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• Till följd av coronakrisen uppskattas antalet arbetade 

timmar i Sverige att minska med 3,3 procent under 2020 

jämfört med 2019. En konsekvens av de mindre 

skattebaserna är att det reala skatteunderlaget i 

kommunsektorn förväntas minska med 1,5 procentenhet 

per invånare. 

• Tillväxtverket har beviljat 18 000 ansökningar om stöd 

för korttidsarbete från företag i Stockholms län, vilket 

omfattar 144 000 anställda. 17 procent av alla anställda i 

länet är eller har varit korttidspermitterade. 

• Sedan början av året har antalet inskrivna på 

Arbetsförmedlingen ökat med 20 000 personer i 

Stockholms län. Ökningen sker i alla åldersgrupper och för 

såväl inrikes som utrikes födda.

• Förtroendet för flera myndigheter och institutioner 

minskade under andra veckan i maj. Förtroendetappet 

var störst för MSB och för den kommun man bor i. 

Hushållens syn på sin egen ekonomi förbättrades något 

under andra halvan av april. 

Sammanfattning



Arbetade timmar, lönesumma och skatteunderlag i svensk 

ekonomi, procentuell förändring från året innan

TOLKNING

Till följd av den pågående ekonomiska nedgången prognostiserar SKR att 

antalet arbetade timmar i Sverige minskar med 3,3 procent under 2020 

jämfört med 2019. Detta bidrar till att lönesumman, den totala summan av 

utbetalda löner, blir lägre än förra året, något som inte har skett sedan 

början av 90-talskrisen. Som en konsekvens av de mindre skattebaserna 

uppskattar SKR en minskning av det reala skatteunderlaget i 

kommunsektorn under året med 1,5 procentenhet per invånare. 

Sammantaget förväntas Sveriges regioner göra ett underskott på 6 

miljarder kronor under 2020. 

Makroekonomi

◼ Inflationstakten föll kraftigt i april. KPIF låg på -0,4 procent, jämfört med 0,6 procent 

i mars. Lägre priser på el och drivmedel hade störst påverkan på prisnivåerna, men 

även lägre priser på kläder, logi och rekreationstjänster bidrog (SCB).

◼ Minskade skatteintäkter och ökade utgifter innebär att underskottet i den offentliga 

sektorns finansiella sparande beräknas uppgå till cirka 7 procent av BNP 

(Ekonomistyrningsverket). 

◼ Statsskulden som andel av BNP beräknas öka från 22 procent till 31 procent under 

2020 (Riksgälden).

◼ Faktorprisindex för flerbostadshus föll i april, med en årsförändring på -1,8 procent 

jämfört med 2,3 procent under mars. De lägre byggkostnaderna drivs av den 

tillfälligt reducerade arbetsgivaravgiften samt av låga energipriser (SCB).

Statliga åtgärder

◼ Regeringen tillför ytterligare sex miljarder kronor i generellt statsbidrag till 

kommuner och regioner (19 maj).

◼ Regeringen och samarbetspartierna föreslår drygt 500 miljoner kronor i stöd till 

lovskola, vuxenutbildning och högskolan för att möta det ökade behovet (16 maj).

◼ Regeringen tillför 230 miljoner kronor i extra stöd till Tillväxtverket och Skatteverket 

för att möjliggöra ökade kontroller av företag som mottagit stöd för korttidsarbete 

och andra stödåtgärder som regeringen infört (14 maj).

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet uppdaterar underlag för Konjunkturbarometern den 28 maj.

• SCB publicerar nationalräkenskaper för det första kvartalet den 29 maj.

Samhällsekonomi

Källa: SKR:s Ekonomirapport, maj 2020
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Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län – Stopp för den 

internationella turismen

Antal anställda som omfattas av stöd för korttidsarbete, Stockholms län 

Antal konkurser samt antal anställda i konkursbolag i april månad, 

per bransch, Stockholms län

Antalet anställda i Stockholms län som omfattas av stöd för korttidsarbete 

(korttidspermittering) ökar. Trenden är stadigt uppåtgående vilket resulterat i en 

fördubbling från och med den 21 april till den 18 maj. I dagsläget har Tillväxtverket 

beviljat 18 000 ansökningar från företag i Stockholms län och 17 procent av alla 

anställda i länet är eller har varit permitterade. 

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• SCB publicerar omsättningsstatistik för tjänstesektorn den 28 maj.

• Bolagsverket publicerar statistik om nystartade företag i maj den 1 juni.

TOLKNING

• Det totala antalet passagerare som reste till/från Arlanda minskade med 98 procent 

i april jämfört med samma månad förra året. Trafiken till/från Bromma har i 

praktiken upphört helt (Swedavia).

• Under perioden 15 mars-20 juni 2019 konsumerade utländska turister i Stockholms 

län för i genomsnitt 135 miljoner kronor per dag enligt Stockholms 

Handelskammare. Om den utländska turismen upphör helt fram till midsommar 

innebär det ett konsumtionsbortfall på totalt 13,1 miljarder kronor. 2019 sysselsattes 

23 000 personer i länet av utländsk turism.

• Antalet konkurser i länet har minskat i maj. Enligt Tillväxtanalys preliminära statistik 

försattes totalt 128 företag i konkurs under månadens två första veckor, vilket är 

lägre än motsvarande period förra året (144 konkurser).

TOLKNING Källa: Tillväxtverket
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Antal anställda i konkursbolag Antal konkurser Källa: SCB, 

Tillväxtanalys

Byggverksamhet är den bransch där flest företag försattes i konkurs i april (71), 

följt av handel (54) och tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (46). 

Flest anställda i konkursbolag fanns dock i hotell- och restaurangbranschen, där 

de 36 konkurserna påverkade 343 anställda. Denna bransch är även den som 

under april drabbades av högst andel konkurser i förhållande till det totala antalet 

företag, 0,4 procent av företagen i branschen.*

* Undantaget ”Utvinning av mineral” som har en högre andel till följd av 

att det finns så få företag inom den branschen i Stockholms län.
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Under vecka 1 var 77 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i Stockholms 

län. Under vecka 20 var motsvarade siffra 97 000 personer, en ökning på 26 

procent. Ökningen sker i alla åldersgrupper och för såväl inrikes som utrikes 

födda. Antalet arbetslösa ökar dock i högre utsträckning bland gruppen inrikes 

födda jämfört med utrikes födda. Ökningen är också större bland yngre jämfört 

med äldre, vilket delvis förklaras av att unga generellt har mer osäkra 

anställningar samt i hög utsträckning är verksamma i branscher med höga 

varseltal, t.ex. hotell- och restaurangbranschen. 

Antal varslade personer i Stockholms län och övriga län, 

18 februari – 15 maj

Antal arbetslösa vecka 1 och vecka 20 uppdelat på ålder och 

födelseland, Stockholms län

Under mars varslades 23 600 personer om uppsägning i Stockholms län. Det 

är den högsta siffran som någonsin uppmätts av Arbetsförmedlingen under en 

månad. Under april varslades ungefär hälften så många som under mars. 

Även under första halvan i maj var antalet relativt lågt. En stor del av 

minskningen förklaras av ökade permitteringsmöjligheter samt 

omställningsstöd för företag med stora omsättningstapp. 

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras på 

veckobasis.

• SCB släpper Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för april den 25 maj.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen
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Förändring från mars till april i hushållens syn på sin egen 

ekonomi (Konjunkturinstitutets mikroindex), åren 2010-2020 

samt extramätning 16-30 april, hela Sverige
Andel som uppger ganska eller mycket stort förtroende för 

myndigheter och institutioner, hela Sverige (21 mars – 13 maj)

Hushållens (hela Sverige) syn på sin egen ekonomi förbättrades något under 

andra halvan av april. I Konjunkturinstitutets extramätning, med 

insamlingsperiod 16-30 april, ökade indexindikatorn med 3,4 enheter jämfört 

med den ordinarie undersökningen som pågick mellan 1-15 april. Trots 

ökningen är hushållens förväntningar fortsatt betydligt lägre än normalt. När 

hushållens syn på sin egen ekonomi försämras kan det leda till att hushållen 

konsumerar mindre, vilket i sin tur leder till en ytterligare negativ inverkan på 

ekonomisk aktivitet och konjunktur.

I Kantar Sifos opinionsundersökning (hela Sverige) med undersökningsperiod 7-13 maj 

framkommer att andelen som uppger sig ha förtroende för ett antal myndigheter och 

institutioner minskat jämfört med föregående vecka. Andelen med ganska eller mycket högt 

förtroende minskade mest för MSB och för den kommun man bor i. Även förtroendet för 

äldreomsorgen, som redan i början av mätperioden hade relativt lågt förtroende hos 

svenskarna, sjönk signifikant.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Kantar Sifo delar varje vecka uppgifter om svenskarnas attityder till olika 

coronarelaterde frågor.

• Konjunkturinstitutet uppdaterar mikroindex med dataunderlag varannan vecka.

Stabilitet och trygghet

TOLKNING

TOLKNING 

Källa: Konjunkturinstitutet 

Mikroindex

Källa: Kantar Sifo
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Länsstyrelsen i Stockholms län

Information riktad till företagare

Information till företagare på landsbygden

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Region Stockholm

Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands Väsby

Upplands-Bro

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

• Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk exportkredit

• En statlig kreditgaranti för lån till företagen

• En statlig kreditgaranti för lån till flygföretagen

• Tillfälligt sänkta socialavgifter

• Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

• Utökad avsättning till periodiseringsfond

• Anstånd med skatteinbetalningar

• Staten tar över sjuklöneansvar

• Möjlighet att korttidspermittera för att minska lönekostnader

• Stöd till kultur och idrott

• Stöd till medier

• Förstärkt arbetslöshetsersättning för fler

• Satsningar inom utbildningsområdet

• Stärkta förutsättningar att möta en ökande arbetslöshet

• Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

• Tillfälligt slopad karensdag

• Ökad kompetensutveckling för varslade och permitterade

• Stärkta möjligheter för kommuner att erbjuda sommarjobb

• Ökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning

• Möjlighet till undantag från amorteringskrav

• Riksbanken utökar tillgångsköpen

• Stöd till kulturinstitutioner

• Ökat stöd till medier

• Stöd till kollektivtrafiken

• Stöd till äldreomsorgen

Statliga åtgärder Kommunala åtgärder

Bilaga – Länkar till åtgärder
Andra åtgärder i Stockholms län

Veckorapport Stockholms län
Ekonomi, Näringsliv, Arbetsmarknad, Trygghet 

och Stabilitet

Tas fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms 

län i samarbete mellan Ramboll och Länsstyrelsen.

Kontaktinformation

Gunhild Graseman - Länsstyrelsen i Stockholms län 

Avdelningen för hållbar tillväxt

gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fsamhalle%2Flansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19%2Finformation-riktad-till-foretagare.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225052793&sdata=RWcUzBIJEi7mFbctk5BbeUtHOj%2BVIHVBYQbW5q8DCKk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fnatur-och-landsbygd%2Finformation-till-verksamma-pa-landsbygden%2Fcorona-information-till-landsbygdsforetagare.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225062788&sdata=2Sm780bDWCum3eFn0dGNxVY%2Fy9gG1fx%2BPZpflSVKru4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fstockholm%2Fsamhalle%2Flansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19%2Fstod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225062788&sdata=o6F0veSRr4hF6Z3aAnm0Qb7LknyezXindHa%2BeD3sFVw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sll.se%2Fverksamhet%2FRegional-utveckling%2Fsa-arbetar-vi-med-regional-utveckling%2Fstod-till-foretagare-i-samband-med-coronaviruset%2F&data=02%7C01%7CAndreas.Pistol%40ramboll.com%7C4e24daea766341c79bfa08d7dbc0fbf2%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C0%7C0%7C637219494225072784&sdata=98XIET3hHYEbCI7MNBcdeAHkpy9bTpisTYnu34Uk4WY%3D&reserved=0
https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2020-03-25-botkyrka-kommun-presenterar-insatser-for-att-stotta-lokala-foretag-och-foreningar-som-drabbas-av-coronakrisen.html
https://www.danderyd.se/nyheter/nyheter-angaende-coronaviruset/atgarder-for-att-stodja-foretagare/
https://www.ekero.se/Gemensamt/Nyhetslista/Ekero-kommuns-atgarder-for-att-stodja-det-lokala-naringslivet/?newslistid=3&fbclid=IwAR1eXWbwTeyqgCxRMWN9Dadf8-Cs-mCvGqzcstpD97SzxVJUrPT-XiuSLhE
https://www.haninge.se/aktuellt/sa-har-jobbar-vi-for-att-stotta-vara-foretagare-i-haninge/
https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/nyheter-press-och-webb-tv/nyheter/pressmeddelanden/2020/huddinge-kommun-agerar-for-det/?fbclid=IwAR11KH3Kh6E_HiVIaPokC9egHOoJ_FsUTMtbXvqRUnVTf4mo6ko8xhZJ0oA
https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/stodpakettilljarfallasforetagbeslutat.5.27f60f99170f3bb6ab72a84a.html
https://www.lidingo.se/toppmeny/naringslivarbete/aktuellt/nyheterforforetagare/stadenstottardetlokalanaringslivet.5.1faeb133170a87e09242a0d.html
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/nyheter/2020/03/nacka-kommun-underlattar-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.norrtalje.se/nyheterna/2020-03/norrtalje-kommuns-stodpaket-till-lokalt-naringsliv/
https://www.nykvarn.se/naringslivocharbete/nyheternaringslivocharbete/stodpakettillforetagochforeningar.5.3f7e1e56170f3d917b78105f.html
https://www.nynashamn.se/Naringsliv-och-arbete/Foretagsstod-och-radgivning/Kommunens-stodpaket-till-foretag-med-anledning-av-Coronaviruset.html
https://www.salem.se/special/nyheter/insatser-till-stod-for-foretagarna-i-salem/
https://via.tt.se/pressmeddelande/sigtuna-kommun-utokar-stodet-till-naringslivet?publisherId=3235411&releaseId=3273029
https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-kommun--politik/atgarder-for-att-stotta-sollentunas-foretagare/
https://www.solna.se/om-solna-stad/trygghet-och-sakerhet/beredskap/25-mars-aktuellt-om-det-nya-coronaviruset
https://start.stockholm/aktuellt/lattnader-for-det-lokala-naringslivet/
https://www.sundbyberg.se/kommun-politik/aktuellt-och-evenemang/nyhetsarkiv/nyheter/2020-03-27-sundbybergs-stad-underlattar-for-naringsidkare.html
https://www.sodertalje.se/nyheter/stod-till-sodertalje-kommuns-lokala-naringsliv/
https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-upphandling/foretag-och-upphandling/2020-03-27-atgardspaket-for-att-stotta-tyresos-foretagare.html
https://www.taby.se/nyheter/2020/mars/stod-till-naringslivet-i-taby-kommun/
http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/projekt/information-om-coronaviruset/for-foretagare.html
https://www.upplands-bro.se/nyheter-2020/2020-03-18-sa-stottar-kommunen-lokala-foretag-i-coronakrisen.html
https://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete/coronavirus-covid19/
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/arkiv/visas-pa-startsidan/nyhetsarkiv-startsida/2020-03-20-atgarder-for-att-starka-vaxholms-foretag.html
https://www.varmdo.se/foretagare.4.68df382816c14dc759537a20.html
http://www.osteraker.se/naringsliv/arkiv/nyhetsarkiv2020naringsliv/osterakertarframstodpakettilldetlokalanaringslivetmedanledningavcoronavirusetcovid19.5.9dea3d1170a150d2a95d3e.html
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/almi-far-3-miljarder-i-kapitaltillskott-for-att-oka-utlaningen-till-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/statliga-kreditgarantier-till-flygforetag-och-utokad-kreditgarantiram-for-exportkreditnamnden-for-att-dampa-effekterna-av-coronaviruset/
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