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❖ Konjunkturinstitutet tror på ett mindre BNP-tapp än 

tidigare. För 2020 prognostiseras BNP att minska med 

5,4 procent.

❖ Den uppgående trenden i antalet konkurser bröts 

under maj. Den lägre takten har även hållit i sig under 

inledningen av juni. Sammantaget har 95 företag i länet 

försatts i konkurs under månadens två första veckor. 

❖ Under den senaste veckan ökade antalet arbetslösa 

i Stockholms län med 2 300 personer. Sedan mitten 

av mars har antalet arbetslösa därmed ökat med 28 000 

personer. 

❖ Länsbornas förtroende för såväl regeringen, 

regionen som boendekommunen har minskat under 

den senaste månaden. Åtta av tio har förtroende för 

sjukvården, samtidigt som sex av tio oroar sig för 

sjukvårdens kapacitet att omhänderta dem själva och 

anhöriga vid sjukdom.

Sammanfattning



Utfall och prognos över det finansiella sparandet för den 

konsoliderade offentliga sektorn, miljarder kronor

TOLKNING

Ökade utgifter och minskade skatteintäkter beräknas ge Sverige ett budget-

underskott på 311 miljarder kronor under innevarande år. Det visar

Ekonomistyrningsverkets (ESV) senaste prognos. Konsekvensen blir att den

offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) ökar från 35 till 46 procent av

BNP. ESV prognostiserar också ett underskott på 106 miljarder kronor för år 2021,

och att överskott nås först år 2023.

Makroekonomi

❖ Konjunkturinstitutet bedömer att Sveriges BNP kommer att minska med

5,4 procent under 2020. Det är en något mindre dyster prognos än vad

myndigheten presenterade i slutet av april. Under andra kvartalet

beräknas BNP minska med 10 procent.

❖ Juni månad har inletts med stigande priser på både bostadsrätter och

villor, enligt SBAB/Booli. Det tyder på att bostadsmarknaden fortsatt står

emot konjunkturnedgången väl.

❖ Enligt nationell AKU-statistik fortsätter arbetslösheten att öka. I maj

uppgick antalet arbetslösa till nästan 500 000 personer. Det är 110 000

fler än under maj 2019 och motsvarar en arbetslöshet på 9 procent.

Statliga åtgärder

❖ Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 3 150 miljoner kronor till (15

juni). Kapitaltillskottet förutsätter att Europeiska kommissionen

godkänner åtgärden. Regeringen föreslår även ett kapitaltillskott på 5

miljarder kronor till SAS för klara av corona-pandemin

❖ Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia

AB (15 juni). Kapitaltillskottet ska ge Lernia förutsättningar att stärka sin

finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva verksamhet inom

vuxenutbildning och bemanning.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Konjunkturinstitutet publicerar Konjunkturbarometern 24 juni.

Samhällsekonomi

Källa: Ekonomistyrningsverket

PROGNOS
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Varselnivån är alltjämt hög, även om takten är lägre nu än under mars. Under

perioden 1-12 juni har 2 500 personer varslats om uppsägning i Stockholms

län, jämfört med 1 200 personer under juni 2019. Det innebär att 42 000

personer i länet har varslats om uppsägning sedan mars - vilket motsvarar

hälften av samtliga personer som varslats om uppsägning i riket som helhet.

Flest antal berörda personer är alltjämt inom Hotell & restaurang, drygt 9 000

personer.

Viktiga händelser i näringslivet i Stockholms län

Antal korttidspermitterande, per Nuts2-område, tusentals

Antal varslade personer, per månad, Stockholms län

Per den 16 juni har Tillväxtverket mottagit 26 000 ansökningar om stöd för

korttidsarbete (permittering) från företag i Stockholms län, och beviljat 21 500 av

dessa. De beviljade ansökningarna omfattar totalt 168 000 anställda. Det är flest

antal av samtliga län och Nuts2-områden. Sett i relation till antalet anställda i

näringslivet är dock andelen permitterade högre i exempelvis Västra

Götalandsregionen.

Näringsliv

KOMMANDE UNDERLAG 

• Tillväxtanalys redovisar konkursstatistik 22 juni.

TOLKNING

❖ Efter en ökning i antal konkurser under våren bröts den uppåtgående trenden

under maj. Den lägre takten har även hållit i sig under inledningen av juni.

Sammantaget har 95 företag med drygt 100 anställda försatts i konkurs under de

två första veckorna i juni. Det är ett lägre antal och omfattar färre personer än

under motsvarande period 2019.

TOLKNING

Källa: Tillväxtverket

Källa: Arbetsförmedlingen
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Förändring antal arbetslösa per vecka, Stockholms län

Under vecka 24 ökade antalet arbetslösa i Stockholms län med 2 300 personer.

Det innebär att antalet arbetslösa i länet räknas till 104 400 personer. Sedan vecka

11 har antalet därmed ökat med 28 000 personer, varav 14 800 är män och 13 200

är kvinnor.

Det motsvarar en ökning på 37 procent, vilket är högst av samtliga län. Inom länet

har utvecklingen varit kraftigast i Sigtuna kommun där antalet arbetslösa har ökat

med 51 procent sedan vecka 11.

Utfall och prognos, antalet sysselsatta i storstadsregionerna 

2004-2021, tusentals 

Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta i Stockholms län kommer

att minska med nästan 11 procent under perioden 2019–2021. Det innebär att

antalet sysselsatta kommer vara 131 000 färre i slutet av perioden och att

antalet därmed ligger i nivå med antalet sysselsatta 2013. Utvecklingen ligger

mer eller mindre i linje med den förväntade sammantagna utvecklingen i

Skåne och Västra Götalandsregionen.

TOLKNING

KOMMANDE UNDERLAG 

• Varsel och nyinskrivna sökande på Arbetsförmedlingen uppdateras på 

veckobasis.

TOLKNING

Arbetsmarknad

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Arbetsförmedlingen
Notering: Arbetslöshet har definierats som antal öppet arbetslösa och sökande i program.
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Invånare (andel i procent) som oroar sig för följande. 

Vecka 22-23, Stockholms län och övriga riket

Invånare (andel i procent) i Stockholms län med ett ganska eller 

mycket stort förtroende för följande. Från v.12 till v. 23 i juni 

I länet råder en utbredd oro för hur välfärdssystemen ska klara av

konsekvenserna av coronaviruset. Mer än åtta av tio oroar sig för att

arbetslösheten i samhället ökar och för att många företag ska få allvarliga

ekonomiska problem. Det är även många länsbor, sex av tio, som är oroliga för

att sjukvården inte ska ha kapacitet att omhänderta sjuka – en högre andel

jämfört med övriga riket.

Förtroendet för såväl regeringen, regionen och den egna kommunen har sjunkit

under den senaste månaden. Andelen länsbor som uppger att de har förtroende för

regeringen minskat från 64 till 41 procent. Andelen som har förtroende för den egna

kommunen och regionen har minskat från hälften till knappt fyra av tio. Trenden med

sjunkande förtroende för äldreomsorgen har brutits men fortfarande är det en

majoritet om två av tre länsbor som uppger ett mycket eller ganska lågt förtroende

för verksamheten. Jämfört med övriga riket rapporterar stockholmarna lägre

förtroende för såväl äldreomsorgen, regeringen som den egna regionen.

KOMMANDE UNDERLAG 

• Kantar Sifo delar publicerar uppgifter om svenskarnas attityder till olika 

coronarelaterde frågor på veckobasis.

• SCB uppdaterar statistik om antal dödsfall för Stockholms län 22 juni.

Stabilitet och trygghet

TOLKNING

TOLKNING 

Källa: Kantar Sifo

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

• Utökat krispaket till kommunsektorn

• Ökad testning och smittspårning 

Statliga åtgärder Kommunala åtgärder

Bilaga – Länkar till åtgärder
Andra åtgärder i Stockholms län

Veckorapport Stockholms län
Ekonomi, Näringsliv, Arbetsmarknad, Trygghet 

och Stabilitet

Tas fram av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktinformation
Gunhild Graseman, gunhild.graseman@lansstyrelsen.se

Per Bark, per.bark@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm
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