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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
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Tillfällig pandemilag gäller från 10 januari
Regeringen föreslår nytt stöd till nedstängda företag pga pandemilagen
Stödet till korttidspermitteringar utökas och förlängs
Stort försäljningstapp i julhandeln 2020
Förlängt förbud att servera alkohol efter kl. 20
Tufft konjunkturläge men med ljuspunkter
Näringslivets försäljning stannade av i november
Publikbegränsningarna slår hårt mot kultur- och nöjesföretag
Enormt tapp för den svenska gränshandeln
Hotellen tappade 12 miljarder i logiintäkter under 2020

Läget i näringslivet
•

Den tillfälliga pandemilagen gäller från 10 januari. Med stöd av den nya lagen har
regeringen beslutat om den s.k. ”begränsningsförordningen” –nya rättsligt bindande
regler: För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus är det
obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i
lokalerna samtidigt. Länsstyrelserna har tillsynsansvaret, där Länsstyrelsen i Dalarnas
län får en samordnade roll. Vite eller nedstängning kan bli följden för de som inte
följer reglerna. Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus,
handelsplatser och platser för privata sammankomster - Regeringen.se Butiker, gym
och köpcentrum måste begränsa antalet besökare — Folkhälsomyndigheten
(folkhalsomyndigheten.se)

•

Konjunkturläget tredje kvartalet 2020 präglas fortsatt av pandemin men ljuspunkter
som fler nystartade företag och färre företagskonkurser finns, enligt Stockholm
Business Regions kvartalsrapport.
https://stockholmbusinessalliance.se/app/uploads/2021/01/stockholmskonjunkture
n-2020-kv3.pdf
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•

Försäljningstappet var stort i julhandeln 2020, visar Svensk Handels statistik.
Försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel minskade med 32 procent
i december jämfört med samma månad 2019. Skoförsäljningen minskade under
samma period med 44 procent. Dramatiska försäljningstapp i julhandeln - 2020
mardrömsår för modehandeln - Svensk Handel

•

Publikbegränsningar slår hårt mot kultur- och nöjesföretagen. Branschens
omsättning minskade med 8 miljarder kronor (15 procent) under januari till
september 2020. Särskilt tungt är det för nöjes- och temaparker där omsättningen
minskade med 80 procent. Antalet sysselsatta har minskat med 10 procent, från 58
000 till 52 000 personer. De kulturella verksamheterna, till exempel teatrar och
kulturhus, har totalt minskat sin omsättning med 29 procent eller 3,6 miljarder
kronor under januari till september. Golfklubbar och gymanläggningar går däremot
mot strömmen. Där ökade omsättningen med 16 respektive 6 procent. Kultur- och
nöjesföretag tappar miljarder utan publik (scb.se)

•

SCB:s preliminära försäljningsstatistik visar att näringslivets försäljning stannade av i
november 2020. I hotell- och restaurangbranscherna var nedgången i november
kraftigare än augusti till oktober jämfört med förra året. Näringslivets försäljning
stannade av i november (scb.se)

•

Restaurangerna tappade nästan en fjärdedel av alkoholförsäljningen under januariseptember 2020. Den totala försäljningen minskade med 19 procent, och
alkoholförsäljningen med 23 procent. Restaurangerna har tappat nästan en fjärdedel
av alkoholförsäljningen (scb.se)

•

Förlängt förbud mot att servera alkohol efter klockan 20.00 till 7 februari skapar
protester från krögare. Visita ställer sig bakom protesten och anser att det i praktiken
är ett näringsförbud mot en enskild näring. Visita efterfrågar ett kraftfullt stöd som
fullt ut täcker de kostnader som ett alkoholstopp innebär. Förlängt alkoholstopp slår
mot jobb och företag (notified.com) De hoppas protesterna ska ge effekt : Besöksliv
(besoksliv.se)

•

Svenska hotell tappade 12 miljarder kronor i logiintäkter under mars till december
2020. I Stockholms län minskade logiintäkterna med 78 procent för och för hela
landet med 70 procent. Efter tuff decembermånad: Hotellen har tappat 12 miljarder
på... - Stockholms Handelskammare (mynewsdesk.com)

•

Dagligvaruhandelns försäljning i Sveriges gränskommuner minskade med 52
procent under andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. I kommuner
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utan gräns mot andra länder ökade försäljningen med 5,4 procent. Enormt tapp för
den svenska gränshandeln under coronapandemin (scb.se)

Konkurser
Konkursstatistik aktiebolag
2020

Antal konkurser
AB Sverige

Antal konkurser 2019
AB Stockholms
län

Antal konkurser Antal konkurser
AB Sverige AB Stockholms län

Januari

528 st

182 st Januari

489 st

198 st

Februari

523 st

194 st Februari

461 st

149 st

Mars

669 st

198 st Mars

527 st

170 st

April

797 st

286 st April

549 st

208 st

Maj

670 st

232 st Maj

598 st

244 st

Juni

585 st

207 st Juni

579 st

230 st

Juli

463 st

189 st Juli

442 st

148 st

Augusti

306 st

409 st

152 st

September

356 st

113 st September

527 st

180 st

Oktober

469 st

180 st Oktober

670 st

237 st

November

543 st

190 st November

576 st

209 st

December

615 st

198 st December

467 st

174 st

Januari
2021 tom
20

325 st

110 st

Källa: Kreditrapporten

90 st Augusti
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Korttidspermitteringar
•
•
•

186 154 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar.
Totalt omfattas 591 034 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
Fler än 60% av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
-Handeln (20%)
-Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
-Hotell- och restaurang (14%)
-Tillverkning (14%)

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•

Under vecka 2 (9-15 jan) har 1 032 personer varslats i Stockholms län och
sammanlagt 1 555 personer i hela riket.

•

I december 2020 fanns 54,7% av alla varsel i riket i Stockholms län, vilket var högsta
andelen i landet. Därefter följde Västra Götalands län med 9,7% och Skåne län med
8,7%.

2020

Sverige
antal personer
berörda av varsel om
uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

mars

42 415 personer

25 595 personer

april

26 773 personer

12 232 personer

maj

8 568 personer

3 677 personer

juni

11 337 personer

4 718 personer

juli

3 622 personer

2 144 personer

augusti

3 802 personer

1 379 personer

september

6 119 personer

2 545 personer

oktober

5 988 personer

3 204 personer

november

4 849 personer

2 427 personer
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december

2 857 personer

1 562 personer

Arbetslöshet
•

•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program har ökat något sedan vecka 51 och
uppgår under vecka 2 till 107 785 personer. Differensen motsvarande vecka år 2020
vecka 2 är 30 819 personer.
Arbetslöshetstakten har efter en nedgång börjat öka igen under början av 2021 för
unga under 24 år och personer födda utanför Europa.

2020

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

2020

Stockholms län, öppet 2020
arbetslösa & sökande i
program

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.9

76 119 personer

v.25

106 035 personer

v.41

109 676 personer

v.10

76 734 personer

v.26

107 358 personer

v.42

108 592 personer

v.11

76 275 personer

v.27

109 950 personer

v.43

107 560 personer

v.12

77 734 personer

v.28

111 105 personer

v.44

106 871 personer

v.13

79 878 personer

v.29

111 658 personer

v.45

106 878 personer

v.14

85 434 personer

v.30

111 723 personer

v.46

106 636 personer

v.15

87 838 personer

v.31

112 298 personer

v.47

106 301 personer

v.16

89 613 personer

v.32

113 009 personer

v.48

105 459 personer

v.17

91 510 personer

v.33

112 813 personer

v.49

105 486 personer

v.18

93 664 personer

v.34

112 390 personer

v.50

105 205 personer

v. 19

95 519 personer

v.35

111 810 personer

v.51

105 251 personer

v.20

96 859 personer

v.36

111 653 personer

v.52

105 995 personer

v.21

97 927 personer

v.37

111 016 personer

v.53

107 290 personer

v.22

99 338 personer

v.38

110 548 personer

v.1

108 141 personer

v.23

102 051 personer

v.39

110 129 personer

v.2

107 785 personer
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v.24

104 437 personer

v.40

110 360 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Region Stockholms insatser för
näringslivet och arbetsmarknad
Region Stockholm genomför flera insatser för att stötta näringsliv och arbetsmarknad i
Stockholms län. Bland annat genom riktade stöd, akut hjälp till företag genom
företagsjouren, regional samverkan och dialog med branscherna.
•

Samtliga dialogsamtal med branscher och näringsliv, tidigare lägesbeskrivningar och
statistik, samt kommunfördjupningar hittar du här: www.sll.se/naringslivcorona

•

Kommunfördjupningar: www.sll.se/kommuncorona

Stöd till företagare
•

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen - 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

•

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Läs mer

•

Användning av EU strukturfonder: Läs mer

•

Beslut inom det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Läs mer
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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.

Nya nationella stödinsatser
•

Regeringen och samarbetspartierna har föreslagit ett nytt stöd riktad till företag som
tvingas stänga sin verksamhet till följd av pandemilagen och som tappar minst 30
procent av omsättningen. Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av
nedstängning - Regeringen.se

•

Omställningsstödet ska förstärkas för små företag med en nivå på 90 procent. Stödet
ska gälla under perioderna november till december samt januari till februari. För större
företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tva-extra-andringsbudgetar-for2021-till-riksdagen/

Nationella stödinsatser sedan
tidigare
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Korttidsstödet förlängs (9 nov)
• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs (5 nov)
• Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar (22 okt)
• Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen (22 okt)
• Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning
• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*
• Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli.
• Regeringen presenterar tillskott i generella statsbidrag till kommuner och regioner.
• Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd
• Äldreomsorgslyft
• Korttidspermittering för minskade lönekostnader
• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Europaparlamentet godkänner stöd som en del av återhämtningsplanen
Stödinstrumentet ska erbjuda medlemsstater stöd till förberedelser och genomförande av de
nationella återhämtningsplanerna, investeringar och strukturella reformer. Stödet ges bland som
rådgivning, studier och erfarenhetsutbyte. En lista över åtgärder som ska genomföras är bl a
digitalisering av administrativa strukturer och offentliga tjänster, utbildning och rättsväsende, policy
för omskolning på arbetsmarknaden och bygga motståndskraftiga vårdsystem.

