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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 5
I bifogad pdf finns diagram och tabeller över läget i Stockholmsregionen och nationellt
gällande näringsliv, varsel, arbetslöshet samt invånarnas rörelsetrender och
trafikförändringar.
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Förlängt förbud att servera alkohol efter kl. 20
Försiktig återhämtning i ekonomin
Färre industriföretag uppger lägre efterfrågan
Svårare för unga att få jobb
Pandemin påverkar många barn och unga negativt på lång sikt
Kompetensbrist, minskad internationell integrationoch handel utmaningar
framåt

Läget i näringslivet
•

Förbudet att servera alkohol efter klockan 20 förlängs minst en vecka till
meddelade statsministern vid en pressträff igår. Avsikten är att förbudet ska ligga
kvar , fram till den 28 februari.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/02/nationella-restriktioner-forlangs/

•

En försiktig återhämtning i ekonomin under det fjärde kvartalet 2020 har skett
enligt SCB:s BNP-indikator. Ekonomin tog under andra halvåret igen 63 procent av
vårens stora nedgång. BNP-utvecklingen för helåret 2020 visar på -2,8 procent
jämfört med 2019. BNP-indikatorn: Försiktig återhämtning fjärde kvartalet (scb.se)

•

Färre industriföretag än tidigare uppger att minskad produktion beror på lägre
efterfrågan enligt Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning. Knappt hälften
av industriföretagen som tidigare har svarat att produktionen minskat på grund av
coronaviruset uppger nu det som anledning till lägre produktion. I augusti svarade i
stort sett samtliga företag att minskad efterfrågan var en orsak till den lägre
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produktionen. Färre industriföretag uppger att minskad produktion beror på sämre
efterfrågan - Konjunkturinstitutet
•

För Sveriges exportmarknad är Storbritannien en fortsatt viktig handelspartner men
har tappat i rangordning efter Brexit, från sjätte ner till åttonde plats bland Sveriges
exportmarknader för varor. De varugrupper som står för störst handelsvärde med
Storbritannien är personbilar och mineraloljor. Tjänstehandeln har under de senaste
åren vuxit rejält och 2019 var Storbritannien Sveriges största handelspartner för
tjänster. Storbritannien fortsatt viktig handelspartner efter brexit (scb.se)

•

Det har blivit svårare för unga som går ut gymnasiet under coronapandemin att få
ett jobb. Drygt 70 procent av de som examinerades från yrkesprogrammen för tre år
sedan hade ett jobb våren 2020, en minskning med 10 procentenheter jämfört med
2017. Av de som examinerats från gymnasiet och hade ett arbete uppgav en
fjärdedel att de hade, eller skulle gå ner i arbetstid som en följd av pandemin. Av de
examinerade som studerade vidare uppgav drygt 60 procent att deras studier hade
eller skulle påverkats negativt. Pandemin fördröjer jobbstart för gymnasiestudenter
(scb.se)

•

Pandemin påverkar många barn och unga negativt, särskilt barn och unga från redan
utsatta miljöer med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät
enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Att
värna och utveckla mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, elevhälsa och ge skolan
förutsättningar att kompensera är viktiga motåtgärder.
https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2021/r-2021-02-barn-och-unga-undercoronapandemin.pdf

•

Minskad internationell handel och integration, brist på strategiskt viktig kompetens,
urbaniseringstrenden, behovet av omfattande innovationer och strukturomvandling
för ett hållbart samhälle samt Sveriges hantering av coronapandemin är utmaningar
framåt enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
(Tillväxtanalys)
https://www.tillvaxtanalys.se/om-oss/analys--och-utvarderingsplan.html
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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

431 st

169 st

90 st Augusti

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•

187 110 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar.
Totalt omfattas 593 617 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
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•

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 4 har 234 personer varslats i Stockholms län och sammanlagt 644
personer i hela riket.

•

Totalt har 123 471 personer varslats i Sverige under 2020. I Stockholms län varslades
61 058 personer, 49% av alla varsel i riket. I Västra Götalands län varslades totalt 21
535 personer, 17% av alla i riket.

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

december

2 857 personer

1 562 personer
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Arbetslöshet
•

•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program har minskat något sedan början av
januari och uppgår vecka 4 till 106 968 personer. Differensen motsvarande vecka
föregående år vecka 4 är 30 091 personer.
Arbetslöshetstakten har efter en liten uppgång i början av året återigen börjat sjunka
något för alla grupper (män, kvinnor, unga och utlandsfödda)

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.23

102 051 personer

v.39

110 129 personer

v.24

104 437 personer

v.40

110 360 personer
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2021

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.1
v.2
v.3
v.4

108 141 personer
107 785 personer
107 572 personer
106 968 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
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•

Användning av EU strukturfonder: Läs mer

•

Beslut inom det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget. 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.

Aktuella nationella stödinsatser
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Nedstängningsstöd∗
• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag∗
• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp∗
• Korttidspermittering för minskade lönekostnader
• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher∗
• Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader∗
• Anstånd med skatteinbetalningar∗
• Statlig lånegaranti till små och medelstora företag∗
• Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK∗
• Ökat utrymme för Almi Invest som aktiv investerare i innovativa företag
• Ökad investeringskraft för Almi Invest
• Skattereduktion för investeringar i inventarier∗
• Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga∗
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EU:s initiativ och insatser
Minskat coronastöd till Sverige från återhämtningsfonden
Ekot rapporterar att Sveriges andel av EU:s stora coronastöd har minskat från tidigare 50 miljarder
kronor till 33 miljarder. Anledningen är att de prognoser som stödet baseras på har visat att Sverige
inte drabbats lika hårt av pandemin.
EU-kommissionen godkänner Astra Zenecas vaccin
I fredags den 29 januari godkände EU-kommissionen Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Detta
innebär att 400 miljoner fler vaccindoser blir tillgängliga i Europa. Den europeiska
läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt att vaccinet kan användas för vuxna över 18 år. Avtalet
mellan Astra Zeneca och EU går att hitta här.

Nyhetsbrevet skickas varannan vecka. Du får denna information för att den är relevant för
dig i din yrkesroll. Vill du avregistrera dig för kommande utskick, mejla: corona.trf@sll.se
<<
Följ oss gärna på Linkedin

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Mobil: 072-216 44 99
E-post: hanna.wiik@sll.se
Region Stockholm
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm
Lindhagensgatan 98
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se

