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

Covid-19: Näringsliv- och
arbetsmarknad i
Stockholmsregionen
vecka 7
I bifogad pdf finns diagram och tabeller över läget i Stockholmsregionen och nationellt
gällande näringsliv, varsel, arbetslöshet samt invånarnas rörelsetrender och
trafikförändringar.
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Utlysningarna har öppnat för EU-medel till omställning i pandemin
Svenskt statligt stöd till företagen godkänt av EU-kommissionen
Nya statliga initiativ för att förhindra smittspridning
Svagt ekonomiskt nuläge men ljusare framtidsutsikter för företagen
Viss ljusning i Stockholmsekonomin
Gästnätterna i Stockholm halverade under 2020

Läget i näringslivet
•

Utlysningen av medel till insatser för att stärka regioners och företags omställningsoch omstartsförmåga inom ramen för REACT-EU har öppnat. Fokus är på den gröna
och den digitala omställningen. React-EU ska bidra till omställning i pandemin Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

•

Regeringen presenterade i veckan ytterligare initiativ för att förhindra
smittspridning om smittläget försämras kraftigt. Med stöd i den tillfälliga
pandemilagen utvidgas förslaget till att omfatta alla handelsplatser och
serviceinrättningar, som till exempel frisörsalonger, gym, sport- och badanläggningar,
restauranger och andra serveringsställen. Dessutom föreslås begränsningar av
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Nya begränsningsåtgärder
med stöd av den tillfälliga pandemilagen - Regeringen.se

•

Sysselsättning, investeringar och produktion är fortfarande låg, men fler företag
svarar att framtidsutsikterna ändå har ljusnat betydligt och att den närmaste
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sexmånadersperioden innebär ett förbättrat läge när det gäller antal anställda,
investeringar, produktion och försäljning visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.
Svagt nuläge i ekonomin men ljusare framtidsutsikter (svensktnaringsliv.se)
•

Även för Stockholmsekonomin finns ljuspunkter trots ett fortsatt sämre läge än
normalt tack vare intakta globala värdekedjor, en positiv utveckling av världshandeln,
tillgång till olika typer av krisstöd och bättre förberedda företag för hemarbete.
Samtidigt har kontaktnära branscher ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge enligt
Stockholmsbarometern för det fjärde kvartalet 2020. Stockholms Handelskammare Stockholmskonjunkturen stärks men är fortsatt ojämn (chamber.se)

•

Handelns omsättning ökar igen visar Konjunkturinstitutets senaste
extraundersökning. 48 procent av företagen i näringslivet uppger nu att de har en
lägre omsättning jämfört med normalt, jämfört med 74 procent av företagen i maj. I
handeln är omsättningen nu på samma nivå som i november. Inom bygg- och
anläggningsverksamhet uppger 20 procent av företagen att de har en lägre
omsättning än normalt jämfört med 30 procent i januari. I tillverkningsindustrin,
tjänstesektorn och hotell- och restaurangbranschen har omsättningstappet tvärtom
ökat något. Omsättningen i handeln ökar återigen - Konjunkturinstitutet

•

Antalet gästnätter i Stockholms län minskade med 55 procent under 2020 jämfört
med året innan. Pandemins andra våg och nya restriktioner under fjärde kvartalet
avbröt den tillfälliga uppgången dessförinnan, och under årets två sista månader
avtog resandet kraftigt. Tillbakagången i Stockholm är den i särklass största i Sverige.
Samtidigt ökar den procentuella andelen av nationella resenärer jämfört med 2019.
Stockholm läns gästnätter halverade 2020 (visitstockholm.se)

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
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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

615 st

198 st December

467 st

174 st

Januari
2021

431 st

169 st Februari
2021 (tom
18/2)

280 st

98 st

90 st Augusti

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•
•
•

Totalt omfattas 594 086 personer av korttidspermitteringar i Sverige.
187 253 personer i Stockholms län omfattas just nu av korttidspermitteringar
Fler än 60% av alla som har beviljats korttidspermitteringar i Stockholms län finns
inom:
o Handeln (20%)
o Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (15%)
o Hotell- och restaurang (14%)
o Tillverkning (14%)

Utvecklingen på arbetsmarknaden
Varsel
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•

Under vecka 6 har 282 personer varslats i Stockholms län och sammanlagt 569
personer i hela riket.

•

Under januari har 1 799 personer varslats i Stockholms län och 3 410 personer i riket.
I Stockholms län varslades 53% av alla varslade i riket. Västra Götalands län kommer
på andra plats med 14%.

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

december

2 857 personer

1 562 personer

Januari 2021

3 410 personer

1 799 personer

Arbetslöshet
•

•

Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program ligger på en relativt jämn nivå de
första veckorna 2021 och uppgår vecka 6 till 106 402 personer. Differensen mot
motsvarande vecka föregående år vecka 6 är +29 266 personer.
Arbetslöshetstakten ligger på en jämn nivå eller sjunker något under de första
veckorna 2021 för alla grupper (män, kvinnor, unga och utlandsfödda)
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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.49

105 486 personer

v.18

93 664 personer

v.34

112 390 personer

v.50

105 205 personer

v. 19

95 519 personer

v.35

111 810 personer

v.51

105 251 personer

v.20

96 859 personer

v.36

111 653 personer

v.52

105 995 personer

v.21

97 927 personer

v.37

111 016 personer

v.53

107 290 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

2021

Stockholms län, öppet
arbetslösa & sökande i
program

v.1
v.2
v.3
v.4
v.5
v.6

108 141 personer
107 785 personer
107 572 personer
106 968 personer
107 261 personer
106 402 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, regional samverkan och dialog med branscherna.
•

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
•

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

•

Beslut inom anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. 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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Aktuella nationella stödinsatser
Regeringens åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *
• Nedstängningsstöd∗
• Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag∗
• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp∗
• Korttidspermittering för minskade lönekostnader
• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher∗
• Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader∗
• Anstånd med skatteinbetalningar∗
• Statlig lånegaranti till små och medelstora företag∗
• Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK∗
• Ökat utrymme för Almi Invest som aktiv investerare i innovativa företag
• Ökad investeringskraft för Almi Invest
• Skattereduktion för investeringar i inventarier∗
• Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga∗

EU:s initiativ och insatser
Svenskt statligt stöd godkänt av EU-kommissionen
EU-kommissionen har godkänt ett svenskt stöd på cirka 14 miljarder svenska kronor som
kommer att ges som direkta bidrag till företag inom alla branscher utom finanssektorn.
Ny beredskapsplan ska förbereda Europa för nya virusmutationer
EU-kommissionen har presenterat en ny beredskapsplan, HERA Incubator, för att förbereda
Europa för det ökade hotet av nya varianter av coronaviruset.
EU stöttar det östra partnerskapet i arbetet med vaccinering
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EU:s östra partnerskap, som består av Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien,
Moldavien och Ukraina, får motsvarande drygt 400 miljoner kronor i stöd för att ordna
vaccineringen mot covid-19. Pengarna kommer från EU i en gemensam satsning med WHO.
EMA kan godkänna vaccin från Johnson & Johnson i mitten på mars
Det belgiska företaget Janssen Pharmaceutica, ägt av amerikanska Johnson & Johnson,
har lämnat in en ansökan om att få sitt vaccin godkänt till den europeiska
läkemedelsmyndigheten, EMA, som meddelar att de skulle kunna ta ett beslut i mitten av
mars.

Nyhetsbrevet skickas varannan vecka. Du får denna information för att den är relevant för
dig i din yrkesroll. Vill du avregistrera dig för kommande utskick, mejla: corona.trf@sll.se
<<
Följ oss gärna på Linkedin

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Mobil: 072-216 44 99
E-post: hanna.wiik@sll.se
Region Stockholm
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm
Lindhagensgatan 98
Telefon: 08-737 25 00
www.sll.se

