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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 45
Besöksnäringen orolig för effekterna av de nya restriktionerna
Industrin ökar produktionstakten
Det totala nyföretagandet i riket ökade i oktober
Amazon öppnar upp för e-handel i Sverige
Konkurserna fortsätter att minska i länet
Regeringen inför ett särskilt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
 184 614 personer i Stockholms län omfattas just nu av
korttidspermitteringar
 106 871 personer är arbetslösa i länet
 EU-invånarna är mest oroliga över den ekonomiska situationen till följd
av coronapandemin







Läget i näringslivet
•

Konkurserna fortsätter att minska i oktober, visar statistik från UC. Nedgången var 36
procent i riket jämfört med ett år tidigare. ”Till och med restaurangbranschen
upplever en tillfällig vändning, skriver Richard Damberg, ekonom på UC. Läs mer

•

Industrin har ökat produktionstakten och det är andra månaden i rad som indexet är
högre än det historiska snittet och återhämtning ser robust ut. Än har inte den ökade
smittspridningen och införandet av nya restriktioner påverkat industrikonjunkturen,
men kan komma att leda till en nedgång. Läs mer

•

Det totala nyföretagandet i riket ökade med 20,1 procent i oktober 2020 jämfört med
oktober 2019. Aktiebolag, enskild firma och kommanditbolag ökade medan
handelsbolag minskade. Läs mer

•

Två av tre bankkontorschefer tror på en positiv konjunkturutveckling under det
kommande året, enligt en undersökning bland 100 bankkontorschefer som
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genomförs på uppdrag av Almi. Drygt var tredje intervjuad tror att konjunkturen
förstärks fram till årsskiftet. Läs mer

Branscherna
•

Folkhälsomyndighetens beslut att utöka de allmänna råden är en utmaning för
handeln. Konsekvenserna för företag och jobb kommer att bli förödande, säger
Svensk Handels vd Karin Johansson. Läs mer. Även Visita är oroliga för att de
förnyade och förlängda restriktionerna från regeringen kommer att förvärra
besöksnäringens redan ansträngda situation. Besked om förlängda stöd skulle helst
varit på plats igår men det är bråttom för att hejda en ännu större katastrof med fler
arbetslösa och företag som går omkull, säger Jonas Siljhammar, vd Visita. Läs mer I
september skedde en liten återhämtning av utländska gästnätter i Sverige. De
utländska gästnätterna minskade under september med 62 procent jämfört med
september 2019. Motsvarande siffra för augusti var en minskning med 77 procent.
Läs mer.

•

Scandics delårsrapport för tredje kvartalet visar en beläggningsgrad på 36 procent.
Coronakrisen kommer att ha konsekvenser över lång tid för hotellbranschen, och det
kommer att ta flera år innan vi är tillbaka på de beläggningsnivåer som rådde innan
pandemin, säger Jens Mathiesen VD & koncernchef. Läs mer Turism och besöksnäring
– kunskapsutveckling under och efter coronapandemin – ny utlysning från
Tillväxtverket i syfte att stärka konkurrenskraften för svensk besöksnäring. Läs mer

•

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i september. Den kalenderkorrigerade
försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i september 2020 jämfört med
september 2019. Dagligvaruhandeln ökade med 1,8 procent och
sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,3 procent. Läs mer

•

Amazon öppnar upp för e-handel i Sverige. Många svenska e-handlare bävar för
utvecklingen, men inte fastighetsbranschen, skriver Fastighetsnytt. Läs mer

•

Minskad orderingång och ökad oro för varsel för Byggföretagens medlemmar, visar
senaste Byggbarometern. Läs mer

•

Sämre vinst än väntat för Astra Zeneca tredje kvartalet. Läs mer
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Konkurser
•

Månadens 35 konkurser (till och med 5 november) berör minst 69 anställda
personer.

•

Denna månad är än så länge 3 branscher överrepresenterade bland konkurserna i
Stockholms län:
- Slutbehandling av byggnader (3 konkurser)
- Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer (3 konkurser)
- Restaurangverksamhet (3 konkurser).

Konkursstatistik aktiebolag
2020

Antal konkurser
AB Sverige

Antal konkurser 2019
AB Stockholms
län

Antal konkurser Antal konkurser
AB Sverige AB Stockholms län

Januari

528 st

182 st Januari

489 st

198 st

Februari

523 st

194 st Februari

461 st

149 st

Mars

669 st

198 st Mars

527 st

170 st

April

797 st

286 st April

549 st

208 st

Maj

670 st

232 st Maj

598 st

244 st

Juni

585 st

207 st Juni

579 st

230 st

Juli

463 st

189 st Juli

442 st

148 st

Augusti

306 st

409 st

152 st

September

356 st

113 st September

527 st

180 st

Oktober

469 st

180 st Oktober

670 st

237 st

576 st

209 st

November
tom 5
Källa: Kreditrapporten

85 st

90 st Augusti

35 st November
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Korttidspermitteringar
•
•

184 614 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar. Totalt
omfattas 582 603 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
Fler än 60 procent av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län
finns inom:
o Handeln (21%)
o Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
o Hotell- och restaurang (14%)
o Tillverkning (14%)

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•

Under vecka 44 (24-30 okt) varslades 451 personer i länet.

•

Stockholms läns andel varsel i riket vecka 44 utgjorde 44,9 procent av alla varsel,
vilket var den högsta andelen. Därefter följde Skåne län med en varselandel på 20,6
procent och Västra Götalands län med 13,9 procent.

2020

Sverige
antal personer
berörda av varsel om
uppsägning

Stockholms län
antal personer berörda av
varsel om uppsägning

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

6 119 personer

2 545 personer

oktober

5 988 personer

3 204 personer
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Arbetslöshet
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att sakta minska och
uppgår nu till 106 871 personer i Stockholms län (v.44).

•

Under vecka 44 skrev 7 379 nya personer in sig som arbetslösa i riket. Arbetslösheten
uppgår nu till 455 087 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,8
procent.

2020

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

2020

Stockholms län, öppet 2020
arbetslösa & sökande i
program

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.9

76 119 personer

v.25

106 035 personer

v.41

109 676 personer

v.10

76 734 personer

v.26

107 358 personer

v.42

108 592 personer

v.11

76 275 personer

v.27

109 950 personer

v.43

107 560 personer

v.12

77 734 personer

v.28

111 105 personer

v.44

106 871 personer

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.39

110 129 personer

v.24

104 437 personer

v.40

110 360 personer
Källa: Arbetsförmedlingen
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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
•

För att stärka besöksnäringen satsar Region Stockholm och Tillväxtverket 9,5 miljoner
kronor (ur den Europeiska Regionala UtvecklingsFonden) att tillsammans med Almi
Stockholm Sörmland AB stötta små och medelstora företag i Stockholms län. Läs mer

•

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
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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
•
•
•

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs (5 nov)
Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar (22 okt)
Nu gäller samma allmänna råd för hela befolkningen (22 okt)

Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning
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
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EU:s initiativ och insatser
•

Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) gör nu en utlysning som syftar till
att stärka Stockholms konkurrenskraft, med sista ansökningsdag 11 januari 2021.
Syftet med förstudierna är att de ska kunna leda till väl planerade
genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt.
En förutsättning är att förstudierna ligger i linje med innehåll samt aktuella och
planerade ramar för utlysningen. De förväntas även leda till ett genomförandeprojekt
inom strukturfondsprogrammet i Stockholm. Läs mer på Tillväxtverket

•

Budgetförhandlingarna fortsätter - femte förhandlingsrundan inleds inom kort.
På förhandlingsmötet den 29 oktober nådde rådet och Europaparlamentet inte
någon kompromiss om EU-finansiering kopplat till rättsstatsprincipen. Nya samtal
kommer att inledas de kommande veckorna. Läs mer

•

EU:s ledare lovar att samarbeta mer i kampen mot coronaviruset. Genom att bland
annat hålla gränserna öppna, förbättra testning och kontaktspårning och utveckla
planer för snabb tillverkning och distribution av vaccin. Man diskuterade också
pandemi-trötthet, då fler och fler medborgare börjar tröttna på restriktioner,
masktvång och utegångsförbud, vilket på många håll har lett till protester och
demonstrationer. Läs mer

•

EU-invånarna är mest oroliga över den ekonomiska situationen till följd
av coronapandemin visar senaste mätningen i Europabarometern som publiceras två
gånger per år. Läs mer

Följ TRF på Linkedin

