarking Alliance) Ex.
Nordic Choice Hotel varslar 4 500 i Sverige, Scandic varslar hälften
av sin personal (2000 personer) Hotellbeläggningen är nere på 510% i Stockholm, och för krogarna är situationen akut. Antalet
konferensgäster sjunker med mellan 80-90% (Benchmarking
Alliance 23/3)
Inom besöks- och servicenäringen hittar vi även extra utsatta
grupper - utlandsfödda och unga och personer med svag
utbildningsbakgrund. Detta kommer att leda till mycket stora
utmaningar för Stockholmsregionen.
Totalt 70 000 jobb inom handeln i Sverige är i farozonen, inga
regionala beräkningar har gjorts. Butikshandel 40 000. Partihandel
30 000.
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Färjetrafiken: Mycket svårt för färjerederierna att upprätthålla
trafiken och många rutter är inställda. ex Stena Line varslar 950
medarbetare. Svensk sjöfart. Krispaket: Exportkreditnämndens
(EKN) kreditram ökar med 50 mrd för att stödja svenska
exportföretag och sjöfart.
Swedavias flygbolagskunder reducerar kontinuerligt trafiken i
så snabb takt som möjligt - De kämpar med kassaflöden och
långsiktig överlevnad. SAS permitterar 10 000, 4000 i Sverige.
Busstrafik: Flera företag säger att de bara klarar 1-2 månader till
utan stöd, annars konkurs.
Industrin: Pausad fordonsindustri kostar 650 miljoner – varje
dag. Om produktionen inte är igång om en månad kommer Sverige
ha förlorat över 18 miljarder kronor i fordonsindustrin. Om det inte
blir ändring inom kort riskerar även andra industrigrenar att gå
samma väg. Bland annat maskinindustrin kan komma att drabbas
på liknande sätt som fordonsindustrin. Ex. Scania, Södertälje
stoppar egen produktion onsdag 25/3 som kommer att pågå fram
till 13 april (i nuläget). Totalt permitteras nästan samtliga
medarbetare i Sverige – 19 000 människor.
Kulturen: Musikcentrum Öst, Väst, Syd och Riks 2020-03-21
meddelar: Musiklivet är i kris och tusentals frilansande musiker och
artister har på några veckor förlorat sina möjligheter att försörja sig.
1319 yrkesverksamma musiker har besvarat en enkät: de
svarande (som omfattar uppskattningsvis en 20-25 av Sveriges
frilansande yrkesverksamma musiker) har förlorat minst 20 000
arbetstillfällen i Sverige och utomlands som fördelas på ca 4500 –
5000 enskilda konserter. Inkomstbortfallet är mellan 17 och 23
miljoner kronor under april och maj.

Förslag till åtgärder från olika aktörer








Almega: Regeringens lösning med korttidsarbete för drabbade
företag kommer inte att fungera, det är för många undantag för att
det ska ge effekt. Nu behövs ett snabbt förslag som ger företag
möjlighet att permittera sin personal helt och hållet en kort tid.
Företagarna: Läget är akut för landets småföretagare. Vi ser ett
stort behov av att tackla både likviditetsproblemen i företagen och få
en större tydlighet om vad som gäller för redan kommunicerade
åtgärder.
LO: Otryggheten blir en samhällsfara. Ta bort karensavdraget i
sjukförsäkringen, ett system för korttidsarbete och utökade
exportkrediter samt krislån.
Stockholms handelskammare: Coronakrisen i dagsläget
påverkar 800 000 sysselsatta i - och understödda av - nu akut
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drabbade näringar. omkring 500 000 människor arbetar direkt i de
näringar som drabbats hårdast och snabbast av coronautbrottet.
Regeringens stödpaket








19 mars: Regeringens 300 miljarder i stödpaket, finansierar
¾ av lönekostnad vid korttidspermittering. Staten tar över
sjuklöneansvar. Karensdag slopas. Företag får anstånd med
skatteinbetalning. Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att
säkerställa kreditförsörjningen. Likviditetsförsäkring via
skattekontot.
Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor
Permitteringsansökan öppnar den 7 april (Tillväxtverket)
Småföretagen är mycket hårt drabbade. De upplever att de inte
kommer att kunna nyttja statens krispaket: permittering och lån.
93% av regionens företag har 10 anställda eller färre och står för
32% av skatteintäkterna i länet.
25 mars krispaket för svenska småföretag
- Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag
inrättas.
- Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
- Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
- Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att
egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får
sänkt skatt.

2. Region Stockholms insatser för näringslivet
hittills
• Beslut med anledning av Corona
Hållbarhets- och skärgårdsanslaget
3 000 000 kronor reserveras ur hållbarhets- och
skärgårdsanslaget för stöd till besöksnäringen och närliggande sektorer i
Stockholms län. Medlen ska användas för att dämpa de negativa effekter
som ses i spåren av den pandemi som utlösts av coronaviruset
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB:s ansökan om stöd för
projektet Förstärkning Almi Stockholm Sörmland med anledning av
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Coronapandemins effekter, beviljas i överenstämmelse med ansökan
inkommen 202-03-24. Stödet uppgår till 50 % av total finansiering, dock
med högst 2 000 000 kr.
Användning av EU strukturfonderna till bekämpning av COVID19 krisen i Stockholmsregionen
EU-kommissionen har föreslagit att medlemsstaterna får använda
strukturfondsmedel som inte har prioriterats ännu inom de olika
programmen för särskilda ”Corona-åtgärder”. Strukturfondspartnerskapet,
Region Stockholm samt andra regionala aktörer samarbetar med
förvaltande myndigheterna Tillväxtverket (ERUF) och Svenska ESF-rådet
(ESF) för att förbereda formerna för att kunna utlysa medel för projekt med
fokus på ”Coronaåtgärder”. Dialog om detaljerna kring hur regelverket ska
luckras upp för att kunna skapa effektiva strukturfondsprojekt för att
åtgärda problem som följd av Corona-krisen är på gång inom Europeiska
regional utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

• Dialoger under veckan
Måndag 22 mars
Kraftsamling för näringslivet
Region Stockholm och Länsstyrelsen tog initiativet till att bjuda in
näringslivet, branschorganisationer och företagsfrämjande aktörer till ett
möte för regional kraftsamling. Information och film från mötet finns att ta
del av här.
Tisdag 24 mars
Branschdialog med FoUI-miljöer för att samla in åtgärdsförslag
Gustav Hemming, Tillväxtregionråd och Daniel Forslund, ordförande för
Innovations- och utvecklingsutskottet träffade representanter från flera
forsknings-, utbildnings- och innovationsnoder i regionen för att föra en
dialog kring nuläge och behov, samt för att samla in förslag på åtgärder.
Coronakrisen har drabbat start-ups, entreprenörer och innovativa
småföretag mycket hårt i Stockholmsregionen.

Torsdag 26 mars
Dialog med aktörer gällande Corona-pandemins
konsekvenser för Stockholmregionens besöksnäring

Gustav Hemming, Tillväxtregionråd, träffade representanter från
besöksnäringen: Skansen, Visita, Hotellbranschen, Visit Stockholm,
Tillväxtverket, Restaurangbranschen, Strömma, Stockholms hamnar och
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sjöfart, Swedavia, Sigtuna med flera. Flera aktörer lyfte vikten av att
anpassa stödpaketen till denna sektor, branschen behöver lättnader – inte
lån, förloras en hel säsong kan det aldrig tas igen, bland annat efterfrågades
lättnader när det gäller hyror och avgifter – här och nu.

Fredag 27 mars
Dialog med aktörer gällande Corona-pandemins
konsekvenser för Stockholmregionens kulturliv (Gustav
Hemming och Cecilia Elving)

Övrigt
Region Stockholm: regional mobilisering och löpande dialog med
Näringsdepartementet, Tillväxtverket, SKR och övriga regioner, Almi,
företagsfrämjande aktörer, näringslivet, branschorganisationer och
strukturfondspartnerskapet m fl.
Länsstyrelsen i Stockholm: gemensam arbetsgrupp med Region
Stockholm och Business Region Stockholm. Länsstyrelserna har fått ett
särskilt regeringsuppdrag att minst två gånger i veckan rapportera in en
samlad lägesbild av utvecklingen i länet mot bakgrund av coronaviruset.

Kommunikation
•

Webbsida riktat till företagare med anledning av Corona:
https://www.sll.se/foretagsstodcorona med löpande information
om insatser, dialog och relevanta länkar.

•

Samlad och uppdaterad information från myndigheter och främjare
med anledning av Coronaviruset och Covid-19 hittar du på
www.verksamt.se/coronavirus

•

Enterprise Europe Network har utsetts av Näringsdepartementet till
särskild informationskälla för exportföretag. Information med
länkar till myndigheter på EEN:s webbplats HÄR

•

Business Sweden har inrättat en ”Corona ResponseDesk” för
exportföretag, som finns tillgänglig på samtliga marknader dygnet
runt.
Funktionsbrevlåda på TRF - där företag och aktörer kan ställa frågor
och komma med inspel: TFRcorona@sll.se

•
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Projektledare för Coronateamet på TRF:
Christina Larsson, Regionplanerare, Tillväxtavdelningen
Direktnummer: 08-123 145 00, Mobilnummer: 072-202 61 98
E-post: christina.larsson@sll.se

