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Orderingången för svensk industri fortsätter att öka
Under Black Week steg omsättningen inom hemelektronik med 150
procent jämfört med föregående vecka
Konkurrenskraften ökar för svensk livsmedelsindustri
Laddbara bilar är nu populärare än både bensin- och dieselbilar
185 382 personer i Stockholms län omfattas av korttidspermitteringar
Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att minska och
uppgår nu till 105 459 personer i Stockholms län.
Budgetförhandlingarna pågår och Angela Merkel är villig att göra
eftergifter till Ungern och Polen

Läget i näringslivet
•

Konjunkturbarometern för november steg till 97,5 från 96 i oktober. Ökningen
förklaras av starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte
indikatorn steg ytterligare beror på svagare signaler från detaljhandeln som föll med
7,6 enheter. Läs mer

•

Varuexporten gav ett handelsnetto på 54,4 miljarder kronor under perioden januarioktober 2020, att jämföra med 14,9 miljarder kronor för motsvarande period
föregående år. Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 7 procent,
och varuimporten minskat med 10 procent jämfört med motsvarande period 2019.
Läs mer.

•

Inköpschefsindex (industrisektorn) steg i november till den högsta nivån sedan
fjärde kvartalet 2017 och det är tredje månaden i rad som indexet är högre än det
historiska snittet (54,4). PMI-total noterades till 59,1 i november från uppreviderade
58,3 i oktober. Orderingången till svensk industri fortsätter att öka, inte minst från
exportmarknaderna. Läs mer

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

•

Nollränta och utökade värdepappersköp: Med åtgärderna bidrar Riksbanken till låga
räntor och till att de finansiella marknaderna fungerar och inte orsakar ytterligare
osäkerhet i det redan ansträngda läget. På så sätt underlättas den ekonomiska
återhämtningen och detta bidrar till att inflationen stiger mot målet på 2 procent. Läs
mer

Branscherna
•

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,5 procent i oktober 2020 jämfört
med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad förra året ökade
sällanköpsvaruhandeln med 4,8 procent och dagligvaruhandeln exklusive
Systembolaget med 0,7 procent. Läs mer

•

Under Black Week steg omsättningen inom hemelektronik med 150 procent jämfört
med föregående vecka. Den totala omsättningen inom detaljhandeln var på samma
nivå som i fjol, medan försäljningen av kläder och skor minskade med 35 procent,
visar Swedbanks kortstatistik. Konsumtionen i Sverige var som helhet 8 procent lägre
under veckan som slutade den 28 november, jämfört med motsvarande vecka i fjol.
Läs mer

•

Konkurrenskraften ökar för svensk livsmedelsindustri: Under årets tredje kvartal har
svenska livsmedelsproducenter ökat sina försäljningsvolymer till
dagligvaruhandeln. ”Det är ett styrkebesked från Sveriges tredje största industrigren
att kunna uppvisa tillväxt under en period av allmän konjunkturnedgång. Samtidigt är
det mycket oroande att se hur försäljningen mot besöksnäringen fortsätter att
sjunka”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Läs mer

•

Laddbara bilar är nu populärare än både bensin- och dieselbilar, enligt en ny
prognos från branschorganisationen Bil Sweden. Hittills i år har 77 000 laddbara bilar
registrerats vilket är en ökning med 116 procent. Prognosen visar en fortsatt
återhämtning av registrering av nya personbilar efter den stora nedgången under
årets andra kvartal. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 16,4
procent. För lätta lastbilar har registreringarna minskat med 23 procent i november
jämfört med samma månad förra året, och har hittills i år minskat med 36,8 procent.
Under perioden januari till oktober har nyregistreringarna av lätta lastbilar i Sverige
minskat mest i hela EU. Läs mer

•

Miljardaffär för Astra Zeneca: Läkemedelsbolaget säljer rättigheterna till Crestor –
en medicin som ska förhindra hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer
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•

Clas Ohlson redovisar en vinst på 131,8 miljoner kr före skatt för perioden 1 augusti31 oktober. Onlineförsäljningen ökade med 25 procent under perioden. Men totalt
har aktien tappat omkring en fjärdedel av sitt värde under året hittills. Läs mer

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

November

543 st

190 st November

576 st

209 st

December
tom 3

41 st

11 st December

471 st

174 st

90 st Augusti

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•

185 382 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar.
Totalt omfattas 587 380 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
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•

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 48 varslades 1 024 personer i Stockholms län, en uppgång från vecka 47
med 587 personer.

•

Andelen varsel i Stockholms län var 67,3 procent av alla varsel i riket under vecka 48.

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

november

4 849 personer

2 427 personer
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Arbetslöshet
•
•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att minska och uppgår nu
till 105 459 personer i Stockholms län.
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.47

106 301 personer

v.16

89 613 personer

v.32

113 009 personer

v.48

105 459 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 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 pågår! Rekryterings-, utbildnings- och starta-eget-mässan pågår just nu

digitalt. Under två dagar, 3-4 december, har arbetstagare och potentiella studerande
möjlighet att virtuellt träffa ett 50-tal företag, organisationer och
utbildningsanordnare. Bazaren är ett samverkansprojekt mellan Region Stockholm,
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

•

Kommunfördjupningar: www.sll.se/kommuncorona

Stöd till företagare
•

För att stärka besöksnäringen satsar Region Stockholm och Tillväxtverket 9,5 miljoner
kronor (ur den Europeiska Regionala UtvecklingsFonden) för 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 - 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

•

Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder Läs mer

•

Användning av EU strukturfonder: Läs mer
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•

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
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Korttidsstödet förlängs (9 nov)
• 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
• 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
•

Läget i budgetförhandlingarna och EU:s återhämtningsfond: Både rådets
ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula
von der Leyen är eniga om att Ungern och Polens blockering av budgeten orsakar
onödig försening. Läs mer. Även gruppledarna i Europaparlamentet uppmanar
Ungern och Polen att ta ärendet till domstol istället för att straffa EU:s medborgare
genom att blockera budgeten. Läs mer Angela Merkel är villig att göra eftergifter till
Ungern och Polen om rättsstatsprincipen, för att få länderna att släppa sina veton.
Merkel försvarar fortsatt vikten av rättsstatsprincipen och det förslag som ligger på
bordet, men säger samtidigt att det inte kommer att fungera utan kompromiss. Läs
mer

