Regionalt utvecklingsansvar – genom samverkan skapas utveckling för att möta utmaningarna i
Stockholmsregionen
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Tillväxttakten minskade under första kvartalet
Välfärdsbarometern faller
Negativt för modehandeln i maj
Konkurserna för större företag ökar med 50 procent
Priserna för bostadsrätter fortsätter att sjunka
Nu över 100 000 arbetslösa i Stockholms län och varslen ökar
Stockholm Archipelago tilldelas 150 000 kronor ur Region
Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag

Läget i näringslivet
•

Avmattad utrikeshandel med tjänster under första kvartalet 2020: Tillväxttakten för
såväl tjänsteexport som tjänsteimport under första kvartalet 2020 har minskat
jämfört med motsvarande period 2019. Handelsnettot för utrikeshandel med tjänster
har dock endast påverkats marginellt. Utrikeshandeln har minskat för många
tjänsteslag, exempelvis resor och transporter. Positiv utveckling för övriga
affärstjänster, som bl.a. omfattar forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa
tjänster och marknadsföringstjänster. Läs mer

•

Produktionsvärdeindex, PVI, ger en snabb bild av hur produktionen i
näringslivet utvecklas varje månad. Innan coronakrisen såg det ut att bli en relativt
mjuk inbromsning på högkonjunkturen. I mars minskade produktionen i
näringslivet med 2,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Störst var
nedgången inom tjänstesektorn, men även inom delar av industrin märktes en klar
försämring. Nedgången tilltog i april då produktionen inom näringslivet backade med
9 procent - inom tjänstesektorn med drygt 8 procent och inom industrin med nära 17
procent. Läs mer

•

De ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning hotar att bli både
allvarliga och långvariga, enligt riksbankschef Stefan Ingves. Han ställer sig kritisk till
förslaget om en ny riksbankslag som Riksbanksutredningen presenterar där den kan
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komma att begränsa penningpolitikens möjligheter att bedriva en väl avvägd
penningpolitik i framtiden. Läs mer
•

Den globala ekonomin befinner sig i en unik situation. Den senaste tiden har dock
nedgången vänt till uppgång med reservationen för en mycket stor osäkerhet.
Återhämtningen kan komma att ta tid, säger finansminister Magdalena Andersson.
Läs mer

•

Priserna för bostadsrätter fortsätter att sjunka. Under maj minskade priserna på
bostadsrätter med -2% i riket och i Stor-Stockholm med - 3%, samt -2% i centrala
Stockholm. Priset för villor i Stor-Stockholm ligger på ± 0%. Priserna på fritidshus har
under de senaste 12 månaderna stigit med + 8% i riket. Läs mer

•

Välfärdsbarometern faller: Efter fem år med stigande välfärdsindex tappar Sverige
till 51 i index, vilket är samma nivå som vid det första indexet 2011. Sverige ligger
klart efter övriga nordiska länder, där Finland noterar sin högsta nivå hittills med 61 i
index. En knapp majoritet anser att välfärden i Sverige har försämrats de senaste tio
åren och nästan hälften tror att det kommer att bli sämre även de kommande tio
åren. De yngsta har den ljusaste synen på utvecklingen. Läs mer

•

OECD har publicerat en ny prognos där de konstaterar att coronaeffekterna är
betydande men osäkerheten stor. OECD anger två scenarier, med global BNP -6,0
procent i år om smittovågen fås under kontroll, och -7,6 procent om det blir en ny
smittovåg. OECD betonar också vikten av fortsatta stimulanser. Läs mer

•

Stort fall på Stockholmsbörsen under torsdagen. Alfa Laval föll mest i
storbolagsindexet, aktien sjönk med 6,6 procent. I botten fanns Volvo där aktien
sjönk med 4,1 procent. Handelsbanken, Sandvik och Electrolux gick samtliga ned med
mer än 4 procent. Läs mer

•

Svenskarnas resande är tillbaka på februarinivåer visar Telias analys av svenskarnas
rörelsemönster perioden: 24 – 31 maj. Men detta gäller inte för Stockholm som ligger
20 procent under februarinivåerna. Nedgången i trafik är störst i de
norra länsdelarna. Läs mer

Branscherna
•

10,5 procent minskade den totala försäljningen av kläder i maj jämfört med samma
månad 2019, skoförsäljningen minskade med 14,3 procent, visar Stilindex från Svensk
Handel. Läs mer
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•

Det blir en annorlunda sommar 2020, säger näringsminister Ibrahim Baylan på
torsdagens pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan
Carlson, Visitas vd Jonas Siljhammar och Hotell- och restaurangfackets ordförande
Malin Ackholt. Riktlinjer i form av kampanjen ”Safe to visit” har tagits fram för att
skapa trygga förhållanden för besökare och för de som jobbar inom besöksnäringen,
när reserestriktionerna inom Sverige släpps på lördag. Till pressträffen och till
informationskampanjen ”Safe to visit”.

•

Oljejätten British Petroleum (BP) kommer under året att säga upp 10 000 personer,
vilket motsvarar 15 procent av bolagets anställda. Pandemin har lett till en fallande
efterfrågan på olja och ett oljepris som stundtals befunnit sig i fritt fall. Enligt bolaget
är priset nu långt ifrån en nivå där BP kan gå med vinst. Läs vd Bernard Looneys inlägg
på Linkedin

Utvecklingen på arbetsmarknaden
•

Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2020 jämfört med
motsvarande kvartal 2019. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 2,26 dagar
per anställd. Läs mer

Varsel
•

Under vecka 23 varslades 1 234 personer i Stockholms län. En ökning med 372
personer sedan förra veckan
Stockholms län har högst andel varsel i riket med 40 procent 1-5 juni, följt av Västra
•
Götaland med 18 procent och Örebro län 12 procent.
Störst varsel i Stockholms län sker inom transport och magasinering. I riket sker flest
•
varsel inom tillverkning.

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

Juni tom 5

3 060 personer

1 234 personer

februari
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Arbetslöshet
•

I slutet av maj var drygt 439 200 personer inskrivna som arbetslösa på
Arbetsförmedlingen. Det är ungefär 108 100 fler än för ett år sedan. De unga tillhör
de mest utsatta i coronakrisen. Läs mer

•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program har under vecka 23 stigit till 102 051
personer i Stockholms län. Det är en ökning med cirka 2 713 personer från vecka 22.
Differensen motsvarande vecka föregående år är 33 079.

•

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

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

v.23

102 051 personer
Källa: Arbetsförmedlingen
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Korttidspermitteringar
•

535 970 personer omfattas av korttidspermitteringar i Sverige varav 167 331
personer i Stockholms län (siffror hämtade 11 juni). Läs mer

•

Mer än hälften av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län
finns inom:
- Handeln (20%)
- Tillverkning (15%)
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
- Hotell- och restaurang (14%)

Konkurser
•

Större företag med en omsättning på mer än 25 miljoner kr har drabbats i större
utsträckning av konkurser, visar statistik från Bisnodes Corona Index. I jämförelse
med förra året har konkurserna för större företag ökat med 50% procent vilket
påverkar ett större antal anställda. Läs mer

•

Konkurser nedslag branscher i riket: läs mer
- Besöksnäringen (inkl mat och dryck): konkurserna har ökat med 131 procent
under veckorna 13-22 jämfört med samma period förra året. Det har skett en
ökning av antalet berörda anställda med 255 procent.
- Klädbutiker: Under veckorna 13-23 gick 54 bolag i konkurs vilket kan jämföras
med 18 bolag för samma period förra året (en ökning med 200%.) Antalet
anställda i bolagen som har gått i konkurs har legat på cirka 19 per bolag, vilket
ger en indikation om att det är större bolag i den här branschen som har drabbats
hårt.
- Taxibolag: Från 21 till 37 konkurser för perioden v13-22 (+76%), antalet drabbade
anställda är cirka 5 per bolag vilket talar för att det inte är så stora bolag.

Konkursstatistik aktiebolag
2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni tom 11

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

528 st
523 st
669 st
797 st
671 st
212 st

182 st
194 st
198 st
287 st
233 st
84 st

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

2019

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

489 st
461 st
527 st
549 st
598 st
579 st

198 st
149 st
170 st
208 st
244 st
230 st

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

Källa: Kreditrapporten
(uppdaterad 11/6-2020)

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

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
•

Stockholm Archipelago tilldelas 150 000 kronor ur Region Stockholms regionala
hållbarhets- och skärgårdsanslag för ett pilotprojekt som ska underlätta resor i
skärgården. Läs mer
Övriga projekt som fått stöd genom extrautlysningen är: Stockholms skärgård 2.0
(250 000 kr, Visit Stockholm) som syftar till att uppdatera Stockholm Archipelagos
hemsida för att marknadsföra skärgården som besöksmål året om och
Skärgårdsbarometern (275 000 kr, Skärgårdsstiftelsen) som syftar till att använda
mobildata för att se rese- och besöksmönster i skärgårdskommunerna.

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.
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•
•
•
•
•

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, fördjupningar och dialogsamtal med
branscherna: www.sll.se/naringslivcorona
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
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
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
•

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*

•

Förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

•

Äldreomsorgslyft

•

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

•

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗

•

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
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EU:s initiativ och insatser
•
•
•

Kommissionen godkänner en svensk stödordning på 3,7 miljarder euro för att
kompensera företag för skador till följd av coronautbrottet. Läs mer
EU delar ut 314 miljoner euro till innovativa företag för att bekämpa coronaviruset
och främja återhämtningen läs mer
Gränskontroller högt på EU-agendan: Ministrarna efterfrågade tydliga kriterier för
kommande etapper av avskaffandet av EU:s inreserestriktioner för personer från
länder utanför EU. Läs mer. Även Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor
(LIBE) understryker behovet av att återigen öppna gränserna. Läs mer

