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

Covid-19: Näringsliv- och
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Region Stockholm och Tillväxtverket satsar 9,5 miljoner på
besöksnäringen
Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen hos fyra av tio företag,
visar en undersökning av Telia
Statsskulden väntas inte öka lika mycket som tidigare förutspåtts i
Riksgäldens senaste prognos
Förlust för Saab under tredje kvartalet
Bankerna redovisar vinst för tredje kvartalet
184 391 personer i Stockholms län omfattas nu av korttidspermitteringar
Fortsatt stor arbetslöshet – samtidigt som många hittar nytt jobb eller
börjar studera
108 592 personer är arbetslösa i Stockholms län – en minskning från
föregående veckor
EU-kommissionen godkänner två svenska system för att stödja företag
som drabbats av utbrott av coronavirus

Läget i näringslivet
•

Återhämtning mildrar pandemins effekter på statsfinanserna där Riksgäldens nya
prognos visar ett underskott i statsbudgeten på 256 miljarder kronor i år, en
förbättring med 146 miljarder kronor jämfört med föregående prognos från maj. Det
minskade underskottet innebär att Riksgälden drar ned statens upplåning och att
statsskulden inte väntas öka lika mycket som tidigare förutspåtts. Läs mer

•

Ekonomin har börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren. ”Men vi är
långt ifrån fast mark. Återhämtningen kan bli utdragen och påverkas mycket av hur
smittspridningen utvecklas”, sa riksbankschef Stefan Ingves i utfrågningen om
penningpolitik i riksdagens finansutskott. Läs mer
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•

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen hos fyra av tio företag visar en
undersökning gjord av Telia. Det är bland annat inom vårdföretagen (59%),
transportbranschen (56%) och företag som erbjuder företagstjänster (45%) där
digitaliseringen ökar kraftigt. Läs mer

•

Omfattande krisåtgärder för att stötta företag och hushåll har spelat en stor roll för
återhämtningen skriver SKR i sin ekonomirapport för oktober. Kommuner och
regioner i riket väntas få starka resultat under 2020 tack vare pandemirelaterade
tillskott. Uppgången i den globala konjunkturen antas hålla i sig i slutet av 2020
liksom efterföljande år, men att återhämtningshastigheten sedan kommer avta. 2023
ser det ekonomiska läget sämre ut, med åtgärdsbehov på cirka 2 miljarder kronor,
men osäkerheten är stor. Ekonomirapporten skriver även om att de senaste årens
höga investeringsnivå kombinerat med låga resultat har bidragit till att låneskulden
ökat. Region Stockholm står för 72 procent av regionernas totala låneskuld enligt
SKR:s rapport. Läs mer

•

Finansstöd i hälsokriser ger snabbare återhämtning skriver Oxford Economics i en
analys över hur länder återhämtat sig efter hälsokriser sedan 1960-talet. En slutsats i
analysen är att de länder som snabbt börjar återhämta sig har en mycket starkare
utveckling på medellång sikt. Läs mer

Branscherna
•

För att stärka besöksnäringen beviljas Region Stockholm, tillsammans med Almi
Stockholm Sörmland, projektanslag för att stötta små och medelstora företag i
Stockholms län. Målet är att besöksnäringen i större utsträckning ska klara sig
igenom coronapandemin och kunna fortsätta växa hållbart på sikt. Totalt stöttar
Tillväxtverket besöksnäringen med 67 miljoner kronor i totalt 34 projekt nationellt för att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin. Läs mer Visit
Stockholm har också fått stöd till sitt projekt som riktar sig till små och medelstora
företag. Läs mer

•

Saab redovisar förlust på närmare 400 miljoner kronor under tredje kvartalet. VD
och koncernchef Micael Johansson: ”Coronapandemin har fortsatt att påverka
världen negativt och inte minst den globala flygindustrin. För Saab har osäkerheten
kring covid-19 framförallt varit kopplad till störningar i leverantörskedjan inom
bolagets samtliga affärsområden samt marknadsförutsättningarna inom den civila
verksamheten. På grund av den utdragna pandemin och den långsamma globala
återhämtningen ser Saab nu en ökad risk relaterat till effekterna av covid-19”. Läs
mer
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•

Swedbank, SEB och Handelsbanken redovisar vinst under tredje kvartalet. Swedbank
gör en vinst på 6,4 miljarder, läs mer, SEB 5,9 miljarder läs mer och Handelsbanken
4,2 miljarder, bankens vinst påverkades negativt av den avsättning på 1,5 miljarder
kronor för att täcka kostnader för kommande kontorsnedläggningar och
personalminskningar. Läs mer

•

Telia redovisar en vinst på 3,1 miljarder kronor under tredje kvartalet Läs mer

•

SJ redovisar förlust för årets tredje kvartal med 279 miljoner kronor. Ändrade
resvanor under coronapandemin, med framför allt minskat affärsresande, har
påverkat resultatet negativt. Läs mer

•

Bopriserna fortsätter upp och stor efterfrågan på tomter. De största prisökningarna
gäller för villor i Stockholm, en uppgång med 3,5 procent. På bostadsrätter steg
priserna med 1,3 procent. Läs mer. Det såldes 1 233 tomter under det tredje
kvartalet, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med motsvarande kvartal året
innan. Läs mer

•

Upp till 5 000 anställda inom bland annat industrin och handeln i riket får nu
möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.
Insatserna sker i projektet Kompetens för konkurrenskraft som finansieras av
Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden. Läs mer

Konkurser
•

Just nu är konkursnivån i Sverige låg (-23%) och normal i Stockholms län (-18%) enligt
Kreditrapporten. (Varje dag beräknas ett medeltal som visar hur många konkurser
som kommit in. Medeltalet ger en uppfattning av Kreditrapportens aktuella inflöde
av konkurser, och kan jämföras med en genomsnittlig dag under förra kalenderåret.
Ett högre medelvärde indikerar ett inflöde av konkurser som är högre än vanligt.)

•

Mellan 1 – 22 oktober har 110 konkurser som berört 679 anställda personer bland
aktiebolag registrerats i Stockholms län, främst inom:
- Byggande av bostadshus och andra byggnader (9 konkurser)
- Restaurangverksamhet (9 konkurser)
- Slutbehandling av byggnader (7 konkurser).
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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

Okt tom
22

295 st

119 st Oktober

670 st

237 st

90 st Augusti

Källa: Kreditrapporten

Korttidspermitteringar
•

184 391 personer i Stockholms län omfattas nu av korttidspermitteringar. Totalt
omfattas 581 681 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%)
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Utvecklingen på arbetsmarknaden
•

Fortsatt många arbetslösa – samtidigt som många av de uppsagda inom bland annat
hotell- och restaurang, samt byggbranschen får nytt jobb, byter yrke eller börjar att
studera, visar statistik från Trygghetsfonden. 93 procent under tredje kvartalet får ny
sysselsättning, men samtidigt minskar andelen som får en tillsvidareanställning med
6 procent och fler får istället visstidsanställning. Andelen arbetare som istället väljer
att börja studera har mer än fördubblats från 5 till 13 procent enligt
Trygghetsfonden. Läs mer

•

I en ny undersökning från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har man under
september frågat kommunerna om arbetsmarknadspolitiken och
Arbetsförmedlingen. Undersökningen visar att kommunerna tycker att
Arbetsförmedlingen har svårt att uppfylla flera delar av sitt uppdrag där bland annat
den lokala närvaron är otillräcklig. Läs mer

Varsel
•
•
•

Under vecka 42 varslades 1 156 personer om uppsägning i riket, varav 533 personer i
Stockholms län. Totalt har nu 105 351 personer varslats sedan början av mars.
I Stockholms läns ökade andel varsel under vecka 42 och utgjorde då 42,1 procent av
alla varsel i riket, vilket var den högsta andelen.
Mellan 1-15 oktober sker flest varsel inom tillverkningsindustrin (397 personer) och
byggverksamhet (372).

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 tom 16

2 715 personer

1 243 personer
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Arbetslöshet
•
•
•
•

Under vecka 42 skrev 8 463 nya personer in sig som arbetslösa i riket. Arbetslösheten
uppgår nu till 461 281 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,9
procent.
Antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program fortsätter att sakta minska och
uppgår nu till 108 592 personer i Stockholms län.
Arbetslöshetstakten minskar för alla grupper men mest för unga under 24 år och
ligger nu på 67 procent, en minskning med fyra procentenheter på två veckor
Arbetsförmedlingens bedömning är nu att arbetslösheten stiger till i slutet på första
kvartalet nästa år och då uppgår till 9,6 procent. Tidigare bedömning var 11,2
procent. Läs mer

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.12

77 734 personer

v.28

111 105 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 beviljas Region Stockholm tillsammans med Almi
Stockholm Sörmland projektanslag för att stötta små och medelstora företag i
Stockholms län.

•

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

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

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
•
•

Regeringen möjliggör nu allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med
högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från och med den 1 november. Läs
mer
Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs
till och med den 31 maj 2021. Läs mer

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

EU:s initiativ och insatser
•

EU- kommissionen godkänner två svenska system för att stödja företag som drabbats
av utbrott av coronavirus. Stödåtgärderna omfattar företag som har upplevt en
nedgång i den totala nettoomsättningen på minst 60 procent under maj jämfört med
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den totala nettoomsättningen för samma månad 2019, samt företag som efter
återupptagandet av sin verksamhet under juni och juli fortsatt drabbades av en
omsättningsnedgång. Läs mer
•

Den 13 oktober antog medlemsländerna en rekommendation om en samordnad
strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning
av coronapandemin. Bland annat kommer man ha en gemensam karta med
samma färgkoder. Rekommendationen bygger på kommissionens förslag
som antogs den 4 september. Läs mer

•

EU:s sammanhållningspolitik för att stötta medlemsländerna under coronakrisen,
redovisar nu sina första resultat genom en ny webbsida. Läs mer

•

I en ny undersökning som utförts på uppdrag av Europaparlamentet i början av
oktober 2020 visar att en majoritet av EU-medborgarna stödjer tanken på en större
EU-budget för att bekämpa covid-19-pandemin. Folkhälsofrågor är högst
prioriterade, följt av ekonomisk återhämtning och klimatet. Läs mer

