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Sammanfattning 
Läget i länet har inte förändrats mycket från förra veckan. Antalet nyinskrivna på 
Arbetsförmedlingen varierar kring 500 personer i veckan. Detta betyder att företag 
fortfarande får problem, men att takten är lägre än när krisen började i mars 2020. 

Region Uppsala har i samarbete med Visit Roslagen initierat och skickat ut erbjudande till 
företag om att delta i affärsutveckling med fokus på omställning i besöksnäringen. 
Deadline för anmälan är 28 maj. Vidare finns det nu möjlighet att söka ESF-medel för 
projekt inom programområde 1 (kompetensförsörjning) och 2 (ökade övergångar till 
arbete och studier). Utlysta medel är 15 respektive 30 miljoner kronor med krav på 53 
procent medfinansiering. Sista ansökningsdag är 11 juni.   

Från regeringens sida har det presenterats fler satsningar för bland annat ungdomar utan 
sysselsättning, utökade möjligheter till studier samt stöd till företag.  

1 Data över utvecklingen vecka 20 

1.1 Smittspridning 
Smittspridningen driver den ekonomiska utvecklingen. Så länge smittan fortsätter att 
spridas kommer ekonomin inte komma igång. Folkhälsomyndigheten publicerar data över 
antalet sjukdomsfall per län varje måndag. Den senaste veckans data är inte komplett på 
grund av eftersläpning i rapporteringen till Folkhälsomyndigheten.  

Antal nya sjukdomsfall av covid-19 i Uppsala län och 
riket per vecka 
Antalet nya sjukdomsfall i Uppsala län under vecka 20 var 178 stycken. 
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1.2 Resande och trafik 
Minskningen i persontrafikresandet verkar ha stabiliserats på en låg nivå. De tunga 
transporterna verkar också ha stabiliserats längs stora stråk som E4:an, medan de lokalt 
kan vara känsliga för enskilda företags produktion. 

Resande med kollektivtrafik  
Resandet med kollektivtrafik speglar ekonomins aktivitetsnivå bra. En stor del av 
kollektivtrafikresandet är arbetspendling och skolresor. Minskar pendlingen brukar även 
aktivitetsnivån i ekonomin minska. Under coronapandemin minskar resandet även av att 
människor arbetar mer hemifrån. Data kommer från Region Uppsala, Trafik och 
samhällsförvaltningen, och uppdateras veckovis.  

Samtliga resande med UL-trafiken 
Det var en kraftig nedgång i kollektivtrafikresandet fram till påsk. Sedan dess har antalet 
resande stabiliserats på en nivå omkring hälften av 2019 års resande. 

 

Trafik på E4:an 
Trafikverket mäter trafiken på ett stort antal vägar i landet. Det finns tre aktiva mätpunkter 
i Uppsala län, en på E4:an söderut vid Uppsala och två vid Söderfors. 

Antal fordon på E4:an vid Uppsala, sydlig riktning 
Figurerna nedan visar den procentuella förändringen av antal fordon vid nämnda 
mätpunkter från samma vecka 2019. Vid mätpunkten på E4:an minskade den totala 
trafiken kraftigt under vecka 11 och 12. Därefter blev det en fortsatt nedgång till och med 
påskveckan. Sedan påsk har trafiken ökat igen och är nu omkring 25 procent lägre än 
samma vecka 2019. Den tunga trafikens utveckling skiljer sig från den totala. Vad gäller 
tung trafik var den stora minskningen vecka 11 och sedan en mindre minskning varje 
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vecka fram till påsk. Minskningen av den tunga trafiken verkar ha stabiliserats till mellan 
10 och 15 procent jämfört med 2019. 

  

Antal fordon vid Söderfors 
Trafikverket mäter även trafiken igenom Söderfors, en punkt öster och en punkt väster om 
samhället. Statistiken från Söderfors ger en delvis annorlunda bild av utvecklingen 
gällande tunga transporter. Troligen är de tunga transporterna mycket beroende av 
brukets leveranser, vilket kan påverka regulariteten i dataserierna. Persontransporterna 
verkar följa samma mönster som E4:an. 

Antal fordon väster om Söderfors 
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Antal fordon öster om Söderfors 

 

1.3 Varselläget 
Arbetsförmedlingen presenterar data över varsel per län varje vecka. De publicerar även 
varseldata per län och bransch varje månad. Statistiken omfattar alla företag med fler än 
fem anställda som varslar och företagen är enligt lag skyldiga att anmäla varsel till 
Arbetsförmedlingen. Antalet varsel kan förväntas minska i och med att möjligheten till 
korttidsarbete har införts. 

Antal varslade i Uppsala län 
Figuren nedan visar att varselnivån i länet nu är på samma nivå som vid samma tid förra 
året. Det finns två troliga förklaringar till detta, dels så kan de företag som behövt varsla på 
grund av corona gjort det, dels så kan korttidsarbeten ha ersatt varsel. 

Antal varslade i Uppsala län 
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Antal varslade i Uppsala län och riket 

 

Korttidsarbeten 
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan 
minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. 
Under vecka 15 började Tillväxtverket behandla ansökningar om korttidsarbete. Totalt till 
den 14 maj 2020 har 1 713 ansökningar inkommit från Uppsala län. 1 350 ansökningar är 
behandlande och beviljade vilket omfattar 8 233 personer och 422 miljoner kronor. 
Tillväxtverket har inte publicerat data för hela vecka 20, vilket gör att det inte går att 
beräkna utvecklingen under veckan.  
Frågor och svar om korttidsarbete finns på Tillväxtverkets webbsida.  

Branschfördelningen för Uppsala län följer i stort riket, med undantag för 
tillverkningsindustrin där det beviljade beloppets andel av totalbeloppet är lågt. 

1.4 Arbetslöshet 
Arbetslösheten kan mätas på olika sätt. I denna rapport använder vi antalet nyanmälda 
och öppet arbetslösa. Antalet nyanmälda omfattar alla som söker jobb via Arbets-
förmedlingen. Dessa personer behöver inte vara arbetslösa, men det är rimligt att anta att 
de upplever en risk för arbetslöshet. Det är därmed en bra indikator på hur invånarna 
uppfattar sin ställning på arbetsmarknaden. Den öppna arbetslösheten är de som är 
anmälda hos Arbetsförmedlingen utan arbete. Förändringen i den öppna arbetslösheten 
är en indikator på hur arbetslösheten är nu, medan nyanmälda blir delvis framåtblickande.  

  

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html
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Antal nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i Uppsala län 
Figuren nedan visar antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen som har stabiliserats på en 
hög nivå, omkring 500 personer per vecka. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet 
nyinskrivna kommer öka vid månadsskiftet maj-juni då varsel kommer falla ut och många 
gymnasieelever som tar studenten börjar söka arbete. 

 

Antal öppet arbetslösa i Uppsala län 
Antalet öppet arbetslösa, inklusive personer i åtgärder, fortsätter att öka trots att 
arbetsmarknaden brukar förbättras under denna säsong. Under vecka 20 var 13 100 
personer öppet arbetslösa, jämfört med färre än 10 000 under de två senaste åren. 
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Utvecklingen av antalet arbetslösa i Uppsala län och 
riket 
Utvecklingen av antalet öppet arbetslösa i Uppsala län följer i stort samma utveckling 
som rikets utveckling. Under hela året har Uppsala län haft en marginellt snabbare ökning 
av arbetslösheten än riket i övrigt. Denna ökning har under coronapandemin blivit 
tydligare. En förklaring kan vara att Uppsala redan i början av året var på väg in i en 
lågkonjunktur snabbare än övriga landet.  

 

1.5 Konkurser 
Antalet konkurser är ett mått på hur konjunkturen och situationen är för företag i länet. 
Rapporteringen av konkurser har en veckas eftersläpning. Ännu kan inget 
anmärkningsvärt utläsas i konkursrapporteringen. 

Antal påbörjade konkurser för företag med säte i 
Uppsala län vecka 1 till 19 år 2020 
Figuren nedan visar antalet påbörjade konkurser för företag (aktiebolag) med säte i 
Uppsala län. Under vecka 19 skedde 6 konkurser i länet. Antalet konkurser skiljer sig inte 
något nämnvärt från tidigare i år. 
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2 Händelser med anledning av corona 
som påverkar näringsliv och 
arbetsmarknad 

2.1 Nytt nationellt 
Regeringen 
Den 15 maj hölls en pressträff om vad regeringen gör i frågor som gäller unga utan 
sysselsättning med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat meddelades att 
regeringen har gett i uppdrag till flera myndigheter att utveckla ett nationellt samordnat 
stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget omfattar Arbetsförmedlingen, 
Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och Statens 
institutionsstyrelse.  
Läs mer om regeringens satsningar på unga utan sysselsättning på regeringens webbsida. 

Vidare görs satsningar som ska underlätta för fler att kunna studera. Utbrottet av det nya 
coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Nyligen arbetslösa 
kan ha ett stort behov av utbildning för att kunna återetablera sig på arbetsmarknaden. 
Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd riskerar att 
skapa inlåsningseffekter i arbetslöshet och minskade möjligheter till snabba 
utbildningsinsatser. Regeringen föreslår att arbetslösvillkoret tillfälligt ändras så att 
studiestartsstödet tillfälligt ska kunna lämnas till den som är anmäld som arbetssökande 
hos Arbetsförmedlingen oavsett hur lång tid i arbetslöshet som den arbetssökande har. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/regeringen-satsar-pa-unga-utan-sysselsattning/
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Läs mer om satsningar som ska underlätta för fler att kunna studera på regeringens 
webbsida.  

Förslaget om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av 
coronaviruset skickas på remiss. Finansdepartementet remitterar förslaget om att införa 
ett omställningsstöd för företag som tappat en stor del av sin omsättning under den 
pågående krisen. I förslaget presenteras mer detaljerat hur stödet är tänkt att utformas 
och vilka företag som kan ta del av det. Det framgår även vilka begränsningar som införs 
när det gäller utdelning samt att ett särskilt omställningsstödsbrott införs.  
Läs mer om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av 
coronaviruset på regeringens webbsida.  

Regeringen har överlämnat den sjätte extra ändringsbudgeten för 2020 till riksdagen. Nytt 
är bland annat en uppdaterad prognos för korttidspermittering och att regeringen går 
vidare med förslaget om ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. Förslagen 
föreslås träda i kraft 1 juni 2020.  
Läs mer om extra ändringsbudget för 2020 på regeringens webbsida.  

Regeringen har beslutat om utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom 
yrkeshögskolan. Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan bidra till att möta de nya 
omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Nu har 
regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa 
uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl. Förordningen träder i kraft den 15 juni 2020. 
Läs mer om utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan på 
regeringens webbsida.  

2.2 Nytt från länet 
Almi Uppsala 
I dagsläget ser Almi tre faser framför sig. Just nu befinner sig Almi i fas 1, vilket är att 
hantera den akuta situationen. Till hösten inleds fas 2 då Almi förväntar sig att hantera 
uppskovsansökningar och likviditetsfinansiering. Den tredje fasen väntas komma i början 
på nästa år då många av de brygglån som beviljats nu ska läggas om.  

Almi har fokus på de företag som kan ställa om och de ser stora behov av finansiering i 
omställningsprocesserna. Stora volymer av individuell rådgivning pågår och nu börjar 
även grupprådgivningar komma igång. 

Region Uppsala 
Region Uppsala har i samarbete med Visit Roslagen initierat och skickat ut, via 
samverkanstrukturer i länet, erbjudande till företag om att kostnadsfritt delta i 
affärsutveckling med fokus på omställning i besöksnäringen. Kurbits Omställning är ett 
program i fyra block för att snabbt ställa om sin affär på kort sikt men också för att nå 
långsiktig lönsamhet.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/satsningar-ska-underlatta-for-fler-att-kunna-studera/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/satsningar-ska-underlatta-for-fler-att-kunna-studera/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/05/omstallningsstod-till-foretag-som-fatt-minskad-omsattning-pa-grund-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/05/omstallningsstod-till-foretag-som-fatt-minskad-omsattning-pa-grund-av-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/05/prop.-201920166/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/utokade-mojligheter-till-uppdragsutbildning-inom-yrkeshogskolan/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/utokade-mojligheter-till-uppdragsutbildning-inom-yrkeshogskolan/
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Blocken innehåller följande: 

Block 1 – Ditt företag i en förändrad omvärld 

Block 2 – Produkt- och konceptutveckling 

Block 3 – Kommunicera smart 

Block 4 – Handlingsplan för att säkra affären.  

Första programstart är inplanerad redan 1 juni och sista dag för anmälan är 28 maj.  

2.3 Andra nyheter 
Utbildningar på verksamt.se 
Verksamt har lanserat en sida med utbildningar för företag som funderar på 
kompetensutveckling för sig eller sina anställda. De utbildningar som publiceras på sidan 
är helt eller delvis statligt finansierade. Målgruppen för Verksamt är företag och 
utbildningarna riktar sig därmed till företag och företagens anställda.  
Läs mer om utbildning och kompetensutveckling för företag på Verksamts webbsida.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
Under våren 2020 erbjuder Sveriges kommuner och regioner (SKR) en serie 
webbsändningar med fokus på näringslivsfrågor. Målgruppen är främst 
näringslivsansvariga i kommuner. Nästa sändning är den 1 juni 2020 kl. 10.30–11.30.  
Du kan se SKR:s webbsändningar om näringslivsfrågor på SKR:s webbsida.  

Utlysning inom ESF: Programområde 1 – 
kompetensförsörjning.  
Nu finns möjlighet att söka stöd för projekt inom programområde 1: 
kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1: ”Stärkt kompetens av anställda”. 
Utlysningen gäller kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal 
inom ekonomiskt utsatta branscher i Östra Mellansverige (Region Södermanland, Uppsala 
län, Västmanland, Örebro län och/eller Östergötland). Svenska ESF-rådet avsätter 15 
miljoner kronor i denna utlysning och krav på medfinansiering är 53 procent. Utlysningen 
pågår mellan 8 maj och 11 juni 2020 och stänger klockan 16.00 sista ansökningsdagen.  
Läs mer om ESF-utlysningen vad gäller kompetensutveckling för permitterad, varslad och 
anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher på ESF:s webbsida.  

Utlysning inom ESF: Programområde 2 - Ökade 
övergångar till arbete och studier  
Nu finns även möjligheten att söka stöd för projekt inom programområde 2: ökade 
övergångar till arbete och studier och det särskilda målet 2.1: ”Kvinnor och män som står 
långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare 

https://www.verksamt.se/utveckla/personalstark/utbildningar
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/webbsandningarskrnaringsliv.32322.html
https://www.esf.se/Min-region/Ostra-Mellansverige/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/Utlysning/?sourceId=43866
https://www.esf.se/Min-region/Ostra-Mellansverige/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/Utlysning/?sourceId=43866
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arbetsmarknaden.” Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor till projekt som ska 
bedrivas i Östra Mellansverige och kravet på medfinansiering är 53 procent.  ESF-rådet 
efterfrågar i denna utlysning så kallade pärlbandsprojekt, det vill säga projekt som bygger 
på tidigare framgångsrika projekt som projektägare vill ha möjlighet att fördjupa. 
Utlysningen pågår mellan 8 maj och 11 juni 2020 och stänger klockan 16.00 sista 
ansökningsdagen.  
Läs mer om ESF-utlysningen vad gäller ökade övergångar till arbete och studier i Östra 
Mellansverige på ESF:s webbsida.  

 

3 För mer information 
• Region Uppsala/länets kommuner:  

Läs information på Region Uppsalas webbsida till näringslivet om vilket stöd 
man kan få i samband med effekterna av coronaviruset. 

• Region Uppsala. Har du sjukvårdserfarenhet? Vill du bidra på något annat sätt? 
Kan ditt företag sälja material som kan vara till hjälp? 
Läs information på Region Uppsalas webbsida hur du kan hjälpa till att bidra. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR), frågor och svar. 
Läs på SKRs webbsida om frågor och svar om kommunala och regionala 
åtgärder för att mildra coronavirusets konsekvenser för företag. 

• Verksamt.se/myndigheternas krispaket, samlad information. 
Läs på Verksamts webbsida om att rekommendation till företagarna är att först 
läsa på Verksamt.se och därefter kontakta Almi. 

• Arbetsförmedlingen om personalomställning. 
Läs på arbetsförmedlingens webbsida om att säga upp personal eller 
permittera med anledning av coronaviruset 

• Arbetsförmedlingen, #jobbjustnu. 
Läs om #jobbjustnu på Arbetsförmedlingens webbsida. 

• Västra Götalandsregionen (VGR). 
Läs mer på VGRs webbplats där det finns en länksamling med anledning av 
covid-19.  

• The Economist har en öppen webbplats för artiklar och analyser om 
coronaviruset. 
Läs artiklar och analyser om Coronaviruset på The Economist hemsida.  

 

https://www.esf.se/Min-region/Ostra-Mellansverige/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/Utlysning/?sourceId=43865
https://www.esf.se/Min-region/Ostra-Mellansverige/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/Utlysning/?sourceId=43865
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