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

Covid-19: Näringslivet i
Stockholmsregionen
vecka 25
➢ Framtidstron för landets handlare på väg tillbaka
➢ Stora konsekvenser för svensk ekonomi - visar prognoser från
➢
➢
➢
➢
➢

Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket
Det verkar som det värsta är över - senaste konjunkturrapporten från
Danske Bank
Uppgång på bostadsmarknaden i maj och under de första veckorna i juni
Ökat stöd till flyget
8,8 procents arbetslöshet i Sverige och långtidsarbetslösheten väntas öka
till historiska nivåer
Nära 105 000 arbetslösa i Stockholms län

Läget i näringslivet
•

Inflationstakten steg till 0 procent i maj 2020, en uppgång från april då
inflationstakten var -0,4 procent. Under maj steg livsmedelspriserna med 4 procent
jämfört med samma månad 2019. Det är framförallt kött och frukt som blivit dyrare.
Frukten har blivit 40 procent dyrare på ett år. Läs mer

•

Den svenska ekonomin påverkas minst ett år till av coronakrisen, konstaterar
Konjunkturinstitutet. Dels förväntas Sveriges BNP minska med ca 10 procent det
andra kvartalet i år. Men samtidigt spås konjunkturnedgången dämpas av de
ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits. Sysselsättningen hålls uppe av
korttidspermitteringar. Stödåtgärderna bidrar till att det offentligfinansiella
sparandet faller kraftigt i år till –5,6 procent av BNP. Läs mer.

•

Bilden bekräftas av Ekonomistyrningsverket i sin juniprognos där BNP förväntas
minska med 6,5 procent 2020 och arbetslösheten öka med drygt 2 procentenheter
till 8,9 procent. Minskade skatteintäkter och regeringens åtgärder ger sammantaget
ett underskott på 311 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande.
Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) beräknas i år öka till 46
procent av BNP. Läs mer
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•

Samtidigt skriver Danske Bank: Det verkar som det värsta är över, i en ny
konjunkturrapport för de nordiska länderna. För Sverige blir BNP-fallet i år 4,2
procent, förväntad återhämtning för 3,7 procent 2021. Sveriges arbetslöshet
beräknas öka till 8,8 procent i år för att sjunka marginellt till 8,5 procent 2021. Läs
mer

•

Stockholmsbörsen lyfte rejält under gårdagen och trenden fortsätter även idag
onsdag. Läs mer

•

Sverige klättrar till plats 6 (från plats 9) på ekonomihögskolans Institute for
Management Development (IMD) årliga rankinglista över världens mest
konkurrenskraftiga ekonomier. Sverige utmärker sig främst inom grenarna
infrastruktur och näringslivets effektivitet, där Sverige är på nummer ett respektive
nummer tre globalt. Gällande ekonomiska resultat ligger Sverige på plats 22 och
gällande skattepolitik plats 56 av de 63 länderna. Läs mer Se listan

•

Svenskarna drar ner på semesterbudgeten med 27 procent visar Nordeas årliga
undersökning. 3 procent av svenskarna har planer på utlandssemester och flertalet
anger att de kommer semestra i närområdet och tillbringa tid i sommarstugan. En
tredjedel kommer också lägga mer pengar på uteplatsen jämfört med ifjol. Läs mer

Branscherna
•

Under de första veckorna i juni steg Svensk Handels Framtidsindikator för
butikshandeln med 9,2 enheter till 79,6, men det är fortfarande under den neutrala
nivån på 100. Störst optimism finns bland e-handlarna. läs mer. Dagligvaruindex från
Svensk dagligvaruhandel visar att den nätbaserade dagligvaruhandeln växte med
107,8 procent under maj. Dagligvaruhandelns totala försäljning, inkluderat handel i
fysiska butiker, ökade med 8,2 procent i maj jämfört med samma månad 2019. Läs
mer

•

Uppgång för Stockholms bostadsmarknad: både gällande bostadsrätter +0,9 och
villor +2,2 i maj. Prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm steg med 1,0 procent
under första halvan av juni. Läs mer
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Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•
•
•

•

Under vecka 24 varslades 2 029 personer om uppsägning i landet, vilket är 1 031
färre än föregående vecka. I Stockholms län varslades 1 277 personer.
Stockholms län har högst andel varsel i riket med 49 procent mellan den 1 – 16 juni,
följt av Västra Götaland med 17 procent och Örebro län 8 procent.
Företag med många anställda har utgjort en större andel av de varsel som
registrerats under april och maj än under krisens tidigare skede.
Perioden 1 mars-14 juni har flest varsel i Sverige skett inom: Hotell- och
restaurangverksamhet (17 894 personer), Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster (12 491 personer), Tillverkning (10 507 personer), Transport
och magasinering (10 085 personer).

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 12

5 089 personer

2 511 personer

2020

februari

Arbetslöshet
•

Sverige har nu 8,8 procents arbetslöshet, vilket motsvarar 454 859 personer, där
Stockholms län står för nästan 23 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i
program i riket, 104 437 personer .

•

Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk
ökning av arbetslösheten. Antalet inskrivna arbetslösa i landet bedöms överstiga
600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt
höga nivåer. Under fjärde kvartalet 2020 bedömer Arbetsförmedlingen att drygt 126
000 kommer vara inskriva som arbetslösa i Stockholms län. I relativa tal innebär det
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att arbetslösheten landar på 8,9 procent. Läs pressmeddelandet Läs rapporten:
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2020
•

Arbetslösheten bland unga fortsätter och ligger nu på 12,2 procent i riket. I
Stockholms län ökade antal personer under 24 år kraftigt under vecka 24, då 900
personer registrerades.

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

v.24

104 437 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•

168 122 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar. Totalt
är 538 235 personer korttidspermitterade i Sverige.
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•

Mer än hälften av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län
finns inom:
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (25%)
- Handeln (15%)
- Informations och kommunikation (10%)
- Hotell- och restaurang (10%)
- Informations- och kommunikationsverksamhet (10%)

Konkurser
Konkursstatistik aktiebolag
2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni tom 17
2019
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

528 st
523 st
669 st
797 st
670 st
329 st

182 st
194 st
198 st
286 st
232 st
122 st

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
Källa: Kreditrapporten
(uppdaterad 17/6-2020)

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.

Beslut inom det regionala hållbarhets- och
skärgårdsanslaget
Medlen ska användas för att dämpa de negativa effekter som ses i spåren av
coranapandemin:
•
•
•
•

•

Stockholm Archipelago tilldelas 150 000 kronor för ett pilotprojekt som ska
underlätta resor i skärgården. Läs mer
Stockholms skärgård version 2.0 125 000 kr, Visit Stockholm som syftar till att
uppdatera Stockholm Archipelagos hemsida för att marknadsföra skärgården som
besöksmål året om.
Skärgårdsbarometern 275 000 kr, Skärgårdsstiftelsen som syftar till att använda
mobildata för att se rese- och besöksmönster i skärgårdskommunerna.
Destination Sigtuna AB beviljas 500 000 kr i stöd för att stimulera besöksnäringen i
kommunen. Projektet ska öka kännedomen om mötesdestinationen Sigtuna,
återskapa arbetstillfällen och stötta hotellen i en omställning från internationella till
nationella kunder. Läs mer
Visit Stockholm ges en miljon kronor ur anslaget till stärkt marknadsföring för att
främja besöksnäringen i regionen efter att coronapandemin är över. Visit Stockholm
medfinansierar själva med samma belopp. 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
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•
•
•

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
•

•

Ökat stöd till flyget: Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för
statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS, med ett belopp om högst fem
miljarder kronor, samt ett kapitaltillskott om 3 150 miljoner kronor till Swedavia i den
ändringsbudget som presenterades för riksdagen under måndagen. Detta för att
långsiktigt säkerställa ett statligt flygplatsnät med god interregional och
internationell tillgänglighet i hela landet och som är fortsatt attraktivt och ger den
flexibilitet som krävs för att hantera den osäkra situationen på flygmarknaden efter
coronapandemin. Regionala flygplatser föreslås få 100 miljoner kronor i tillfälligt
krisstöd. Se presskonferensen
Ny utredning om a-kassan: där inkomst, tid i arbetslöshet och tid som medlem ska
styra ersättningen i a-kassan i framtiden. Se presskonferensen

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 ∗
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•
•

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-kommissionen lanserar en ny webbplats med information om status för resandet
inom EU i samband med att gränserna börjar öppnas. Läs mer

•

Ministrar om EU:s inre marknad: På fredagens videomöte mellan EU-ländernas
ministrar för konkurrenskraftsfrågor diskuterades industri- och inre
marknadsaspekter av EU-kommissionens förslag
till återhämtningsplan efter coronakrisen. Läs mer

