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

Covid-19: Näringslivet i
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Scania kan tvingas säga upp var tionde anställd
Reserestriktionerna inom Sverige hävs
Låg framtidstro hos exportföretagen
78% minskning av gästnätter för Stockholms län under april
Hushållens förmögenhet rasade med 1 000 miljarder under andra
halvan av första kvartalet
Inköpschefsindex visar en svag uppgång
Lägsta varselnivån sedan krisens början – men 8,5% arbetslöshet i
Sverige
Arbetslösheten påverkar även akademikerna – stor ökning till akassan
En halv miljon kr i stöd till besöksnäringen i Sigtuna – från Regions
Stockholms hållbarhet- och skärgårdsanslag
Strukturfonderna stärker kompetensutvecklingen och
konkurrenskraften i Stockholmsregionen för att bekämpa
coronakrisens effekter

Läget i näringslivet
•

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången
negativa siffror. Indexet låg på plus 25 i höstas, men har nu sjunkit till minus 35.
Indexet väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång,
finansiell situation och anställningar i Sverige. Läs mer. Varuexporten har minskat i
värde med 17 procent, och varuimporten har minskat med 23 procent, jämfört med
april 2019, visar statistik från SCB. Läs mer

•

Inköpschefsindex för den svenska tjänstesektorn visar på en svag men tydlig
vändning uppåt. Från 39 i april steg indexet upp till 40,9 i maj. En indexsiffra som är
under 50 indikerar en nedgång, så de svenska talen är fortfarande svaga. Läs mer
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•

Konjunkturinstitutets andra extra mätning visar att 75 procent av företagen inom
tjänstesektorn uppger att omsättningen har minskat de senaste två veckorna, inom
tillverkningsindustrin uppger 71 procent av företagen att omsättningen har minskat.
Nästan en tredjedel av företagen inom tillverkningsindustrin uppgav tidigare att det
fanns en risk att verksamheten skulle behöva avvecklas. Den risken har nu blivit
något mindre. Läs mer

•

Hushållens förmögenhet rasade med 1 000 miljarder (-5,9 procent) under andra
halvan av första kvartalet visar SEB:s sparbarometer. Nedgången beror främst på
fallande aktietillgångar. Nedgången under kvartalet gör att hushållen tappar
förmögenhet motsvarande en femtedel av Sveriges BNP. Läs mer

•

Statistik från Akademikernas a-kassa visar att coronakrisen påverkar även
akademikerna. På ett år har antalet ersättningstagare ökat med 32 procent och
mellan februari och april i år har antalet medlemmar i a-kassan ökat med 4 procent,
från 711 000 till 740 000. Läs mer

Branscherna
•

Reserestriktionerna inom Sverige hävs från och med den 13 juni meddelade
statsministern under torsdagen. Läs mer

•

5 000 personer kan få lämna Scania, varav 1 000 personer på huvudkontoret i
Södertälje, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Återhämtningen kommer att ta
längre tid i Europa och Latinamerika som är Scanias huvudmarknader. läs mer

•

Stockholm tappade fyra av fem gästnätter under april totalt 245 000 gästnätter,
vilket är en minskning med 78 procent. Läs mer

•

E-handeln växte med 44 procent under april, enligt konsumenternas egna
uppskattningar jämfört med föregående år. 78 procent av svenskarna e-handlade,
vilket är den högsta andelen någonsin. 37 procent tror att de kommer konsumera
mindre (fysisk handel och e-handel) under 2020, jämfört med 2019. Bara 12 procent
tror att de kommer konsumera mer, visat Postnords undersökningar som görs ihop
med Svensk Digital Handel och HUI Research. Läs mer

•

Inom handeln slog Jula försäljningsrekord. Den totala försäljningen för årets maj
landade på drygt 913 miljoner kr, en ökning med över 25 procent mot 2019. läs mer.
Det går även bra för Axfoods nätapotek som växer och flyttar till ett nytt lager i Årsta,
personalstyrkan dubbleras. läs mer
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•

Fritidsbranschen visar försäljningsuppgång. Inom cykel-, golf- och båtbranschen sker
en ökad försäljning. Båtbranschens riksförbunds undersökning för sommaren visar att
båtägare planerar för fler båtdagar, samt att fler funderar på att köpa eller hyra båt
än under tidigare säsonger. läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•

Förra veckan varslades 1 678 personer om uppsägning i landet. Det är det lägsta
antalet sedan krisen inleddes. Men arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Det
kan tyda på att arbetsgivarna har varslat färdigt innan sommaren enligt
Arbetsförmedlingen.

•

20 procent av varslen under maj i Sverige skedde inom tillverkningsindustrin.

•

Under vecka 22 varslades 862 personer i Stockholms län. Antalet varsel har nästan
halverats sedan förra veckan.

•

Under maj har totalt 8 568 personer varslats i Sverige, varav 3 677 personer i
Stockholms län. Mer än hälften av Sveriges varsel har sedan februari-maj skett i
Stockholms län.

2020

Sverige
antal personer berörda
av varsel om uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

3 180 personer

1 528 personer

mars

42 415 personer

25 595 personer

april

26 773 personer

12 232 personer

maj

8 568 personer

3 677 personer

80 936 personer

43 032 personer

februari

TOTALT
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Arbetslöshet
•

Totalt är 438 457 personer inskrivna arbetslösa i Sverige. Det motsvarar 8,5 procents
arbetslöshet.

•

Stockholms län står för nästan 23 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i
program i riket

•

Stockholms län har nu 99 338 öppet arbetslösa. Det är en ökning med cirka 1 411
personer från vecka 21.

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

v. 19

95 519 personer

v.20

96 859 personer

v.21

97 927 personer

v.22

99 338 personer
Källa: Arbetsförmedlingen
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Korttidspermitteringar
•

524 544 personer omfattas av korttidspermitteringar i Sverige, varav 164 761
personer bor i Stockholms län. Läs mer

•

Branscher med flest korttidspermitteringar i Stockholms län: Verksamhet inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (25%), Handeln (15%), Information och
kommunikation (10%) och Hotell- och restaurang (10%).

Konkursstatistik: aktiebolag
Konkurserna i länet minskar. 56 färre konkurser under april månad jämfört med mars. Samt lägre än
2019. Detta gäller dock ej nationellt där konkurserna för maj är högre än maj 2019.
2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni tom 4
2019
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

529 st
524 st
669 st
797 st
657 st
77 st

183 st
195 st
198 st
286 st
230 st
26 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

490 st
461 st
527 st
550 st
598 st
579 st

198 st
149 st
170 st
208 st
244 st
230 st
Källa: Kreditrapporten

Fördelningen av covid-19 fall på kommun/stadsdelsnivå
Länk till interaktiv karta: https://arcg.is/S1HXG
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Region Stockholms insatser för
näringslivet
Region Stockholm genomför flera insatser för att stötta näringslivet i Stockholms län.
Bland annat genom riktade stöd, akut hjälp till företag genom företagsjouren, regional
samverkan och dialog med branscherna.

Aktuella beslut kopplade till covid-19
•

Hållbarhets- och skärgårdsanslaget: Destination Sigtuna AB beviljas 500 000 kr i
stöd från Region Stockholms hållbarhets och skärgårdsanslag för att stimulera
besöksnäringen i kommunen. De ska lansera ett projekt för att öka kännedomen
om mötesdestinationen Sigtuna, återskapa arbetstillfällen och stötta hotellen i en
omställning från internationella till nationella kunder. Läs mer

•

Användning av EU strukturfonderna i Stockholmsregionen – under veckan togs
bland annat beslut om projekt som arbetar för att bekämpa coronakrisens
effekter:
Nationella coronautlysningen, Europeiska Socialfonden, ESF,
beslut 2 juni:

- Ett steg på vägen med projektägare Kommunal Stockholms län, får 20 miljoner
kronor. Det handlar om kompetensutvecklingsinsatser för ca 500 anställda inom
hushållsnära tjänster och beställningstrafik.
- Växtkraft Södertörn med projektägare Nynäshamns kommun, tilldelas 18,2
miljoner kronor. Målgrupp för projektet är varslade, permitterade och anställda
med osäker anställning inom tre branscher som särskilt drabbats av
coronapandemin: besöksnäringen, handel samt kulturella och kreativa näringar.
Läs mer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, beslut 4 juni:

- Tillväxt Sthlm med Almi som projektägare får 7 miljoner kr. Den
företagsanpassade tillväxtrådgivningen som erbjuds små och medelstora företag,
SMF, föreslås bli förlängt även efter 2021, för att SMF i regionen ska återhämta
sig och våga satsa på nytt för att fortsätta växa hållbart.
- Navigera och Parera samt Evolve som drivs av Connect Östra Sverige får 3,2
miljoner kr. Även detta projekt riktas mot SMF som drabbats hårt av Covid-19krisen. Det innefattar rådgivning och kunskapsöverföring för företag för att ställa
om och vara proaktiva även under de förändrade förutsättningar som nu
råder. Evolve syftar till att främja internationell expansion samt öka små- och
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medelstora företags förståelse och arbete med hållbarhet.
- Krisstöd till teknikbaserade tillväxtföretag med Stockholm Innovation &
Growth AB som projektägare (Sting) får 10 milj kr. Projektets övergripande mål är
att stödja innovativa teknikbaserade tillväxtföretag i Stockholmregionen så att de
klarar sig bättre genom covid-19-krisen. Läs mer

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. 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
Läget i länet och dialogsamtal med branscherna: www.sll.se/naringslivcorona

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
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas på remiss. Förslaget är en del i att lindra
det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av minskad efterfrågan på
passagerartransporter. Läs mer
•

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*

•

Äldreomsorgslyft

•

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

•

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗

•

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher ∗
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•

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
•

EU-stöd till Sverige under coronakrisen: Av de 37 miljarder euro som tas från EU:s
reserver för att lindra samhällsekonomiska konsekvenserna inom EU, har Sverige fått
möjligheten att använda cirka 1,3 miljarder kronor i EUstöd. Europaportalen rapporterar att pengarna ska ersätta utgifter för bland annat
utbildning för permitterade och till små och medelstora företag. Tillväxtverket, som
förvaltar pengarna från fonden, har öppnat för projektansökningar som ska stärka
svenska industrin.

•

Europaparlamentet om nästa års budget : Europaparlamentets budgetutskott
efterfrågar en ambitiös budget för 2021 som tar hänsyn till effekterna av covid-19
och ger stöd åt en gemensam återhämtning som bygger på den gröna och den
digitala omställningen. Ledamöternas prioriteringar för nästa år är bl.a. stöd till små
och medelstora företag, investeringar i forskning och implementeringen av den
sociala pelaren. Ändrad budget för 2020: EU-kommissionen föreslår ändringar i budgeten
för 2020 för att omedelbart tillgängliggöra 11,5 miljarder euro för krishantering och
återhämtning. Finansieringen ska tilldelas de regioner som har störst behov och stötta
företag.

•

EU:s forskningsministrar lyfter behovet av innovation: Förra
veckan diskuterade EU:s forskningsministrar hur forskning och innovation kan göra
EU mer motståndskraftigt för framtida kriser. Ministrarna enades om behovet av
förbättrad koordinering och informationsdelning, ökade investeringar och en
mer målinriktad FoI-politik med fokus på den gröna och digitala omställningen.
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•

Sverige finns med på Greklands lista över vilka turister som är välkomna i landet från
och med den 15 juni. Resenärer från Stockholms flygplatser sätts dock i minst en
veckas karantän med anledning av att Stockholmsregionen har klassificerats som
högriskområde av den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten, EASA. Läs mer här.

