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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 37
Ökad produktion för näringslivet i juli
Konkurserna minskar i Stockholms län
Flygresandet minskade med 83 procent i augusti
Bopriserna fortsätter stiga
Detaljhandelns försäljningsvolym ökar
36,3 procent av alla varsel i riket i augusti sker i Stockholms län
Stockholms län står för 23 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i
program i riket
➢ Regeringen föreslår 100 miljarder i återstartspaket

➢
➢
➢
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➢
➢
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Läget i näringslivet
•

•

Ökad produktion för näringslivet i juli med 3,2 procent jämfört med juni, men jämfört
med motsvarande månad 2019 sjönk produktionen med 4,1 procent. Tjänstesektorns
produktion var 4,5 procent högre jämfört med juni och minskade med 3,5 procent i
årstakt. Läs mer
Handel
- Tjänsteexporten minskade med 17 procent och tjänsteimporten föll med 18 procent
under det andra kvartalet. Samma period 2019 ökade exporten med 16 procent och
importen med 17 procent. Läs mer
- Övriga affärstjänster (bl.a. forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa
tjänster och marknadsföringstjänster) har minskat med 9 procent.
- Tele-, data- och informationstjänster har minskat med 4 procent export och
importen ökat med 9 procent jämfört med samma period 2019.
- Resor: exportminskning med 73 procent och importen minskat med 81 procent
hittills i år. Exporten av flygtransporter har minskat med 77 procent och importen har
minskat med 77 procent jämfört med kvartal 2 2019. Övriga transporter har inte
påverkats lika starkt.
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•

•

Överskott för staten i augusti med 19,8 miljarder kr. Skillnaden beror bland annat på
högre skatteinkomster än beräknat och att omställningsstödet till företag inte har
nyttjats i väntad omfattning. Läs mer
12 788 st nystartade företag i Stockholm under det första halvåret 2020. En ökning
med 6,8 procent från samma period 2019. Sänkningen av aktiekapitalet för aktiebolag
från 50 000 kr till 25 000 kr är en bidragande faktor till ökningen. Läs mer

Branscherna
• Flygresandet minskade med 83 procent i augusti där 650 000 resenärer använde

•

•
•
•
•
•
•

flyget, jämfört med samma period 2019. Främst drabbat är utrikesresorna. - Det
kommer att ta flera år för flygmarknaden att återhämta sig till nivåer före covid
pandemin, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef. Läs mer
För SAS minskade den totala kapaciteten med 73,4 % i augusti, jämfört med samma
period förra året, och antalet passagerare minskade med 2,1 miljoner. I augusti
noterades dock en liten ökning med 12 000 passagerare jämfört med föregående
månad. Läs mer
Industrins orderingång ökade i juli jämfört med juni. Jämfört med juli 2019 minskade
dock orderingången med 6,4 procent. Läs mer
Bopriserna fortsätter att stiga i hela Sverige under augusti. I Stockholms län har
priserna på bostadsrätter ökat med 3,5 procent under en 12-månaders period. Villor
7,8 procent och fritidshus 11,1 procent. Läs mer
Detaljhandelns försäljningsvolym i Sverige ökade med 4,8 procent i juli 2020 jämfört
med motsvarande månad 2019. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent
medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade nollutveckling. Läs mer
ICA-butikerna ökar sin försäljning med 5,4 procents under augusti. Läs mer
Arlakoncernens totala omsättning ökade med 2,8 procent till 5,4 miljarder euro,
jämfört med 5,2 miljarder euro under första halvåret 2019. Lyftet förklaras av högre
varumärkesvolymer inom detaljhandeln på samtliga marknader. Läs mer
Stockholms och Norrbottens län tappar mest i antal gästnätter i juli. Stockholm
minskade med 59 procent. Läs mer
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Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•
•
•

Antalet varsel har legat på en jämn nivå i juli och till slutet av augusti, men har börjat
öka igen i riket.
36,3 procent av alla varsel i augusti sker i Stockholms län. 29,9 procent varsel i Västra
Götalands län, följt av Jönköpings län på 10,6 procent.
Av de som varslades i mars och april har fler än hälften blivit uppsagda. Det är en
större andel än under finanskrisen 2008. Flest uppsagda återfinns inom hotell- och
restaurangnäringen. Mellan 31 augusti och 6 september skrev 15 635 personer in sig
som arbetssökande i landet. Det är betydligt fler än föregående vecka. Läs mer

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

11 337 personer

4 718 personer

juli

3 622 personer

2 144 personer

augusti

3 802 personer

1 379 personer

September
tom 4

1 406 personer

457 personer

februari
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Arbetslöshet
•
•
•

Stockholms län står för 23 procent av alla öppet arbetslösa och sökande i program i
riket, 111 653 personer. En minskning från föregående vecka.
Arbetslösheten ligger på 9,2 procent i landet
Fler än 100 000 arbetslösa akademiker registrerades under juli, vilket är 33 000 fler
jämfört med samma månad 2019. Läs mer

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

v.25

106 035 personer

v.26

107 358 personer

v.27

109 950 personer
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v.28

111 105 personer

v.29

111 658 personer

v.30

111 723 personer

v.31

112 298 personer

v.32

113 009 personer

v.33

112 813 personer

v.34

112 390 personer

v.35

111 810 personer

v.36

111 653 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
•
•

182 377 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar av
totalt 574 905 personer i Sverige.
Fler än 60 procent av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län
finns inom:
- Handeln (21%)
- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
- Hotell- och restaurang (14%)
- Tillverkning (14%)

Konkurser
•
•

Konkurserna för aktiebolag minskar i Stockholms län. 44 färre konkurser i juni-augusti
jämfört med samma period 2019.
Mellan 1-10 september har 37 konkurser som berör 116 anställda personer bland
aktiebolag registrerats i Stockholms län, främst inom:
- Byggande av bostadshus & andra byggnader
- Annan landtransport passagerartrafik
- Konsulttjänster till företag
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Konkursstatistik aktiebolag
2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September tom 10
2019
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

528 st
523 st
669 st
797 st
670 st
585 st
463 st
306 st
97 st

182 st
194 st
198 st
286 st
232 st
207 st
189 st
90 st
37 st

Antal konkurser AB
Sverige

Antal konkurser AB
Stockholms län

489 st
461 st
527 st
549 st
598 st
579 st
442 st
409 st
528 st

198 st
149 st
170 st
208 st
244 st
230 st
148 st
152 st
181 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,
regionalsamverkan och dialog med branscherna.
•

•

Under veckan anordnades en uppföljande dialog med representanter från näringslivet,
branschorganisationer och företagsfrämjande aktörer med anledning av coronakrisens
effekter. Med Gustav Hemming, regionråd och Sven-Erik Östberg, landshövding. Läs mer om
våra dialogmöten
Region Stockholm tar fram kommunfördjupningar med anledning av coronakrisen. Dessa
hittar du här: www.sll.se/naringslivcorona

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, fördjupningar och dialogsamtal med
branscherna: www.sll.se/naringslivcorona
Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Läs mer
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.
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Nationella stödinsatser
•
•

Regeringen presenterar tillskott i generella statsbidrag till kommuner och regioner.
Läs mer
Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer

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
•

•

Stort ekonomiskt tapp för EU-länderna: EU-ländernas ekonomier föll med 11,4
procent under årets andra kvartal. Detta är det största ekonomiska tappet sedan
mätningarna inleddes 1995. Mätningen visar på stora skillnader mellan
medlemsländer. För Sveriges föll ekonomin med 8,3 procent. Läs mer
i Europaportalen.
Förslag att förenkla reseregler med anledning av corona: Bland annat föreslås
gemensamma kriterier för beslut om införande av resebegränsningar, samt en
gemensam strategi för resenärer från högriskområden. Förslaget ska diskuteras av
medlemsländerna de kommande veckorna. Läs mer
i Europaportalen och EUObserver.

