Regionalt utvecklingsansvar – genom samverkan skapas utveckling för att möta utmaningarna i
Stockholmsregionen
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Omsättningsras för Stockholms restauranger efter nya restriktioner
Hotellbranschens omsättning ligger 70 procent lägre än normalt
Fortsatt nedgång för handeln – men ett rekordstarkt år för e-handeln
185 080 personer i Stockholms län omfattas av korttidspermitteringar
106 636 personer är arbetslösa i Stockholms län

Läget i näringslivet
•

Stockholms Handelskammare begär större stödåtgärder med anledning av
ytterligare skärpningar av restriktionerna kopplat till pandemin. Det gäller främst de
hårt drabbade näringarna: hotell, restauranger, taxi, detaljhandel och
evenemangsverksamhet. Läs mer

•

Viss ljusning i huvudstaden under tredje kvartalet: Handelskammarens
Stockholmsbarometer ökade med 8,8 enheter till ett indexvärde på 90,7, där ett
värde på 100 utgör normalvärdet. Uppgången var inte lika stark för hushållen som
påvisade en ökning på 5,4 enheter till 89,7 vilket betyder att läget fortfarande var
mycket svagare än normalt under det tredje kvartalet. ”Från en historiskt mörk
period så har det ljusnat något under hösten, men stämningen är fortsatt negativ och
det finns en tydlig osäkerhet inför framtiden”, säger Stefan Westerberg, chefekonom
på Stockholms Handelskammare. Läs mer

•

Fortsatt förhöjda risker för den finansiella stabiliteten: Den ökade spridningen av
coronaviruset under hösten innebär att begränsningsåtgärder och
beteendeförändringar bromsar en ekonomisk återhämtning i närtid och att
konkurserna inom företagssektorn kan bli betydligt fler. På längre sikt riskerar
stödåtgärderna samtidigt att bygga upp sårbarheter, exempelvis genom att länder
och företag kraftigt ökar sin skuldsättning, skriver Sveriges Riksbank. Läs mer
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Branscherna
•

Fortsatt nedgång inom handeln - visar stilindex från Svensk Handel: Den totala
försäljningen av kläder i fysiska butiker minskade med 13 procent i oktober jämfört
med samma månad förra året. Skoförsäljningen minskade med 19,5 procent under
månaden. ”För åttonde månaden i rad tvingas kläd- och skohandeln bevittna
tvåsiffriga försäljningstapp. En sådan utveckling är naturligtvis fullständigt ohållbar
och krisen är närmast total”, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk
Handel. Läs mer. Men ett rekordstarkt år för e-handeln: som växte med 39 procent
under tredje kvartalet 2020, jämfört med samma period föregående år, enligt
Postnords e-barometer. En historiskt hög tillväxt – vilket är en konsekvens av
coronapandemin. Läs mer

•

Handelns Utredningsinstitut presenterar tre möjliga scenarier för årets julhandel.
Hur årets julhandel faller ut kommer att bero på smittläge och restriktioner men även
till stor del på hur väl handlarna lyckas anpassa sig till den nya situationen.
Huvudscenariot innebär en tillväxt på 1 procent i den totala detaljhandeln mätt i
löpande priser, fördelat på att dagligvaruhandeln växer med 5 procent och att
sällanköpsvaruhandeln tappar 2 procent. Julhandeln kommer även att fortsätta 2020
års accelererande strukturomvandling, där e-handeln tar försäljningsandelar. De
stora logistikbolagen har kommunicerat att de väntar sig utbredd e-handel under
Black Friday och inför julhelgen. Läs mer

•

Hotellbranschens omsättning ligger 70 procent lägre än normalt och
restaurangbranschen är nu på knappt 40 procent jämfört med normalt. Inom
tillverkningsindustrin fortsätter den positiva utvecklingen med ett minskat
omsättningstapp, visar en extramätning från Konjunkturinstitutet. Läs mer
Omsättningsras för Stockholms restauranger efter nya restriktioner: Under de
senaste två veckorna har restaurangernas omsättningstapp ökat med mer än 50
procent, visar nya siffror från Visita och Caspeco. Läs mer

•

Bostadsmarknaden: I Storstockholm ökade priserna på bostadsrätter och villor med
+2 procent under oktober. Prisutvecklingen på fritidshus fortsätter att stiga och har
under den senaste 12-månadersperioden stigit med 11 procent i riket. Läs mer

•

Ericsson bedömer att 5G kan komma att dra in 31 000 miljarder dollar till den
samlade IT- och telekommunikationsindustrin fram till 2030. Läs mer

•

SAS dystra läge fortsätter: oktober månads trafiktal är i stort sett oförändrade från
september. Drygt 0,6 miljoner passagerare reste med SAS under månaden, en
minskning med 78,7 procent jämfört med föregående år. Läs mer
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•

Varannan bil laddbar om tio år - visar ny rapport från Stockholms handelskammare:
Under de senaste fyra åren har antalet laddbara fordon i trafik ökat i genomsnitt med
61 procent per år. Den starka trenden har förstärkts det senaste året vilket ställer
höga krav på infrastrukturen i länet. Läs mer. Scania investerar i batterifabrik i
Södertälje: Med den snabba utvecklingen av Scanias elektrifierade lastbilar, bussar
och motorer kommer företaget över flera år att investera mer än 1 miljard kronor i
en fabrik för batterimontering i Södertälje. Det första steget är en ny 18 000
kvadratmeter stor anläggning med byggstart i början av nästa år och som beräknas
vara i full drift till 2023. Läs mer

Konkurser
▪

Mellan 1 – 18 november har 112 konkurser som berör 255 anställda personer bland
aktiebolag registrerats i Stockholms län, främst inom:
• Slutbehandling av byggnader (7 konkurser)
• Konsulttjänster till företag (7 konkurser)
• Restaurangverksamhet (7 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

90 st Augusti
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September

356 st

113 st September

527 st

180 st

Oktober

469 st

180 st Oktober

670 st

237 st

November
tom 18

353 st

112 st November

576 st

209 st

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•
•

185 080 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar.
586 854 personer omfattas 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%)

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
•
•

Under vecka 46 varslades 357 personer i Stockholms län, en nedgång från vecka 45
med 252 personer.
Andelen varsel i Stockholms län är 53,5 procent av alla varsel i riket under oktober. I
Västra Götalands län var varselandelen 15 procent, följt av Skåne län på 7 procent
och Östergötlands län med 6,3 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
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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

november tom
13

2 155 personer

966 personer

Arbetslöshet
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att sakta minska i
Stockholms län och uppgår nu till 106 636 personer.

•

Arbetslöshetstakten fortsätter att minska för alla grupper.

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.45

106 878 personer

v.14

85 434 personer

v.30

111 723 personer

v.46

106 636 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
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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

Region Stockholms insatser för
näringslivet och arbetsmarknad
Region Stockholm genomför flera insatser för att stötta näringsliv och arbetsmarknad i
Stockholms län. Bland annat genom riktade stöd, akut hjälp till företag genom
företagsjouren, regionalsamverkan och dialog med branscherna.
•

Bazaren 3-4 december: Rekryterings-, utbildnings- och starta-eget-mässan blir nu

digital då det inte är möjligt att anordna en fysisk mässa i rådande pandemi. Under
två dagar ges arbetstagare och potentiella studerande möjlighet att virtuellt träffa ett
50-tal företag, organisationer och utbildningsanordnare. Bazaren är ett
samverkansprojekt med Länsstyrelsen Stockholm, Arbetsförmedlingen, Stockholms
stad och Nyföretagarcentrum. Läs mer
•

Samtliga dialogsamtal med branscher och näringsliv, tidigare lägesbeskrivningar och
statistik, samt kommunfördjupningar hittar du här: 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
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•

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.

Nationella stödinsatser
•

Max åtta deltagare ska vara normerande för hela samhället (18 nov)

•

Regeringen och samarbetspartierna har presenterat ytterligare krisåtgärder för
företag som kommer ingå i en ändringsbudget tidigt nästa år. Läs mer
• Korttidsstödet förlängs: Regeringen har beslutat att stödet för korttidsarbete
förlängs till juni 2021. Tillväxtverket kommer även fortsatt att hantera stödet. (9
nov)
• Omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för perioden augusti till
och med oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50
procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.
• Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs. Ansökan görs via
Boverkets e-tjänst: Läs mer
• Anståndstiden för de företag som beviljats anstånd med skatteinbetalningar
utökas med ytterligare ett år.
• De tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så
att de gäller även 2021.

Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• 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)
• Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
•

Uppgörelse om EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond försenas?
Överenskommelsen innebär bl.a. mer pengar till forskningsprogrammet, det
nya hälsoprogrammet och Erasmus+. Läs mer Men i måndags lade Ungern och
Polen in sin veton pga. missnöje med den nya mekanismen som gör det möjligt att
dra in EU-stöd till medlemsländer som inte följer grundläggande demokratiska regler
som rättsstatens principer. Läs mer Vid en försening kan enligt kommissionen 5 000
forskningsjobb försvinna per månad och över 100 000 EU-finansierade projekt
försenas. Läs mer

•

EU:s smittskyddsmyndighet meddelar att man bedömer att EU kan dela ut de första
vaccindoserna under första kvartalet 2021. Läs mer

•

EU-kommissionen har presenterat sin årliga ekonomiska höstprognos för EU:s
ekonomier som bland annat identifierar en minskning med 7,4 procent för EUländernas samlade ekonomier under 2020. Sverige förväntas ha tredje minsta BNPminskningen i EU men arbetslösheten är fortsatt en av de högsta i Unionen. Läs mer

•

I sin ekonomiska höstprognos skriver EU-kommissionen att medlemsländernas
regeringar måste vara uppmärksamma på hur mycket skulder de tar på sig när de
inför stödåtgärder och tillfällig finansiering för att bekämpa coronaviruset. Läs mer
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•

Rådets ordförande Charlies Michel föreslår internationellt pandemifördrag för att
förhindra framtida pandemier och bättre samordna sig globalt. Läs mer

