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§ 184
Återrapport: nuläge arbetsmarknad (KS 2020.203)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med de utvecklingsområden som 
identifierats.
2. uppmana nämnderna och de egna förvaltningarna att säkerställa tillgång till 
praktikplatser/extratjänstplatser inom verksamheterna.
3. uppmana Utbildningsnämnden att se över förändringsbehovet gällande vuxenutbildning.

Ärendebeskrivning
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har gått in i en 
tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen 
bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den
svenska ekonomin förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än normalt 
2020 och 2021. Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar 
till stora effekter på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd.
Mot bakgrund av utvecklingen gav kommunstyrelsen 25 maj kommundirektören i uppdrag att 
göra en nulägesanalys över vilka möjligheter kommunen har att förebygga och minska 
effekterna av en eventuell lågkonjunktur relaterat till den lokala arbetslöshetsnivån.
Kommunledningskontoret återrapporterar befintliga åtgärder samt möjliga 
utvecklingsområden inom området.
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har tagit ställning till förbättringsförslaget och 
föreslår vidare arbete i enlighet med förslag till beslut. Ett stycke om Arbetsförmedlingen i 
rapporten har därefter utökats, utifrån frågor om vilka problemområden som identifierats.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Återrapport: nuläge arbetsmarknad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med de utvecklingsområden som 
identifierats
2. uppmana nämnderna och de egna förvaltningarna att säkerställa tillgång till 
praktikplatser/extratjänstplatser inom verksamheterna
3. uppmana Utbildningsnämnden att se över förändringsbehovet gällande 
vuxenutbildning.

Ärendet i korthet
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har 
gått in i en tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. 
Avmattningen bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och 
handelskonflikter. Produktionen i den
svenska ekonomin förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än 
normalt 2020 och 2021. Effekterna av covid-19 och tillsammans med 
försiktighetsåtgärderna bidrar till stora effekter på många branscher, med ökad 
arbetslöshet som följd.
Mot bakgrund av utvecklingen gav kommunstyrelsen 25 maj kommundirektören i 
uppdrag att göra en nulägesanalys över vilka möjligheter kommunen har att 
förebygga och minska effekterna av en eventuell lågkonjunktur relaterat till den lokala 
arbetslöshetsnivån.
Kommunledningskontoret återrapporterar befintliga åtgärder samt möjliga 
utvecklingsområden inom området.
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har tagit ställning till förbättringsförslaget 
och föreslår vidare arbete i enlighet med förslag till beslut. Ett stycke om 
Arbetsförmedlingen i rapporten har därefter utökats, utifrån frågor om vilka 
problemområden som identifierats. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Rapport

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________
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Återrapport: nuläge arbetsmarknad (KS 2020.203)

Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med de utvecklingsområden som 
identifierats
2. uppmana nämnderna och de egna förvaltningarna att säkerställa tillgång till 
praktikplatser/extratjänstplatser inom verksamheterna
3. uppmana Utbildningsnämnden att se över förändringsbehovet gällande vuxenutbildning

Ärendebeskrivning
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har gått in i en 
tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen 
bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den
svenska ekonomin förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än normalt 
2020 och 2021. Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar 
till stora effekter på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd.
Mot bakgrund av utvecklingen gav kommunstyrelsen 25 maj kommundirektören i uppdrag att 
göra en nulägesanalys över vilka möjligheter kommunen har att förebygga och minska 
effekterna av en eventuell lågkonjunktur relaterat till den lokala arbetslöshetsnivån.
Kommunledningskontoret återrapporterar befintliga åtgärder samt möjliga 
utvecklingsområden inom området.

Yrkanden
Ordförande Bengt-Åke Grip (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Bengt-Åke Grip (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Återrapport nuläge arbetsmarknad
 Rapport nuläge arbetsmarknad
 Arbetsförmedlingens kartläggning, relaterat till målgrupp DUA, Vallentuna
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Ökad arbetslöshet

1. Den lokala arbetslösheten
Utifrån arbetsförmedlingens data för juli månad är arbetslösheten i Vallentuna 3,7 % 
av den registerbaserade arbetskraften öppet arbetslösa. Samtidigt är 1,3 % i program 
med aktivitetsstöd. Möjlighet finns till viss del att särskilja olika grupper i statistiken, 
exempelvis vad gäller ungdomar samt utifrån födelseland.1 

Vallentuna, uppgifter 

ur AF:s 

månadsstatistik 2

januari februari mars april maj juni juli aug

Antal öppet 

arbetslösa

404 388 406 491 550 589 641 635

Varav ungdomar 18-

24 år

60 47 46 75 79 93 96 104

Varav utrikesfödda 161 158 155 178 183 201 218 224

Antal i program med 

aktivitetsstöd

232 227 223 214 220 229 232 236

Varav ungdomar 18-

24 år

54 50 47 48 53 62 67 70

Varav utrikesfödda 162 160 161 154 154 150 147 148

Arbetsförmedlingen förmedlade i början av september statistik gällande Vallentunas 
arbetslösa och sökande i program. Av dessa så har: 

 45 ingen formell grundläggande utbildning
 58 förgymnasial utbildning, kortare än 9 år
 74 förgymnasial utbildning, 9 (10) år
 361 gymnasial utbildning
 62 eftergymnasial utbildning, kortare än två år 
 225 eftergymnasial utbildning, två år eller längre
 9 forskarutbildning

Arbetsförmedlingen grupperar även målgrupperna enligt nedan, utifrån program: 

1 I tabellen summeras kategorierna Europa utom Sverige samt Utomeuropeiska länder
2 Arbetsförmedlingen (2020) Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Hämtad 2020-07-16
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 Etableringsprogrammet: Totalt 68 personer varav 31 kvinnor och 37 
män. Av dessa är 39 kortutbildade (57%) och 19 av 39 personer (49%) 
omfattas av utbildningsplikt. 

 Jobb- och utvecklingsgarantin: Totalt 105 personer varav 51 kvinnor och 
54 män - 38 kortutbildade.

 Jobbgarantin för unga: Totalt 42 personer varav 18 kvinnor och 24 män. 
Av dessa är 6 kortutbildade (15%)

 Öppet arbetslösa: Totalt 648 personer varav 325 kvinnor och 323 män. Av 
dessa är 97 kortutbildade (15%) och 333 personer (51%) har inga uppgifter 
om A-kassa (kan ha försörjningsstöd).

Utifrån Arbetsförmedlingens branschstatistik över Vallentunas arbetslösa och 
sökande i program är yrkesgrupperna butikssäljare, lagerarbetare, 
städare/lokalvårdare, barnskötare, restaurangbiträde. diversearbetare, administrativ 
assistent, ekonomiassistent, personlig assistent, elevassistent och vårdbiträde bland 
de större grupperna.

1.1 Jämförelser med länet

Arbetslösheten har utifrån konjunkturen ökat i både riket och länet. I riket uppgick 
under juli månad den öppna arbetslösheten till 5,7 % och andel i program med 
aktivitetsstöd till 3,50%. I Stockholms län var den öppna arbetslösheten 6,4 % och 
andelen i program med aktivitetsstöd 2,4 %

I jämförelse med övriga kommuner i länet är arbetslösheten än så länge relativt låg i 
Vallentuna.

Kommun, juli 20203
Andel av den registerbaserade 
arbetskraften, öppet arbetslösa

Andel av den registerbaserade arbetskraften,  
i program med akt.stöd

Vaxholm 3,30% 1,20%

Ekerö 3,70% 1,40%

Vallentuna 3,70% 1,30%

Danderyd 3,80% 1,40%

Österåker 3,80% 1,50%

Nykvarn 4,00% 1,90%

Täby 4,00% 1,00%

Värmdö 4,00% 1,50%

Norrtälje 4,10% 2,10%

Lidingö 4,70% 1,50%

Tyresö 4,70% 2,00%

Nacka 5,10% 1,80%

Salem 5,10% 2,40%

Nynäshamn 5,40% 2,50%

Sollentuna 5,90% 2,10%

Solna 5,90% 1,30%

3 Arbetsförmedlingen (2020) Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Hämtad 2020-08-27
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Haninge 6,60% 2,70%

Upplands-Bro 6,60% 2,30%

Huddinge 6,70% 2,70%

Stockholm 6,90% 2,40%

Sundbyberg 6,90% 1,90%

Järfälla 7,20% 2,90%

Upplands Väsby 7,60% 2,60%

Södertälje 8,70% 5,10%

Botkyrka 8,90% 4,70%

Sigtuna 9,10% 2,80%

Arbetslösheten för utrikes födda är högre – generellt genomsnittet i länet är 11 % 
öppet arbetslösa. I riket är snittet aningen högre, 11,4 %. Nedan följer en tabell, 
sorterad på öppet arbetslösa: 

Kommun (juli)- utrikes 
födda Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd

Ekerö 6,00% 6,20%

Danderyd 6,80% 5,80%

Värmdö 6,90% 6,00%

Täby 7,00% 3,00%

Vaxholm 7,10% 5,60%

Österåker 7,10% 4,80%

Vallentuna 7,30% 4,90%

Nykvarn 8,20% 7,60%

Salem 8,40% 5,70%

Tyresö 8,50% 5,40%

Lidingö 8,60% 5,00%

Solna 8,70% 2,60%

Nacka 8,90% 4,90%

Norrtälje 9,30% 8,20%

Sollentuna 10,50% 5,20%

Haninge 10,70% 5,30%

Nynäshamn 11,00% 5,50%

Huddinge 11,10% 5,40%

Upplands-Bro 11,10% 4,30%

Sundbyberg 11,30% 4,20%

Stockholm 11,40% 5,80%

Järfälla 11,70% 5,80%

Botkyrka 12,00% 7,10%

Upplands Väsby 12,70% 5,00%

Södertälje 13,00% 8,40%

Sigtuna 14,00% 5,20%
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Även bland unga (18-24 år) har arbetslösheten ökat. I riket är andelen öppet 
arbetslösa unga 7,8 % och andelen i program med aktivitetsstöd 5,5 %. Snittet i 
Stockholmsregionen är 7,8 % respektive 3,7 %. Lågkonjunkturen såväl som effekterna 
av covid-19 medför att färre inträdesjobb finns på marknaden.

Kommun (augusti) –18-24 år4 Öppet arbetslösa Progr med akt.stöd

Danderyd 4,20% 1,70%

Lidingö 4,30% 2,00%

Vaxholm 4,50% 3,80%

Täby 4,90% 2,30%

Ekerö 5,40% 2,60%

Österåker 5,50% 3,20%

Värmdö 5,90% 3,00%

Solna 6,10% 2,80%

Norrtälje 6,20% 3,70%

Nacka 6,30% 3,40%

Vallentuna 6,40% 4,30%

Tyresö 7,10% 4,90%

Nynäshamn 7,40% 5,20%

Sollentuna 7,80% 2,80%

Sundbyberg 7,90% 3,80%

Salem 8,00% 4,60%

Huddinge 8,10% 3,50%

Nykvarn 8,10% 5,10%

Stockholm 8,10% 3,70%

Södertälje 8,70% 4,70%

Upplands Väsby 8,80% 3,60%

Järfälla 9,20% 4,60%

Haninge 9,30% 4,30%

Upplands-Bro 9,40% 3,90%

Botkyrka 9,70% 3,60%

Sigtuna 10,60% 4,20%

1.2 Varsel, uppsägningar och permitteringar 

Arbetslöshet påbörjas först efter att varsel- och uppsägningstiden är slut. Uppgifterna 
ovan är därför nulägesdata; regional sammanställning över hur många av invånarna 
som varslats eller sagts upp saknas.

4 Arbetsförmedlingen (2020) Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Hämtad 2020-09-23
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Kommunen drabbas indirekt av tuffare näringslivsklimat och ökad arbetslöshet 
genom att de nationella skatteintäkterna minskar, vilket utifrån fördelningspolitiken 
innebär minskade skatteintäkter för samtliga kommuner. 

Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har 
gått in i en tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. 
Avmattningen bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och 
handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin förväntades därför blir lägre 
och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sin senaste skatteunderlagsprognos 
redovisat en kalkyl som pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa. De anger 
vidare att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och 
sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Vidare bedömer SKR att 
det ekonomiska läget har stabiliserats något, men konstaterar samtidigt att 
konjunkturutsikterna såväl som det kommunala skatteunderlaget är ovisst framöver.5

Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar till stora 
effekter på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd. Arbetsförmedlingen 
rapporterade under mars månad om historiskt höga varselnivåer; antalet varslade per 
månad kraftigt översteg nivåerna per månad 1992 och 2008.

Regeringen har presenterat ett antal krispaket för jobb och omställning, exempelvis

- ökade medel till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska 
program, 

- bidrag till kommuner för feriejobb för unga (180 miljoner kronor 
2020), och 

- olika typer av branschstöd och permitteringsstöd
- tillfälligt förändrade a-kasseregler (kvalificeringstid och 

medlemsvillkor samt höjt tak och grundbelopp)

Påverkan varierar mellan olika branscher såväl som målgrupper. 

1.3 Eventuellt fortsatta förändringar

Regeringen tillsatte i november 2019 en utredning om kommuners medverkan i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken. Denna överlämnade i juni 2020 ett betänkande till 
regeringen. Utredningen rubriceras ”Kommuner som utförare av tjänster åt 
Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna” och har kommit 
fram till 

 att Arbetsförmedlingen redan i nuläget kan använda kommunerna som utförare av 
arbetsmarknadstjänster på flera sätt

 att kommunerna har vissa befogenheter på arbetsmarknadsområdet och 
 att kommuner kan vara utförare åt Arbetsförmedlingen. 

5 SKR cirkulär 20:32
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Samtidigt pekar man på att det är oklart i vilken utsträckning det är tillåtet; 
exempelvis för vilka tjänster kommunerna kan vara utförare åt Arbetsförmedlingen.6

Utredningen föreslår lagändringar och generellt utökade befogenheter för kommuner 
relaterat till arbetsmarknadsåtgärder, bland annat i av lagen om vissa kommunala 
befogenheter. Kommuner föreslås få:

1. förebygga eller minska verkningarna av arbetslöshet, 

2. bedriva stödverksamhet vid arbetslöshet, och 

3. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör sysselsättningsfrågor.7

Utifrån nuvarande förutsättningar de eventuella framtida finansieringsmöjligheterna 
av intresse:

Kommuner kan inom de befogenheter som följer av lag eller annan författning 
anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder på uppdrag 
av och med ersättning från Arbetsförmedlingen i konkurrens med andra 
leverantörer. Intäkter och kostnader för uppdrag ska redovisas särskilt.8

Kommunerna kan komma att få leverera eller tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska 
insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen

Kommuner får i andra fall än som avses i 1 b §, efter överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. En överenskommelse får innefatta ersättning från Arbetsförmedlingen.9

Efter att remissinstanserna yttrat sig över betänkandet följer vanligen lagrådsremiss 
och därefter proposition. Lagändringarna bedöms därför inte vara på plats i närtid.

2. Risker utifrån ökad arbetslöshet
Utanförskap i form av arbetslöshet ger sociala, ekonomiska såväl som hälsomässiga 
konsekvenser på individ- och familjenivå. Forskningssammanställningar finns 
exempelvis från institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU).10

Socialförvaltningen bedömer sammantaget att fortsatt lågkonjunktur och/eller en 
andra våg kan medföra att:

 Att ekonomierna fortsätter att försämras i hushållen, att de sista sparade 
pengarna eller möjligheterna att låna hos närstående är nyttjat och att fler 
ansöker om försörjningsstöd och även blir beviljade. 

6 SOU 2020:41
7 SOU 2020:41, s.28
8 SOU 2020:41, s.29
9 SOU 2020:41, s.29
10 IFAU (2020) Hälsoeffekter av arbetslöshet. 
https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/halsoeffekter-av-
massuppsagningar-och-arbetsloshet/ Hämtad 2020-07-17

https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/halsoeffekter-av-massuppsagningar-och-arbetsloshet/
https://www.ifau.se/sv/Press/Forskningssammanfattningar/halsoeffekter-av-massuppsagningar-och-arbetsloshet/
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 Att fler faller in i missbruk, framför allt spel och alkohol. 
 Att de som redan står långt ifrån arbetsmarknaden står ännu längre ifrån 

arbetsmarknaden. 

Vid ökad arbetslöshet ökar i många fall behovet av ekonomiskt bistånd. Arbetslösa 
omfattas i vissa fall av A-kassa under de 300 första dagarna. Men, beroende av 
individidens förutsättningar söker dock en del kompletterande försörjningsstöd. 

Utifrån att rätten till ekonomiskt bistånd samt nivåerna till stora delar är lagstadgade 
medför ökad arbetslöshet en viss risk för ökade kostnader inom socialtjänstens 
myndighetsavdelning.

Ökad konkurrens med fler sökande och färre jobb på arbetsmarknaden kan bidra till 
att de som i vanliga fall har svårt att komma in på arbetsmarknaden får det ännu 
svårare – en längre tid i utanförskap. Exempelvis att de som har ekonomiskt bistånd 
kvarstår och inte kommer ut på arbetsmarknaden.

2.1 Arbetsförmedlingens tjänster och stöd från ökad 
distans

Arbetsförmedlingens omorganisation och effektiviseringsarbete har sedan tidigare 
inneburit att myndighetens stöd till enskilda främst ges via digitala kanaler. Kontoret 
i Täby har lagts ned, och de klienter som behöver besöka ett kontor fysiskt behöver 
bege sig till Sollentuna eller Norrtälje. I Sollentuna hanteras enbart bokade besök, så 
invånare som har svårt att använda sig av digitala kanaler och ej har en upparbetad 
kontakt kommer att behöver åka till Norrtälje eller Solna, där Arbetsförmedlingen 
tillhandahåller viss drop-in verksamhet. 

Omorganisationen har generellt medfört färre handläggare som arbetar inom den 
sektion som Vallentuna tillhör; Nordöstra Stockholm. Färre handläggare/personal 
lokalt innebär konkret minskade resurser för Arbetsförmedlingens hantering av 
kommunens invånare; att det blir svårare för både kommun och invånare att föra 
dialog med myndigheten. Minskade resurser resulterar även i ett ökat 
personberoende; kompetens och engagemangsnivåer hos den/de få personer som 
arbetar mot Vallentuna får stor effekt. Samverkan har under 2020 inte fungerat 
optimalt.

Arbetsförmedlingen har med nuvarande resurser och prioriteringar svårigheter att 
mäkta med samordningsuppdraget inom etableringen, vilket medför stora risker för 
kommunen ekonomiskt då kartläggning och uppföljning i många fall uteblir.

Arbetsförmedlingen valde under epidemin samma väg som gymnasier och universitet 
och har tillämpat distansarbete under våren. Så långt det är möjligt ska undervisning i 
klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar. 
Arbetsförmedlingen har fattat ett beslut gällande utbildningar och aktiviteter inom 
program och insatser för arbetssökande. Arbetsförmedlingen uppmanade även alla 
leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar att övergå till 
distanslösningar.
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Arbetslösa kan, precis som invånare överlag, förväntas ha varierande förmågor och 
förutsättningar att tillgodogöra sig stöd på distans. Sammanfattningsvis innebär 
minskade personalresurser tillsammans med ett digitalt arbetssätt en risk att 
individer kvarstår i utanförskap, med ökade kostnader för kommunen till följd. 
Alternativt en övervältring av ansvar och kostnader från Arbetsförmedlingen till 
kommun, då kommunen tvingas kompensera för digitaliseringen hos myndigheten 
såväl som konkreta åtgärder för att stötta individer till arbete eller studier, utan att 
formellt ansvar eller finansiering.
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Påverkan i nuläge 
Riksdag och regering har lättat upp villkoren för att få ersättning från a-kassan och 
höjt taket för ersättningen – vilket kan möjliggöra för fler att försörja sig med a-kassa 
och därmed skjuta upp behovet att söka ekonomiskt bistånd. Om den som är 
arbetslös är sambo eller gift och den andre har en inkomst eller andra tillgångar är 
man skyldiga att försörja varandra. Bosatta i kommunen kan ha tillgångar av olika 
slag: bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet eller andra kapitalvaror som 
lätt går att sälja. Dessa behöver användas till försörjningen innan man har rätt till 
försörjningsstöd. 

Den ökade arbetslösheten under våren medförde ingen ökning av ekonomiskt bistånd 
i kommunen. I slutet av juli bedömer myndighetschef att en viss negativ utveckling 
inom försörjningsstöd kan ses, men ej ännu fastställas.  Antalet ansökningar har ökat 
från 301 till 331, detta bland ensamstående vuxna män och kvinnor. Flertalet kommer 
troligen inte bli beviljade försörjningsstöd - alternativt bli beviljade försörjningsstöd i 
väntan på A-kassa. Om A-kassa beviljas blir individerna återbetalningsskyldiga till 
kommunen. A-kassorna har tidigare signalerat att de inte kommer kunna hantera en 
ordinarie handläggningstid; risk finns att kommunen behöver gå in en längre tid 
emellan, för att sedan begära återkrav. 

I tabellen åskådliggörs utbetalt belopp respektive månad, kategoriserat på 
beslutsorsak, urval beslutsorsaker relaterade till arbetslöshet etc.11 

Inom Öppenvården har de som söker för missbruk i form av alkohol och spelberoende 
ökat. I juli fanns 50 pågående ärenden, så många ärenden har det inte förekommit 
under en tio-årsperiod. 12 Även våld i nära relation har ökat.

11 Uppgifter samt tabell från Socialförvaltningen, 2020-08-26
12 Uppgifter från socialförvaltningen, juli 2020
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Åtgärder
Möjligheter för kommunen att förebygga och minska effekterna av en lågkonjunktur 
relaterat till den lokala arbetslöshetsnivån är främst i form av stöd till individer eller 
genom studier.

Den lokala arbetslöshetsnivån är beroende av antalet arbetstillfällen - lokalt och 
regionalt – samt i vilken utsträckning de individer som är arbetslösa matchar behovet 
hos arbetsgivarna. För att främja sysselsättningsnivån är ett gott företagsklimat 
viktigt – även om konjunkturen i stort har en framträdande roll.

3. Utbildning till arbete – kommunal 
vuxenutbildning
I regeringens proposition från mars 2020 konstateras följande: 

”Målgruppen för komvux har förändrats under senare tid. Tidigare har komvux i 
huvudsak varit en utbildning för personer i behov av att komplettera utbildning 
från svensk grund- eller gymnasieskola. I dag har komvux delvis fått en annan roll. 
Komvux är i dag i betydligt större utsträckning en utbildning för nyanlända och 
andra utrikesfödda kvinnor och män som har behov av utbildning för att kunna få 
ett arbete och för att kunna delta i det svenska samhällslivet. Komvux har även fått 
en viktigare roll i att erbjuda kvinnor och män en chans att byta bana i livet genom 
att ge möjlighet till karriärväxling. Det kan t.ex. handla om vuxna som redan har en 
gymnasieexamen men som är i behov av att läsa en yrkesutbildning för att byta 
yrke. Denna grupp prioriteras dock inte i dag vid urval till utbildning i komvux och 
riskerar därför att bli utan plats.”13

Kommunen tillhandahåller vuxenutbildning genom Kunskapscentrum Nordost 
(KCNO). Auktorisation av utförare sker i en större konstellation, Vux Norrort. 
Utbildning inom komvux finansieras delvis genom statsbidrag. 

Fler studerande inom komvux kan ge ökade kostnader inom Utbildningsnämndens 
ansvarsområde, utifrån kommunal medfinansiering.

Kommunens vuxenutbildning vänder sig i nuläget till de som:

 är minst 20 år och saknar grundskole- eller gymnasieutbildning
 saknar grundläggande behörighet för högskolestudier
 behöver komplettera för särskild behörighet avseende studier på högskola, 

universitet eller kvalificerad yrkesutbildning

Vuxenutbildningens målsättning framgår i skollagen; denna anger att komvux ska 
utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. 14 Från och 

13 s.46
14 Skollagen (2010:800)/Lag om ändring 2020:446
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med juli 2021 ändras prioriteringsgrunderna; de som har fått minst utbildning har 
tidigare prioriterats – efter ändringen ska de som har störst behov av utbildning 
prioriteras.

4. Individuellt stöd

4.1 Kommunala aktivitetsansvaret

Ungdomar mellan 16-19 år omfattas i vissa fall av det kommunala aktivitetsansvaret: 
detta gäller ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Ansvaret framgår av skollagen och ligger inom Utbildningsnämndens ansvarsområde.

Verksamheten är uppsökande och inriktad på hjälp och stöd – exempelvis studie- och 
yrkesväglegnin, praktikplats, hjälp med ansökningar till program/skolor samt stöd att 
söka jobb.

Med viss regelbundenhet anordnas drop-in tillsammans med komvux, 
arbetscoachning och Öppenvården. Träffarna riktar sig till en större målgrupp; 
ungdomar mellan 15-24 år som varken studerar eller arbetar.

4.2 Vägledande samtal

VAC arbetar primärt biståndsbedömt. Därutöver erbjuds dock tre vägledningssamtal 
för arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Detta sker i mån av tid och 
resurser. Efterfrågan har varit tämligen låg under våren, marknadsföring har dock 
heller inte skett på andra sätt än via webben. 

Marknadsföringsinsatser skulle kunna öka efterfrågan. Möjligheten att tillgodose 
större volymer finns dock ej utifrån begränsade personalresurser.

För ungdomar mellan 16 och 19 år har kommunen ett särskilt ansvar enligt lag – det 
kommunala aktivitetsstödet. Detta hanteras av barn- och ungdomsförvaltningen. 

4.3 Anställningar med stöd

VAC stöttar primärt de som beviljas insatsen extratjänst. Därutöver ges visst stöd till 
nyanlända och kvotflyktingar då en arbetsmarknadscoach arbetar riktat mot 
målgruppen. 

4.3.1 Extratjänster

Extratjänst är en av arbetsförmedlingens stödmöjligheter. Konceptet riktar sig till de 
som har varit arbetslösa en längre tid, eller som är nyanlända i Sverige. En extratjänst 
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innebär ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell 
sektor, finansierat av Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa en chans för den 
enskilde att komma in i arbetslivet.

Anställningar med stöd försvåras dock vid distansarbete och försiktighetsåtgärder i 
övrigt relaterat till den pågående smittspridningen.  VAC har hitintills förmedlat 19 
extratjänst-medarbetare, utöver de som tidigare anställts för fastighetsrelaterade 
ändamål inom teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Ytterligare 15 extratjänstanställningar bedöms kunna placeras i närtid. I de fall 
extratjänst kan erbjudas klienter inom ekonomiskt bistånd medför det minskade 
kostnader för kommunen. 

4.3.2 Ungdomsjobb – tillfällig satsning

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på 
sommarjobb. Bland annat utökades tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. 
Kommunerna har möjlighet att begära ersättning upp till ett belopp som är 55,55 
procent högre än den ursprungliga medelstilldelningen. För Vallentuna innebär det 
att den ursprungliga summan om 744 tkr ändras till 1 157 292 kr. Delar av summan 
har spenderats under sommaren för att skapa fler sommarjobbsplatser. Kvarstående 
summa är 867 000 kr. 

Under perioden 1 september–31 december riktar sig satsningen till en mindre 
målgrupp ungdomar. Då omfattas endast ungdomar som samma år har gått ut 
gymnasiet och ungdomar som deltar i insatser inom det kommunala 
aktivitetsansvaret. En ungdom kan vara anställd i högst fyra månader inom ramen för 
sommarjobb och jobb för unga.

Uppskattningsvis finns utrymme att anställa ca 30 ungdomar på deltid. Utifrån 
målgruppen kan deltidsanställningar ge ett större mervärde än heltidsanställningar 
och möjliggöra att fler får arbetslivserfarenheter. Det kan även underlätta att hitta 
relevanta arbetsplatser. 

Lönekostnader kan täckas via statsbidraget. Anställningen medför dock viss 
resursåtgång hos befintlig personal i form av introduktion såväl som handledning på 
arbetsplatsen. Därutöver tillkommer samordning/administrativ 
hantering/utplacering av ungdomarna (resursåtgång inom VAC samt övriga berörda).

5. Effektiv etablering

5.1 Samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) tillhandahåller 
samhällsorientering på uppdrag av kommunerna i Stockholms län samt Håbo 
kommun i Uppsala län. Kansliet samordnar, planerar och utvecklar kursen i 
samhällsorientering för nyanlända och anhöriginvandrare som bor i kommunerna
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
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Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Samhällsorientering är en kurs, som ger personer som är nya i Sverige kunskap om 
sina rättigheter och skyldigheter, svensk demokrati och hur det svenska samhället är 
organiserat. Samhällsorientering sker på deltagarnas modersmål eller annat språk de 
behärskar. 

Anmälan till samhällsorientering hanteras av kommunen, utifrån 
samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen.

5.2 Samverkan kring mottagande av nyanlända

Processerna relaterat till mottagande av kvotflyktingar och nyanlända har setts över 
och omarbetats under våren, för att tydligare koppla till arbetsmarknad. Utifrån 
Arbetsförmedlingens begränsade resurser bedöms samarbeten med kommunerna i 
Norrort som väsentligt i utvecklingsarbetet.

Vallentuna har tillsammans med norrortskommunerna Täby, Österåker, Vaxholm och 
Norrtälje ansökt hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel (§ 37) för att skapa beredskap 
och underlätta etableringen av nyanlända. Kommunerna ser likartade behov vad 
gäller gruppträffar för att komplettera den befintliga 
samhällsintroduktionsutbildningen. Genom ansökan kan utarbetande av en digital 
plattform för effektivt stöd till deltagarnas lärande och utveckling finansieras.

6. Samverkan med Arbetsförmedlingen
Samverkan med Arbetsförmedlingen sker på olika sätt, nivåer och sammanhang för 
olika målgrupper. Kommunen har ett antal överenskommelser med 
Arbetsförmedlingen.

Samverkansmöten har återupptagits på prov under våren; dessa behöver utvecklas 
ytterligare såväl som konkretiseras i en skriftlig övergripande överenskommelse, för 
att säkerställa samsyn kring prioriteringar och åtaganden över tid.

6.1.1 Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Roslagen ägs och finansieras gemensamt av medlemsparterna 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm samt kommunerna 
Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Norrtälje och Österåker.  

Inom samordningsförbundet finns ett projekt (MIA) finansierat från ESF som är 
riktat till de som inte arbetat på länge. Individerna har ofta behov som är av mer 
komplex karaktär där socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Stockholm behöver samarbeta. 



14

Arbetet bedrivs med samverkansteam, motiverande kurser och arbetscoacher. 
Projektet MIA kompletteras under hösten med ungdomsvägledare i samverkan med 
kommunernas aktivitetsansvariga.

6.1.2 Jobbspår – DUA

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Norrtälje, Täby, Danderyd och Österåker 
undersöks möjligheten att skapa lokala jobbspår. Arbetet genomförs med hjälp av 
statsbidrag från delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). 
Arbetsförmedlingen och kommunerna sätter i samarbete med företag samman paket 
av olika utbildningar, språkundervisning, praktik eller andra insatser. Paketeringen 
syftar till att arbetssökande ska bli anställningsbara i företag.

Arbetet ska under hösten mynna ut i en samverkansöverenskommelse mellan 
deltagande kommuner och Arbetsförmedlingen om lokala jobbspår. 
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Utvecklingsområden

7. Tydliggöra uppdraget till Socialnämnden
Kommunens insatser är i nuläget riktade till 

1. Ungdomar inom aktivitetsansvaret (16-19 år som ej påbörjat eller slutfört 
gymnasieutbildning). Utbildningsnämnden

2. Invånare med ekonomiskt bistånd som beviljats insats. (Arbetscoachning - 
socialförvaltningen)

3. Invånare inom etableringen (Arbetscoachning - socialförvaltningen)
4. Inskrivna på arbetsförmedlingen som kontaktar kommunen för 

vägledningssamtal (Arbetscoachning – socialförvaltningen – i mån av tid)

Socialnämnden har i nuläget inget uppdrag i sitt reglemente relaterat till 
arbetsmarknadsfrågor, även om incitament finns i form av kostnader inom 
ekonomiskt bistånd. 

Förebyggande insatser i tidiga skeden riktat till de som kan komma att bli aktuella för 
försörjningsstöd skulle kunna erbjudas i större omfattning, om kommunen vill se en 
lägre arbetslöshet.

8. Verka för ökad lokal närvaro
Utifrån att Arbetsförmedlingens omorganisation är pågående och fler förändringar 
kan vara att vänta, behöver kommunen kontinuerligt se över samverkansformer med 
Arbetsförmedlingen.

Primärt är det den lokala närvaron som behöver säkerställas. 
Kommunledningskontoret och arbetsmarknadschefen har pågående samtal med 
sektionschefen kring övergripande samverkansöverenskommelse.

9. Anordna öppet hus
Utifrån att digitala kanaler inte passar alla invånare och kollektivtrafikförbindelserna 
till Arbetsförmedlingens kontor i Sollentuna och Norrtälje är begränsade, undersöks 
möjligheterna att skapa någon form av återkommande ”öppet hus”/jobbtorg riktat till 
arbetslösa.

10. Använda praktikplatser/extratjänster i 
högre utsträckning
Praktikplatser/extratjänster bedöms kunna användas i högre utsträckning inom den 
egna organisationen. Söka platser och övertyga chefer är tidskrävande. En generell 
öppenhet behöver eftersträvas inom kommunens verksamheter att försöka hålla 1-2 
platser per skola/boende eller liknande. 
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VAC kan bistå med hjälp att avsluta/omplacera om kandidaten inte passar i 
verksamheten.

11. Säkerställa utbud av kortare 
yrkesutbildningar
Både kortare och längre utbildningsmöjligheter behöver finnas att tillgå för att möta 
omställningsbehoven i samband med förändrad efterfrågan vad gäller arbetskraft. 
Kompetensförsörjning är även av vikt för att företag ska kunna expandera. 

Vad gäller vuxenutbildning har efter dialog med barn- och ungdomsförvaltningen ett 
antal förbättringsområden identifierats. Möjligheter till kvalitetsuppföljning behöver 
säkerställas i auktorisationsvillkoren och lösningar för att möjliggöra även kortare 
yrkesutbildningar. Detta för att möjliggöra omställningar mellan olika branscher 
såväl som skapa alternativ för invånare som inte kan genomföra längre utbildningar.



 14 september, 2020 

Avdelningen för hållbar tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län 
Kontakt: Per Bark per.bark@lansstyrelsen.se 070-520 50 68 

 

LÖNESUMMA
-0,7%

2020K2, 1 ÅRS SIKT

ARBETSLÖSA (AKU)
112 700

SYSSELSATTA (AKU)
- 10 100
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ARBETSLÖSHET

29,8 %

KONFIDENS-
INDIKATORN

81

ANDRA KVARTALET 2020K2, 1 ÅRS SIKT ANDRA KVARTALET ANDRA KVARTALET

 

COVID-19 – NULÄGESBESKRIVNING ARBETSMARKNAD & 
EKONOMI, STOCKHOLMS LÄN 
Covid-19 och åtgärderna som syftar till att minska smittspridningen har fått stora konsekvenser för länets 
regionala ekonomi och arbetsmarknad. Denna promemoria beskriver Länsstyrelsens övergripande 
bedömning av nuläget, utfall och förväntade konsekvenser till följd av Covid-19. Det är en uppdaterad och 
delvis utbyggd version av de promemorior (daterade 19 mars, 3 april, 7 maj och 11 juni) som tidigare har 
distribuerats och som är publicerade på Länsstyrelsens webbplats. Det som behandlas i tidigare versioner 
är alltjämt giltigt, även om vissa av dessa aspekter inte kommer att behandlas nedan. Bedömningen vilar 
på tillgänglig statistik och Länsstyrelsens externa informationsutbyte med andra regionala och nationella 
organisationer. 

 
SAMMANFATTNING – KONJUNKTUREN HAR BOTTNAT, MEN TILLTAGANDE 
SMITTSPRIDNING I OMVÄRLDEN OROAR 
Den övergripande bedömningen är att den regionala konjunkturen har bottnat, även om indikatorerna 
inte alltid är samstämmiga. En återhämtning – om än tillfällig – har inletts. Konjunkturläget är däremot 
alltjämt mycket svagt och det råder stor osäkerhet kring framtiden, kopplat till olika smittspridnings-
scenarier, dels i Sverige, dels globalt. Den tilltagande smittspridningen i vissa EU-länder påminner oss om 
återhämtningens bräcklighet. Framtidsutsikterna bedöms dock överlag vara mindre pessimistiska efter än 
före sommaren, både bland företag och bland länsinvånare.  

I det regionala näringslivet har konkursnivån återgått till mer beskedliga nivåer och antalet varsel har 
minskat kraftigt, om än från historiskt mycket höga nivåer. Däremot är näringslivets efterfrågan på 
arbetskraft mycket svag och den summerade lönesumman minskar för första gången under tidsserien.  

Effekterna i näringslivet har inte fördelat sig jämnt mellan näringsgrenarna. För exempelvis Tillverknings-
industrin ser läget förhållandevis positivt ut. Konfidensindikatorn ligger över det historiska genomsnittet 
och lönesumman ökar, om än marginellt. Under sommaren meddelade även Scania – som utgör en 
betydande del av regionens Tillverkningsindustri – att företaget häver all korttidspermittering och att 
produktionspersonalen återgick till normala arbetstider redan i juni. Det tyder på att leverantörskedjorna 
fungerar och att läget har normaliserats.  

På arbetsmarknaden minskade antalet skattade sysselsatta i Stockholms län för första gången under 
tidsserien. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 30 000 till närmare 113 000 personer enligt AKU. 
Ökningen var särskilt påtaglig bland unga. Utöver arbetslösheten ökade även det outnyttjade 
arbetskraftutbudet, särskilt de så kallade latent arbetssökande. Arbetslöshetsnivån bedöms vara förhöjd 
både under 2020 och 2021. Den övergripande bedömning om effekternas koncentration till Stockholms 
län är alltjämt giltig, vilket inte minst den regionala varselstatistiken och Arbetsförmedlingens statistik 
över antal arbetslösa per vecka tydligt visar.  

 

 

 

 

Figur 1. Några av de nyckeltal som belyser nuläget i huvudstadsregionens näringsliv och arbetsmarknad.  
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INTERNATIONELL UTBLICK – KRYMPANDE EKONOMIER OCH TILLTAGANDE SMITT-
SPRIDNING 

Under det andra kvartalet minskade enligt preliminära uppgifter BNP i EU med 11,4 procent jämfört med 
det första kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år beräknas minskningen till närmare 
14 procent. Oavsett referensperiod var minskningen den enskilt mest dramatiska som uppmätts. I USA 
var utvecklingen något mindre dramatisk på produktionssidan (BNP), men den initiala nedgången på 
arbetsmarknaden var mycket kraftig, men en tydlig återhämtning kan noteras under den senare delen av 
sommaren. I Sverige beräknas tillväxten till minus 7,7 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Jämfört 
med föregående kvartal uppgick BNP-tappet till 8,3 procent. Det är ett bättre utfall än genomsnittet i EU, 
men ett större tapp än i exempelvis Finland.   

På årsbasis minskade antalet sysselsatta i EU med 2,9 procent. Det motsvarar en nedgång i 
sysselsättningen på omkring sex miljoner personer. Det är en minskning som överträffar antalet 
sysselsatta i Sverige. I Sverige minskade sysselsättningen i något mindre utsträckning och uppgick till 
knappt 100 000 personer.   

I 25 av 27 EU-länder har arbetslösheten ökat till följd av covid-19. Nivån i unionen ligger dock klart under 
arbetslösheten efter finanskrisen och kraftigt under nivån i samband med den europeiska skuldkrisen. 
Sammantaget beräknas arbetslösheten i EU under juli till 7,2 procent. Det kan jämföras med USA där 
arbetslösheten uppgick till drygt 10 procent. Sverige hör till de medlemsländerna med högst arbetslöshet, 
lägre än exempelvis Spanien men högre än i Tyskland, Frankrike och Danmark, se tabell 1.    

 

 

 

Tabell 1. Utvecklingen av BNP under det andra kvartalet 2020 på ett års sikt och arbetslösheten i juli i ett urval av EU-länder. 
Källa: Eurostat. 

 

Efter de historiska rasen i inledningen av pandemin visade EU-kommissionens konjunkturbarometer i 
augusti däremot på en fortsatt återhämtning för fjärde månaden i rad, och en rad länder – däribland 
Sverige – har succesivt reviderat upp sina BNP-prognoser för helåret. Parallellt med detta fortsätter den 
globala smittspridningen på allt högre nivåer. I ett flertal EU-länder sjönk antalet fall under sommaren, 
men under sensommaren och hösten har smittspridningen mångdubblats även om antalet döda (än så 
länge) ligger på betydligt lägre nivåer än i våras. 

  

LÄNSINVÅNARNAS ORO FÖR EKONOMI OCH ARBETSMARKNAD MINSKAR 

Under inledningen av covid-19 var oron bland länsinvånarna för den egna försörjningen, värdet på sina 
besparingar, arbetslöshet och företagens fortlevnad förhållandevis stor, se diagram 1–4. Exempelvis 
uppgav 63 procent av länsinvånarna i mars att de var oroliga att värdet på sina besparingar skulle sjunka 
i samband med covid-19. Därefter har andelen trendmässigt minskat och hade vid det senaste mättillfället 
halverats. Det finns sannolikt flera förklaringar till den sjunkande oron. Det bör dock noteras att i 
tidsseriens inledning hade Stockholmsbörsen rasat kraftigt och rädslan för sjunkande fastighetspriser var 
påtaglig.  Sedan dess har Stockholmsbörsen återhämtat sig till de nivåer som rådde innan covid-19 och 
prisfallet på bostäder har uteblivit. Länsinvånarnas oro har dock inte bara minskat när det gäller värdet 
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på sina besparingar. Även oron för sin försörjning, samhällets arbetslöshet eller för att företagen ska få 
allvarliga ekonomiska problem har minskat trendmässigt sedan i våras. 

  

 

 

 

 

 

 

 Diagram 1. Jag är orolig för min försörjning det         Diagram 2. Jag är orolig för att värdet på mina be- 
 närmsta året, andel som instämmer helt eller i        sparingar sjunker, andel som instämmer helt eller  
 ganska hög grad, Stockholms län och övriga           i ganska hög grad, Stockholms län och övriga riket. 
 riket. Källa: Kantar Sifo.                       Källa: Kantar Sifo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      Diagram 3. Jag är orolig för att arbetslösheten i         Diagram 4. Jag är orolig för att många företag ska 
      Samhället ska öka, andel som instämmer helt eller       få allvarliga ekonomiska problem, andel som  
      i ganska hög grad, Stockholms län och övriga riket.       instämmer helt eller i ganska hög grad, Stockholms   
      Källa: Kantar Sifo.                           län och övriga riket. Källa: Kantar Sifo.               

      
 

Även om oron har minskat är nivån alltjämt hög. Andra undersökningar (se t.ex. Konjunkturinstitutets 
regionala serie) visar också att stämningsläget bland hushållen i länet ligger på en historiskt mycket låg 
nivå och att en majoritet förväntar sig en stigande arbetslöshet under det närmaste året.   

 

STÄRKT, MEN SVAGT KONJUNKTURLÄGE I STOCKHOLMS LÄN 

Tillgänglig statistik tyder på att konjunkturen har bottnat och att en återhämtning – åtminstone tillfälligt 
– har inletts. Konjunkturläget är däremot alltjämt mycket svagt och det råder stor osäkerhet – kopplat till 
olika smittspridningsscenarier – kring den framtida utvecklingen. SCB:s nationella aktivitetsindikator 
pekar till exempel på en stark uppgång under juli.  

På regional nivå är Konjunkturinstitutets konfidensindikator det bästa sammanvägda måttet för att 
bedöma det regionala konjunkturläget. Värden runt det historiska medelvärdet 100 indikerar att 
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konjunkturläget är normalt, medan värden under 90 ska tolkas som att läget är mycket svagare än 
normalt. I våras föll indikatorn dramatiskt till 61. Under det andra kvartalet hämtade sig konjunkturen och 
indikatorn steg 20 enheter till 81, se diagram 5. Det är visserligen en kraftig förbättring men konjunkturen 
måste ändå beskrivas som mycket svag. I samband med finanskrisen bottnade exempelvis indikatorn på 
78 i Stockholms län.   

Tillverkningsindustrin har återhämtat sig under det andra kvartalet och indikatorn ligger till och med över 
det historiska genomsnittet såväl i Stockholms län som i riket, se diagram 6. Tjänstesektorn som utgör en 
dominerande del av regionens näringsliv ligger däremot på klart lägre nivå. Konfidens-indikatorn för 
sektorn ökar dock kraftigt från 57 till 79 för det andra kvartalet. Inom Tjänstesektorn är indikatorn högst 
för Finans- och försäkringsverksamhet med ett värde strax över det historiska genomsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

      Diagram 5. Konfidensindikatorn för Stockholms        Diagram 6. Konfidensindikatorn för tillverknings-  
län. Källa: Konjunkturinstitutet.                   industrin och tjänstesektorn i Stockholms län.  

Källa: Konjunkturinstitutet.  
 

Det är framförallt efterfrågan som är den trånga sektorn, samtidigt som förväntningarna på den framtida 
efterfrågan har ökat kraftigt. Även framtidsutsikterna över antalet anställda är betydligt mindre negativa 
nu än under våren. Mätt som nettotal, det vill säga andelen företag som bedömer att antalet anställda 
kommer att öka minus andelen företag som tror på det omvända, har läget överlag förbättrats.  

Fortfarande är det dock fler företag som tror att personalstyrkan kommer att minska än det omvända. 
Jämfört med förväntningar under första kvartalet eller jämfört med utfallet under det andra kvartalet är 
dock utsikterna mindre negativa. Det är framförallt inom handel och tjänstenäringarna som optimismen 
kring framtiden är mindre mörk.   

 

DET REGIONALA NÄRINGSLIVET 
Covid-19 har haft stora konsekvenser för det regionala näringslivet. Även om det skiljer sig mellan olika 
näringar så har omsättningen i näringslivet minskat på ett års sikt. Under juni var den relativa 
omsättningsminskningen störst inom Hotell & restaurang och Kultur/nöje, medan exempelvis 
Tillverkningsindustri och Handel visade på svag omsättningsökning1. Sett till enbart hotellens logiintäkter 
visar tillgänglig statistik också att nedgången varit mer kraftfull i storstadsområdena, och allra mest 
negativ har utvecklingen varit Stockholm där över 80 procent av intäkterna försvann under sommaren.  

Tillgång till robust och kortperiodisk regional näringslivsrelaterad statistik är tyvärr begränsad, både 
jämfört med nationell statistik och jämfört med regional arbetsmarknadsstatistik. Den övergripande 
bedömningen är dock att framtidsutsikterna är mindre pessimistiska efter än före sommaren. 
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Ett stort antal insatser har lanserats för att stötta företagen och motverka stigande arbetslöshet. Det ska 
dock noteras att de stora näringspolitiska stöden som till exempel permitteringssystemet, 
omställningsstöd och stöd för sänkta lokalhyror har haft en lägre utnyttjandegrad än vad som 
prognostiserades innan sommaren. I det följande analyseras nystartade företag, konkurser, 
permitteringar, näringslivets lönesumma, varsel och efterfrågan på arbetskraft i länets näringsliv.    

 

NYSTARTADE OCH KONKURSDRABBADE FÖRETAG 

Nyföretagandet är ett av mycket få områden som förefaller förhållandevis opåverkat av covid-19. Antalet 
nystartade företag har varit högre 2020 under sju av åtta månader jämfört med genomsnittet för åren 
2010–2019, se diagram 7. Jämfört med genomsnittet 2000–2009 har nyföretagandet varit högre under 
samtliga årets första åtta månader. Sammantaget har 15 800 nya företag startas till och med augusti. Det 
är omkring 1 000 fler än under motsvarande period 2019, se tabell 2. Med anledning av det halverade 
kravet på aktiekapital är det dessutom fler som väljer just aktiebolag som bolagsform. Under årets första 
månader var drygt 80 procent av de nystartade bolagen aktiebolag. Den kraftiga inbromsningen på 
arbetsmarknaden kan eventuellt förklara en mindre del av ökningen genom att fler personer ställer om 
från tidigare anställd till egenföretagare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Diagram 7. Antal nystartade företag per månad för         Tabell 2: Antal nystartade företag per månad 
    2020, samt genomsnittet för perioderna 2000–2009        för åren 2019 och 2020 i Stockholms län. Källa: 
    och 2010–2019 i Stockholms län. Källa: Bolagsverket.       Bolagsverket.                
 

Däremot hade covid-19 tydliga initiala effekter på antalet företagskonkurser i Stockholms län. Under 
våren ökade antalet konkurser – och därmed berörda personer – förhållandevis kraftigt i Stockholms län, 
men takten har växlat ned och legat på en lägre nivå än det historiska genomsnittet under sommaren. På 
årsbasis och jämfört med den senaste femårsperioden är dock konkursnivån alltjämt förhöjd. Antalet 
konkurser beräknas till omkring 1 750 till och med augusti. 

De konkursdrabbade företagen sysselsatte 6 600 personer, vilket är 1 300 fler än vad de konkursdrabbade 
företagen 2019 sysselsatte. Sett till den kraftigt ökande arbetslösheten framstår antalet drabbade av 
konkurs som förhållandevis blygsamt. 

 

LÖNESUMMAN I NÄRINGSLIVET MINSKAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

Lönesumman i näringslivet minskar för första gången under tidsserien. I löpande priser uppgår 
minskningen till 0,5 procent. Justerat för KPI är minskningen 0,7 procent, se diagram 8. I genomsnitt ökar 
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lönesumman med 3,5 procent på årsbasis. Utvecklingen historiskt förklaras framförallt av 
sysselsättningstillväxten, men i viss utsträckning även av löneökningar.  

Utvecklingen skiljer sig åt mellan näringslivets olika delar, se tabell 3. Inom exempelvis 
Tillverkningsindustrin ökar lönesumman svagt. Kombinerat med Konjunkturinstitutets indikator är 
konjunkturen i näringen förhållandevis positiv. Exempelvis meddelade Scania – som är en viktig del av 
regionens tillverkningsindustri – under sommaren att företag häver all korttidspermittering och att 
produktionspersonalen återgick till normala arbetstider redan i juni. Det tyder på att läget har 
normaliserats. I andra delar av näringslivet minskar lönesumman markant. Inom exempelvis Hotell & 
restaurang och Transport & magasinering minskar lönesumman med närmare 20 respektive 9 procent i 
löpande priser.     

 

 

 

 

 

 

Diagram 8. Utvecklingen av lönesumman (procent)       Tabell 3. Utveckling av lönesumman (procent)  
I näringslivet på ett års sikt i Stockholms län, fasta        i några näringsgrenar i Stockholms län, löpande  
priser. Källa: LAPS (SCB).                        priser. Källa: LAPS (SCB). 
 

 

LÅG VARSELINTENSITET UNDER SOMMAREN 

Antalet personer som varslades om uppsägningen har minskat. Minskningen är mycket kraftig jämfört 
med det historisk höga varseltalen som redovisades under april, men framförallt mars, se diagram 9.  

Under augusti varslades strax under 1 400 personer om uppsägning i Stockholms län2. Det kan jämföras 
med drygt 500 personer under augusti 2019. Sammantaget har 51 000 personer varslats om 
uppsägningen i Stockholms län under 2020. De näringsgrenar där flest antal personer varslats om 
uppsägning överlappar med så kallade drabbade näringar när man studerar andra indikatorer. Dit hör 
exempelvis Hotell & restaurang, Uthyrning/resetjänster, Transport & magasinering och Handel med flera. 

   

 

 

 

 

 

 

Diagram 9. Antal varslade om uppsägning per månad i Stockholms län, 1992–2020. Tusentals. Källa: 
Arbetsförmedlingen. 
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Nationell statistik visar att drygt hälften av de som varslades under mars och april (närmare 70 000 
personer) har blivit uppsagda. Det är en högre verkställandegrad än under finanskrisen. 20 procent blev 
slutligen arbetslösa, det vill säga de hann inte hitta ett nytt jobb innan de blev av med sitt förra. Även den 
andelen är högre än under finanskrisen. Om andelen är giltig även i Stockholms län skulle det innebära att 
av de som varslades i mars och april så blev 19 000 uppsagda och 7 200 arbetslösa3.  

Sett till helåret svarar Stockholms län för knappt hälften av samtliga personer berörda av varsel. Under 
den senaste tremånadsperioden är andelen något lägre (44 procent).    

 

LÄGRE EFTERFRÅGAN PÅ KORTTIDSPERMITTERING ÄN VÄNTAT 

Inflödet i det så kallade permitteringssystemet har mer eller mindre stannat av. Sammantaget omfattas 
(eller har omfattats) knappt 183 000 anställda i Stockholms län. Nettoinflödet var dock mycket lågt under 
sommaren och har nästan stannat av under senare veckor. Trenden är likartad i övriga riket. Riksgälden 
rapporterade under sommaren att utbetalningarna inom ramen för permitteringssystemet var lägre än 
vad myndigheten tidigare hade prognostiserat. Under augusti meddelade även Tillväxtverket att 
kostnaden snarare kommer att landa på 43 miljarder, mot tidigare 95 miljarder kronor. Myndigheten 
tillade dock att osäkerheten är stor. Den nya prognosen baseras på avstämningar där många företag 
indikerar att de behövt mindre stöd än vad de ursprungligen hade ansökt om.  

De knappt 183 000 anställda fördelar sig inte jämt över näringsgrenarna. Flest antal permitterade i 
Stockholms län återfinns inom Handel (38 000 anställda) följt av B2B - Verksamheter inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik (27 000 anställda), se diagram 10. I övriga riket har flest antal permitterats 
inom Tillverkningsindustrin följt av Handel. Sett till regionens andel av respektive näringsgren blir bilden 
något annorlunda. Närmare 70 procent av rikets samtliga permitterade inom Finans & försäkring är 
länsinvånare medan 50 procent av anställda inom Vård & omsorg kan härledas till Stockholms län, se 
diagram 11.  

 

 

 

 

 

 

      Diagram 10. Näringsgrenar med flest         Diagram 11. Näringsgrenar med störst koncentration   
antal permitterade i Stockholms län.         av antalet permitterade till Stockholms län., procent.  
Källa: Tillväxtverket.                    Källa: Tillväxtverket. 

 

SVAG OCH MINSKAD EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT I STOCKHOLMS NÄRINGSLIV 

Till följd av vikande konjunktur har efterfrågan på arbetskraft minskat kraftigt. Antalet lediga jobb i det 
regionala näringslivet har i det närmaste halverats på årsbasis från 35 000 till 18 000 lediga jobb under 
det andra kvartalet, se diagram 12. Motsvarande utveckling noteras i övriga riket. Även det smalare 
måttet arbetskraftsbrist – approximerat via vakanser – visar på en liknande utveckling. Under det andra 
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kvartalet 2020 uppgick antalet vakanser till 8 000 i Stockholms län jämfört med 15 000 vid motsvarande 
tidpunkt 2019, se diagram 13.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 12. Antal lediga jobb i näringslivet i Stock-      Diagram 13. Antal vakanser i näringslivet i Stock- 
holms län och övriga riket, tusental. Källa: SCB.        holms län och övriga riket, tusental. Källa: SCB. 

 

Utvecklingen innebar att såväl rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antalet anställda) som 
vakansgraden (andel vakanser av antalet anställda) minskade kraftigt till 1,8 respektive 0,8 och nådde 
därmed den lägsta nivån under tidsserien. 

 

UTVECKLINGEN PÅ DEN REGIONALA ARBETSMARKNADEN  
För att teckna och analysera nuläget på den regionala arbetsmarknaden används framförallt två 
datakällor, SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik över 
inskrivna arbetslösa. Till följd av skillnader i definitioner, metodik och referensperioder ska nivån på de 
olika måtten inte jämföras med varandra. Övergripande tecknar de olika datakällorna en likartad bild över 
den regionala arbetsmarknaden.   

Nedgången på arbetsmarknaden innebär också en möjlighet att initiera insatser som stärker 
arbetskraftens kompetens på lång sikt och som ytterst skärper regionens internationella konkurrenskraft. 
Möjligheten till ett sådant insatspaket är större i turbulenta tider och kan mildra den regionala bristen på 
kvalificerad arbetskraft som är en av regionens strukturella utmaningar.    

   

TYDLIG INBROMSNING PÅ ARBETSMARKNADEN 

Sedan 2005, som är den regionala tidsseriens första år, ökar antalet sysselsatta på årsbasis i Stockholms 
län med i genomsnitt 22 000 personer. Fram till det andra kvartalet 2020 har det skattade antalet 
sysselsatta aldrig minskat, inte ens under finanskrisen. Det ökade antalet sysselsatta under den senaste 
15-årsperioden har framförallt drivits av en växande befolkning.  

Under det andra kvartalet räknades antalet sysselsatta till 1 268 700 personer. Jämfört med andra 
kvartalet 2019 innebar det en skattad minskning på drygt 10 000 personer, se figur 2. Enligt Kortperiodisk 
sysselsättningsstatistik så har antalet anställda framförallt minskat inom näringslivet och i 
kommunsektorn medan antalet anställda i staten ökar svagt. Det är första gången någonsin som det 
skattade antalet sysselsatta minskar. Minskningen är dock inte statistiskt signifikant. Det är däremot 
ökningen i arbetslöshet. Antalet arbetslösa ökar kraftigt och räknas till 112 700 personer vilket är en 
ökning med 29 500 personer.  Ökningen är signifikant för såväl kvinnor som män och för både inrikes och 
utrikes födda. 
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Figur 2. Nivå och nettoförändringar i antal sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften i Stockholms län. Källa: SCB/AKU. 

 

Uttryckt i relativa termer beräknas sysselsättningen till 71,8 procent, jämfört med 73,1 under det andra 
kvartalet 2019. Arbetslösheten ökar med drygt två procentenheter till 8,2 procent, se diagram 14 & 15. 
Det är tidsseriens högst skattade arbetslöshet. Utvecklingen är snarlik genomsnittet för övriga län, men 
sysselsättningen är alltjämt högre och arbetslösheten något lägre i Stockholm jämfört med övriga riket.  

 

 

 

 

 

 

 
     Diagram 14. Sysselsatta (15–74 år) i Stockholms          Diagram 15. Arbetslöshet (15–74 år) i Stockholms  

län och övriga riket, procent. Källa: SCB/AKU.           län och övriga riket, procent. Källa: SCB/AKU. 
 

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN ÖKAR TILL NÄRMARE 30 PROCENT 

Ungdomar (15–24 år) är överrepresenterade i flertalet av de näringar som drabbats i särskild utsträckning 
av covid-19. Det ger avtryck i arbetslösheten för gruppen. Sammantaget uppgår antalet arbetslösa 
ungdomar enligt AKU till knappt 41 000 personer. Det innebär att arbetslösheten ökar med närmare sex 
procentenheter till 29,8 procent. Det finns inga påtagliga skillnader mellan kvinnor och män, se diagram 
16 & tabell 4. Utvecklingen och nivån är likartad i övriga riket. Bland utrikes födda ungdomar skattas 
arbetslöshetsnivån till närmare 40 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 16. Ungdomsarbetslösheten i Stockholms län,      Tabell 4. Arbetslöshet efter ålder i Stockholms 
procent. Källa: SCB/AKU.                        län, tusental och procent. Källa: SCB/AKU. 
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KOMPLETTERANDE MÅTT PÅ UTVECKLINGEN 

Även om sysselsättning och arbetslösheten är de viktigaste måtten för att beskriva utvecklingen på 
arbetsmarknaden bör analysen i turbulenta tider kompletteras med andra mått för att teckna 
utvecklingen. Bland dessa hör t.ex. arbetade timmar, undersysselsatta och latent arbetssökande. Det 
skattade antalet arbetade timmar minskar jämfört med andra kvartalet 2019, och minskningen förefaller 
kraftigare än sysselsättningen. Det ligger nära till hands att delar av detta härrör från det förhållandevis 
omfattande permitteringssystemet. Undersysselsatta – det vill säga personer som vill och kan arbeta mer 
än vad de faktiskt gör – minskade trendmässigt under åren 2013 till 2018. Under 2019 skedde ett 
trendbrott och den uppgången förstärktes under det andra kvartalet 2020. Antalet undersysselsatta 
räknas då till knappt 84 000 personer vilket är knappt 12 000 fler än 2019. Latent arbetssökande är en 
annan grupp som är intressant att följa. Latent arbetssökande kan fungera som ett slags kompletterande 
mått till arbetslösheten. Likt de arbetslösa har de latent arbetssökande inget arbete. Samtidigt uppger de 
latent arbetssökande att de vill och kan arbeta, men eftersom de inte sökt arbete räknas de inte som 
arbetslösa. Även antalet latent arbetssökande ökar kraftigt på årsbasis i länet till närmare 39 000 personer 
vilket är 15 000 fler än 2019.  

De två sistnämnda indikatorerna (undersysselsatta och latent arbetssökande) utgör tillsammans med 
arbetslösa det som brukar betecknas som det outnyttjade arbetskraftutbudet. Det är ett 
arbetskraftsutbud som – något förenklat – helt enkelt inte efterfrågas. Summerat uppgår det outnyttjade 
arbetskraftutbudet till 235 000 personer i Stockholms län, se diagram 17. Det är 57 000 fler än under 
motsvarande period 2019. En grov skattning pekar på att dessa 235 000 personer sammantaget erbjuder 
ett arbetskraftsutbud på 5,7 miljoner timmar4 som inte tillgodoses. Det kan jämföras med 4 miljoner 
timmar 2019, se diagram 18.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     Diagram 17. Outnyttjat arbetskraftsutbud i Stock-        Diagram 18. Outnyttjat arbetskraftsutbud i Stock- 

holms län, tusentals personer. Källa: SCB/AKU.         holms län (skattat), miljoner timmar. Källa: SCB/AKU. 
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN – EFTER EN KRAFTIG ÖKNINGSTAKT HAR ANTALET 
ARBETSLÖSA MINSKAT SVAGT UNDER DE SENASTE VECKORNA 

Efter att antalet arbetslösa ökat i 21 veckor i rad med 36 700 fler arbetslösa, har antalet nu minskat fem 
veckor i rad, se diagram 19 & 20. Den sammantagna minskningen under dessa veckor är knappt 2 000 
personer. Den kraftiga ökningen tycks därmed – åtminstone tillfälligt – ha stannat av. Samtidigt är dessa 
veckor en period som historisk brukar visa på ett sjunkande antal arbetslösa. Under de senaste 10–15 
åren beräknas minskningen till i genomsnitt 260 personer under den aktuella perioden. Minskningen 2020 
är mer kraftfull än så, men det tyder ändå på att det finns en säsongsvariation som nyanserar bilden något.  
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Under den senaste veckan minskade antalet arbetslösa med drygt 600 personer jämfört med föregående 
vecka. Jämfört med 2019 innebär det att antalet arbetslösa på ett års sikt har ökat med drygt 38 200 
personer och antalet arbetslösa räknas till drygt 111 000 personer. Nivån och utvecklingen har fördelats 
jämnt mellan kvinnor och män. 

 

 

 

 

 

 

      
Diagram 19. Antal arbetslösa per vecka i Stock-          Diagram 20. Antal arbetslösa, förändring jämfört  
holms län (2007–2020), tusentals. Källa: Arbets-   med föregående vecka under 2020, tusentals. 
förmedlingen.    Källa: Arbetsförmedlingen.                

 

KONCENTRATION TILL STOCKHOLMS LÄN 

Jämfört med övriga riket är det utifrån Arbetsförmedlingens statistik tydligt att krisens effekter på 
arbetsmarknaden har varit koncentrerad till huvudstadsregionen. För att göra jämförelsen överskådlig 
jämförs den regionala nivån utifrån riksområden (Nuts-indelningen, nivå 2). Sen årsskiftet har antalet 
arbetslösa ökat med 44 procent i Stockholms län, följt av Västsverige (31) och Östra Mellansverige (20), 
se diagram 21. I Mellersta Norrland, som är det riksområde där utvecklingen varit minst negativ, uppgår 
motsvarande ökningen till sex procent. Jämförelsen – eller snarare slutsatserna – förändras inte om 
startpunkt för jämförelsen sätts till vecka 11, se tabell 5.     

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 21. Antal arbetslösa i riksområden, Index        Tabell 5. Förändring i antal arbetslösa i åtta  
v.1=100. Källa: Arbetsförmedlingen.                 riksområden, procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

 

ALLTJÄMT EN SVÅR ARBETSMARKNAD FÖR UNGA  

Precis som AKU så visar Arbetsförmedlingens statistik att försämringen på arbetsmarknaden drabbat 
ungdomar och unga vuxna i högre utsträckning än andra åldersgrupper. Sedan vecka 11 har antalet 
arbetslösa under 30 år ökat med omkring 11 000 personer, se diagram 22. Ökningen för åldersgruppen 
30–39 år är 9 500 personer. Därefter avtar antalet i takt med stigande ålder. Uttryckt i relativa tal blir 
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bilden ännu tydligare. Antalet arbetslösa 24 år eller yngre har ökat med 81 procent. Ökningen minskar 
sedan tydligt i takt med åldern. Antalet arbetslösa 60+ år har visserligen ökat kraftigt, men i lägre 
utsträckning än för gruppen unga. Likande mönster, men på en lägre nivå för samtliga åldersgrupper, 
framträder i övriga riket, se diagram 23.   

 

 

 

 

 

       

 

      Diagram 22. Förändring av antal arbetslösa under       Diagram 23. Förändring i antal arbetslösa per ålders- 
perioden v.11-v.37 i Stockholms län, efter ålder,        grupp i Stockholms län och övriga riket under perioden 
tusentals. Källa: Arbetsförmedlingen.              v.11-v.37, procent. Källa: Arbetsförmedlingen.  
 

Som framgår av ovan har antalet arbetslösa minskat med knappt 2 000 personer under de senaste fem 
veckorna. Även om antalet är förhållandevis litet kan det ändå noteras att unga (under 30 år) svarar för 
drygt hälften av minskningen, medan personer 60 år eller äldre är den enda åldersgruppen där 
arbetslösheten har ökat, om än knappt med drygt 100 personer.  

Länets arbetslösa (drygt 111 000 personer) kan även delas upp efter andra bakgrundsvariabler än ålder. 
Bland annat kan det konstateras att andelen med enbart förgymnasial utbildning är överrepresenterade 
och utgör en dryg fjärdedel av de arbetslösa och att antalet arbetslösa utomeuropeiskt födda närmar sig 
50 000 personer och utgör 44 procent av samtliga arbetslösa, se diagram 24 och 25. Räknat i den 
antalsmässiga utvecklingen sedan vecka 11 är dock ökningen snarare lägre i dessa grupper. Däremot står 
redan en stor del av dessa grupper utanför arbetsmarknaden och arbetslösheten är signifikant högre. För 
personer med förgymnasial utbildning beräknas arbetslösheten i till exempel till drygt 22 procent. Bland 
utrikes födda (inkl. personer födda i Europa) uppgick andelen till strax under 17 procent.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 24: Antalet arbetslösa, efter utbildning        Diagram 25: Antalet arbetslösa, efter födelse- 
i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingen.          land i Stockholms län. Källa: Arbetsförmedlingen. 
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I SIGTUNA HAR ANTALET ARBETSLÖSA ÖKAT MED 72 PROCENT 
Även om alla delar av länet har drabbats hårt av konjunkturnedgången finns det inomregionala 
dimensioner till följd av geografiska skillnader i näringsgrensprofil. Kommuner och områden med stora 
delar av sin sysselsättning och produktion i drabbade näringar är särskilt utsatta. I Sigtuna har exempelvis 
antalet arbetslösa ökat kraftig, se diagram 26. Utvecklingen förklaras bland annat av betydelsen av 
Arlandaområdet – där all aktivitet mer eller mindre har upphört – för den lokala arbetsmarknaden. Att få 
igång Arlanda och inte minst de internationella flygförbindelserna är inte bara viktigt för Sigtunas 
arbetsmarknad utan är avgörande för att få igång investeringar och affärer i hela regionens (och Sveriges) 
näringsliv. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diagram 26. Andel arbetslösa i augusti (vertikalt) och utvecklingen av antalet arbetslösa sedan vecka 11 (horisontellt) för 
länets samtliga kommuner. Storlek på bubblan står i proportion till arbetskraftens storlek. Källa: Arbetsförmedlingen/SCB. 

 

Diagram 26 visar också att med undantag för Norrtälje har länets kommuner haft en kraftigare ökning av 
antal arbetslösa än riket som helhet. Samtidigt ”dopar” Stockholms län riksgenomsnittet till följd av sin 
storlek. Exkluderas Stockholm så har inte ens Norrtälje haft en mindre ogynnsam utveckling än övriga riket 
om det betraktas som en geografi. Samtidigt ska det påpekas att en majoritet (åtminstone än så länge) 
har en lägre arbetslöshetsnivå än riket som helhet.  

Södertälje och Botkyrka som länge har haft högst arbetslöshet bland länets kommuner har haft en lägre 
ökning i antal arbetslösa än länsgenomsnittet.   
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1 Bygger på preliminär och experimentell regionala data från Skatteverkets rapport ”Indikatorer för att följa de 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19”. Augusti 2020. Officiell data för hela 2:a kvartalet beräknas vara klart till 
vecka 38 (via SCB). 
2 Därutöver varslades 765 personer om uppsägning i Stockholms län under perioden 1–11 september.  
3 Under finanskrisen var andelen verkställda varsel och andelen som slutligen blev arbetslösa lägre i Stockholms län 
än i övriga riket.  
4 SCB samlar in antalet timmar som inte tillgodosetts för alla dessa personer. Genom att tillämpa nationella kvoter, 
det vill säga outnyttjade timmar per person och redovisningsgrupp på regionala data kan en grov uppskattning av 
det outnyttjade arbetskraftsutbudet – uttryckt i timmar – i regionen beräknas. 

 



<25 år 25-50 år >50 år

Totalt kvinnor män kvinnor män kvinnor män Andel 

Antal (ungefärligt) i etableringsprogrammet 68 5 13 24 19 2 5

varav utbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än två år 1 1 1%

Eftergymnasial utbildning, två år eller längre 12 5 5 2 18%

Forskarutbildning 0 0%

Gymnasial utbildning 16 2 4 5 5 24% Kortutbildade Andel

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 10 2 3 2 3 15% 39 57%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 17 1 3 6 4 3 25%

Saknar formell grundläggande utbildning 12 3 5 2 2 18% Omfattas av utbildningsplikt 

19 1 9 4 2 3 28% 19 49%

varav sökt eller önskat 

yrke

Branscher och yrken som  förekommer i stor 

utsträckning

Branscher och yrken som förekommer i ringa 

utsträckning

147 18 29 21 31 30 18

varav utbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än två år 10 3 2 4 1 7%

Eftergymnasial utbildning, två år eller längre 27 2 1 6 5 6 7 18%

Forskarutbildning 1 1 1%

Gymnasial utbildning 65 11 21 5 7 14 7 44% Kortutbildade Andel

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 16 2 3 3 6 2 11% 44 30%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 19 3 4 9 2 1 13%

Saknar formell grundläggande utbildning 9 1 3 2 2 1 6%

varav sökt eller önskat 

yrke

Branscher och yrken som  förekommer i stor 

utsträckning

Branscher och yrken som förekommer i ringa 

utsträckning

105 2 7 19 29 30 18

varav utbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än två år 8 1 0 0 2 4 1 19%

Eftergymnasial utbildning, två år eller längre 22 0 0 5 4 6 7 52%

Forskarutbildning 1 0 0 0 0 0 1 2%

Gymnasial utbildning 36 0 4 4 7 14 7 86% Kortutbildade Andel

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 13 1 1 3 6 2 0 31% 38 36%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 17 0 2 4 8 2 1 40%

Saknar formell grundläggande utbildning 8 0 0 3 2 2 1 19%

JOB

Kartläggning av målgruppens sammansättning

Omfattas av utbildningsplikt

Antal (ugefärligt) i JOB, UGA eller annat



varav sökt eller önskat 

yrke

Branscher och yrken som  förekommer i stor 

utsträckning
Branscher och yrken som förekommer i ringa 

utsträckning

42 16 22 2 2 0 0

varav utbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än två år 2 2 5%

Eftergymnasial utbildning, två år eller längre 5 2 1 1 1 12%
Forskarutbildning 0 0%

Gymnasial utbildning 29 11 17 1 69% Kortutbildade Andel

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 3 1 2 7% 6 14%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 1 1 5%
Saknar formell grundläggande utbildning 1 1 2%

varav sökt eller önskat 

yrke

Branscher och yrken som  förekommer i stor 

utsträckning

Branscher och yrken som förekommer i ringa 

utsträckning

648 46 62 174 173 105 88

varav utbildning Eftergymnasial utbildning, kortare än två år 53 1 2 15 16 7 12 8%

Eftergymnasial utbildning, två år eller längre 185 1 4 65 44 35 36 29%

Forskarutbildning 8 4 3 1 1%

Gymnasial utbildning 305 35 47 68 80 46 29 47% Kortutbildade Andel

Förgymnasial utbildning 9 (10) år 46 6 5 11 11 8 5 7% 97 15%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 24 1 1 7 10 3 2 4%

Saknar formell grundläggande utbildning 27 2 3 4 9 6 3 4%varav sökt eller önskat 

yrke

Branscher och yrken som  förekommer i stor 

utsträckningBranscher och yrken som förekommer i ringa 

utsträckning

Mallen är framtagen av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A2014:06) 

Vid frågor, kontakta oss på info@dua.se eller telefon 08 - 405 10 00 (växel)

Öppet Arbetslösa 

UGA



Funktionsnedsättningar 

Statusbeskrivning Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Män Totalt Andel 

Öppet arbetslösa 13 18 31 56% 6 8 14 45,2%

Jobb- och utvecklingsgarantin 11 11 22 40% 3 2 5 22,7%

Etableringsprogrammet 0 0 0 0% 0 0 0

Jobbgaranti för ungdomar 1 1 2 4% 1 1 2 100,0%

Totalt 25 30 55 100% 10 11 21 38,2%

Öppet arbetslösa <25 år 25-50 år >50 år 

Födelseland Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Andel 

Sverige 38 49 94 106 75 63 425 65%

Europa utom Sverige 3 0 24 28 14 13 82 13%

Utomeuropeiska länder 6 16 51 41 19 11 144 22%

Totalt 47 65 169 175 108 87 651 100%

Varav har funktionsnedsättning <25 år 25-50 år >50 år 

Sverige 2 2 4 9 5 4 26 74%

Europa utom Sverige 0 0 1 3 2 0 6 17%

Utomeuropeiska länder 0 0 0 2 1 0 3 9%

Totalt 2 2 5 14 8 4 35 100%

Varav är inskrivna i <25 år 25-50 år >50 år 

Af Distansservice 28 35 123 124 64 58 432 66%

Af Sök Nordöstra Stockholm 17 27 33 36 32 21 166 25%

Andra Af kontor 2 3 13 15 12 8 53 8%

Totalt 47 65 169 175 108 87 651 100%

(ej identifierbart yrke) <25 år 25-50 år >50 år 

Af Distansservice 5 4 1 2 0 0 12 57%

Af Sök Nordöstra Stockholm 3 2 2 0 0 1 8 38%

Andra Af kontor 0 1 0 0 0 0 1 5%

Totalt 8 7 3 2 0 1 21 100%

Ingen uppgift om A-kassa, 

funktionsnedsättningar  



<25 år 25-50 år >50 år 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Andel 

Ingen uppgift om A-kassa 44 54 89 83 37 26 333 51%

UGA <25 år 25-50 år >50 år 

Födelseland Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Andel 

Sverige 15 15 1 1 0 0 32 76%

Europa utom Sverige 1 1 0 0 0 0 2 5%

Utomeuropeiska länder 1 5 1 1 0 0 8 19%

Totalt 17 21 2 2 0 0 42 100%

JOB 

Födelseland Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Andel 

Sverige 2 4 1 8 18 9 42 40%

Europa utom Sverige 0 1 1 1 2 1 6 6%

Utomeuropeiska länder 2 16 21 10 8 57 54%

Totalt 2 7 18 30 30 18 105 100%

<25 år 25-50 år >50 år 
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