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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 39
➢ Återhämtningen för exportmarknaden hotas av ökad smittspridning i
➢
➢
➢
➢
➢

Europa
E-handeln växte med 49 procent andra kvartalet
Flexibla ytor och hyresavtal – ny standard framöver?
Mer än 100 000 har varslats sedan början av mars i Sverige och
Stockholms län står för flest antal varslade i riket
Antalet arbetslösa i Stockholms län sjunker
Rekordbudget – 100 miljarder på extrasatsningar

Läget i näringslivet
•

•

•
•

•

Återhämtningen står på skör grund – den accelererande smittspridningen i Europa är
en stor risk för svensk export. Business Swedens Globala ekonomiska utsikter
presenterar två alternativa scenarier för den globala återhämtningen. Läs mer
Såväl tjänsteexport som tjänsteimport minskade kraftigt under andra kvartalet 2020.
Exporten minskade med 17 procent och importen minskade med 18 procent jämfört
med samma period året innan. Detta kan jämföras med utvecklingen för kvartal 2
2019, där exporten ökade med 16 procent och importen ökade med 17 procent. Läs
mer
Näringslivets försäljning ökade med 2 procent i augusti jämfört med föregående
månad. Men jämfört med augusti 2019 var försäljningen 5 procent lägre. Läs mer
I Teknikföretagens senaste prognos väntas BNP sjunka med 4 procent i år för att
sedan växa 3,5 procent under 2021. Jämfört med första kvartalet minskade Sveriges
industriproduktion med 24 procent och med 22 procent jämfört med andra kvartalet i
fjol. För teknikindustrin var motsvarande siffror 34 procent respektive 36 procent.
Teknikindustrins produktion minskar med 18 procent i genomsnitt i år för att öka med
12 procent 2021. För industrin totalt är motsvarande siffror -10/+8 procent. Läs mer
Andelen företag med omsättningstapp minskar men är fortsatt hög, visar
Konjunkturinstitutets extramätningar. Andelen företag som uppger att de har stora
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omsättningstapp (> 50 %) har minskat från 13 procent i maj till 6 procent i september.
I det totala näringslivet svarar 25 procent av företagen att det finns en risk för
avveckling. Läs mer
Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå
under kommande år. Läs mer
Konjunkturinstitutet flaggar för optimism i regeringens budgetförslag. Regeringens
prognos för BNP är 0,7 procentenheter högre än Konjunkturinstitutets bedömning.
Regeringen räknar med en svag ökning i sysselsättningen 2021, medan
Konjunkturinstitutet förutser en fortsatt, om än marginell, nedgång. De lyfter även att
skattesänkningarna kan både öka och minska arbetsutbudet. Läs mer

Branscherna
•

•
•

E-handeln växte med 49 procent under andra kvartalet. Efterfrågan av livsmedel på
nätet fortsätter att öka i Sverige och visar en tillväxt på 115 procent under andra
kvartalet. Störst är tillväxten för alternativet att hämta e-handlade varor i butiken,
där den uppgår till 207 procent för det andra kvartalet. Läs mer
SAS höll en extra bolagsstämma på onsdagen, där samtliga väsentliga villkor för den
rekapitaliseringsplan som offentliggjordes i augusti nu är uppfyllda. Läs mer
Newsec pekar ut fem tydliga rörelser på den nordiska fastighetsmarknaden i spåren
av coronakrisen, bland annat att samhällsfastigheter kommer utgöra 20 procent, en
femtedel, av den totala transaktionsvolymen i Sverige. Newsec pekar även på att
flexibla ytor och hyresavtal kommer bli ny standard. Enligt en undersökning som
gjorts bland företag i Norden och Baltikum uppger 44 procent att de kommer att
behöva färre kvadratmeter per anställd framöver. Läs mer

Utvecklingen på arbetsmarknaden
•

Coronapandemin skyndar på den pågående strukturomvandlingen och
digitaliseringen på svensk arbetsmarknad. Framtidens jobb kräver digital kompetens.
Under de kommande fem åren väntas efterfrågan bli stor inom hälso- och sjukvård
och inom utbildningssektorn. Där är det brist på arbetskraft redan idag, skriver
Arbetsförmedlingen. Läs mer

Varsel
•

•

Över 100 000 personer har varslats om uppsägning sedan början av mars. Allra flest
inom hotell- och restaurang följt av finansiell verksamhet/företagstjänster och
industrin. Läs mer
Varslen ökar mest i Stockholms län som står för 46,6 procent av alla varsel i riket.
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Vecka 38 blev 892 personer varslade i Stockholms län, en kraftig ökning från veckan
innan då 308 personer varslades.

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 18

4 332 personer

1 657 personer

februari

Arbetslöshet
•
•
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program i Stockholms län har minskat med 1
105 personer från vecka 36 till vecka 38 och uppgår nu till 110 548 personer.
Arbetslöshetstakten minskar för alla grupper.
Räknat från v.1 till v.38 har arbetslösheten för unga ökat med 73 procent, kvinnor 40
procent, män 47 procent och födda utanför Europa 30 procent.

2020

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

2020

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.9

76 119 personer

v.25

106 035 personer

v.10

76 734 personer

v.26

107 358 personer

v.11

76 275 personer

v.27

109 950 personer

v.12

77 734 personer

v.28

111 105 personer
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v.13

79 878 personer

v.29

111 658 personer

v.14

85 434 personer

v.30

111 723 personer

v.15

87 838 personer

v.31

112 298 personer

v.16

89 613 personer

v.32

113 009 personer

v.17

91 510 personer

v.33

112 813 personer

v.18

93 664 personer

v.34

112 390 personer

v. 19

95 519 personer

v.35

111 810 personer

v.20

96 859 personer

v.36

111 653 personer

v.21

97 927 personer

v.37

111 016 personer

v.22

99 338 personer

v.38

110 548 personer

v.23

102 051 personer

v.24

104 437 personer
Källa: Arbetsförmedlingen

Korttidspermitteringar
182 890 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar. Totalt
omfattas 576 392 personer av korttidspermitteringar 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
Mellan 1 – 24 september har 83 konkurser som berör 263 anställda personer
bland aktiebolag registrerats i Stockholms län, främst inom:
• Byggande av bostadshus och andra byggnader (12 konkurser)
• Restaurangverksamhet (7 konkurser)
• Slutbehandling av byggnader (5 konkurser).
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Konkursstatistik aktiebolag
2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September tom 24
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
262 st

182 st
194 st
198 st
286 st
232 st
207 st
189 st
90 st
83 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.
•

Samtliga dialogsamtal med branscher och näringsliv, tidigare lägesbeskrivningar och
statistik, samt kommunfördjupningar hittar du här:
https://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
Den 21 september 2020 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021.
• Läs budgetpropositionen
• Budgeten på fem minuter
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
•
Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp*
•
Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli.
•
Regeringen presenterar tillskott i generella statsbidrag till kommuner och regioner.
•
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

EU:s initiativ och insatser
•

•

•

Återhämtningsfonden: “Next Generation EU” ger EU möjlighet att låna 750 miljarder
euro. Nästa steg är att fatta beslut om fonden, vilket görs av rådet
(medlemsländerna). Läs mer
På ministermötet med Allmänna rådet diskuterade EU-ministrarna hur man kan
uppnå ökat samarbete på EU-nivå om nationella åtgärder som begränsar den fria
rörligheten under coronapandemin. Medlemsländerna uttryckte brett stöd för
insamling och redovisning av data genom Europeiska smittskyddsmyndigheten och
betonade vikten av tydlig och snabb kommunikation mellan medlemsländerna och
allmänheten. Läs mer
Konferens med ministrar för inre marknad och industri där åtgärder för att få till en
fullt fungerande och motståndskraftig inre marknad diskuterades. Ett exempel på
åtgärd är att ta bort de tillfälliga undantag som medlemsländer fått
under coronakrisen. Läs mer
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3 av 4 kan tänka sig ta vaccin men många tror inte på ett vaccin innan årets slut –
visar en global studie gjord av Ipsos. Läs mer
Snart drar EU:s kampanj Mitt Europa 2020 igång: Från den 28 september till den 4
oktober kan du ta del av EU:s satsningar i olika regioner. Varje år öppnar tusentals
projekt i Europa upp sina dörrar för allmänhet för att visa vad EU-fondernas pengar
bidrar till. Läs mer

