Kommunfördjupning
Sigtuna kommun

Sigtuna kommun – särskilt hårt drabbad av krisen


Sigtuna är bland de hårdast drabbade kommunerna i länet. Kopplingen till Arlanda och den påverkan de fortsatta
reserestriktionerna har haft på flygtrafiken har resulterat i en negativ utveckling för näringslivet och
arbetslösheten bland kommunens invånare.



Transport och magasinering är den överlägset största branschen och står för 33 procent av jobben i kommunen.
Därefter följer företagstjänster (13%) och handel (10%), två hårt drabbade branscher och även de starkt
kopplade till Arlanda. Många som bor i kommunen, främst den yngre befolkningen, pendlar dock utanför
kommunen för arbete och de tre största branscherna bland de som är bosatt i kommunen är transport och
magasinering, handel samt vård och omsorg.



Innan Covid-19 låg arbetslösheten på 5 procent i februari och har därefter stigit till 7 procent i april. Även
ungdomsarbetslösheten har ökat snabbt och stigit med 4,4 procentenheter jämfört med föregående år. Vi ser
även effekter på antalet transporter har minskat som mest i de norra länsdelarna vilket troligen haft en effekt på
näringslivet i kommunen och är ett resultat av minskad aktivitet bland näringsidkare.



Utbildningsnivån i kommunen är relativt låg och övervägande gymnasieutbildade. Många av de mest påverkade
branscherna är också de som anställer personer med lägre utbildning, något som kan leda till att det kan ta
längre tid för de som blivit arbetslösa i kommunen att komma tillbaka in på arbetsmarknaden.

Befolkningsstruktur Sigtuna kommun
Befolkningsstruktur utrikes- och inrikes född och kön 2018
25000

22289

20000

16244

15000
10000

8413

11150
11139
7831
2790

5000
0

Utrikes född

5347
2557

2049

Inrikes född med två utrikes
föräldrar
Män

2201

Kvinnor

4250

Inrikes född med en inrikes
och en utrikes född förälder
Total

Inrikes född med två inrikes
födda föräldrar

Utbildningsnivå och pendlingsmönster Sigtuna kommun
Utbildningsnivå per andel av de utrikes födda
respektive inrikes födda
60%

Andel som pendlar över kommungränsen
respektive bor och arbetar i samma kommun
bland boende i Sigtuna kommun 2018

Andel av personer registrerade i utbildningsregistret

80,0%
70,0%

50%

60,0%

40%

50,0%

30%

40,0%
30,0%

20%

20,0%

10%

10,0%

0%

0,0%
Förgymnasial

Gymnasial 2-3
år
Utrikes född

Eftergymnasial
<3 år
Inrikes född

Efergymnasial,
forskarutb

20-30 år

31-50 år

51-67 år

68-78 år

Andel pendlar över kommungräns
Andel bor och arbetar i samma kommun

Total

Anställda per bransch Sigtuna kommun
Antal anställda per bransch i Sigtuna kommun 2018
Transport och magasinering
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra…
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
Utbildning
Hotell och restaurang
Byggverksamhet
Vård och omsorg; sociala tjänster
Tillverkning
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk…
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Annan serviceverksamhet
Fastighetsverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Kultur, nöje och fritid
0
Källa: Supercross/SCB (sysselsättning 2018)
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Sigtuna kommun har den största ökningen av arbetslösa i länet
sen inledningen av Covid-19
Öppet arbetslösa och sökande i program under 24 år i
Sigtuna kommun, veckostatistik 2019 och 2020

Öppet arbetslösa och sökande i program i Sigtuna
kommun, veckostatistik 2019 och 2020
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Sigtuna kommun har den största

Ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun

procentuella ökningen av nyinskrivna

var i slutet av april näst högst i länet, 10,4%.

arbetssökande från mitten av mars bland
alla kommuner i Stockholms län.
Arbetslösheten bland utrikes födda i Sigtuna kommun
var i slutet av april näst högst i länet, 11,3%. Bara
Södertälje hade en högre arbetslöshet för gruppen.
Källa: Arbetsförmedlingen

