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Sammanfattning
På det stora hela har det inte hänt mycket i veckan. De flesta åtgärder finns på plats och
företagen har anpassat sig för den lägre aktivitetsnivån i ekonomin. Antalet resande inom
kollektivtrafiken ligger 25 procent lägre än motsvarande period 2019. Sedan vecka 17
ligger antalet nya varsel om uppsägning på samma nivå som motsvarande period 2019. Få
nya ansökningar om korttidsarbete inkommer. Antalet öppet arbetslösa fortsätter dock att
öka. Under vecka 25 var 14 464 personer öppet arbetslösa, jämfört med omkring 10 000
under de två senaste åren.
Region Uppsala kommer nu övergå till att rapportera ekonomi och arbetsmarknad
varannan vecka. Den första måndagen i månaden och den måndag som kommer 14 dagar
senare. Den 20 juli och 3 augusti utkommer ingen veckorapport, pga. sommaruppehåll.

Data över utvecklingen vecka 25
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 25 var 312 stycken.
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Rörlighet
Minskningen i persontrafikresandet verkar ha stabiliserats på en låg nivå.

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. Därefter stabiliserades
antalet resande på en nivå omkring hälften av 2019 års resande under några veckor. Under
de senaste veckorna har det dock varit en ganska stor resandeökning och antalet resande
har sedan vecka 22 stabiliserats kring 550 000 resor per vecka. Det är en minskning med 25
procent jämfört med 2019.

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
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tung trafik var den stora minskningen vecka 11 och sedan en mindre minskning varje
vecka fram till påsk.

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

Tid som individer vistas på olika platser
Google följer användarna av androidtelefoner genom telefonernas GPS-funktion. Genom
att para denna data med geografiska data konstruerar de data över typen av platser
användarna är på. Motsvarande data finns för Appleanvändare från Apple. Figuren visar
förändringen av tiden som användarna tillbringar på respektive platser, där vecka 10 är
jämförelseveckan.

Vid början av pandemin ökade användningen av parker, något som ligger kvar på en hög
nivå. Troligen finns här också en säsongseffekt då sommaren ökar rörligheten utomhus.
Tiden som androidanvändare tillbringar på arbetsplatser minskade med 25 procent vid
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pandemins utbrott, och har sedan legat kvar på samma nivå. Efter en kraftig initial
minskning har tiden som tillbringas för shopping och nöjen ökat och är nu på nivåer som
innan pandemin.

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
Efter en period med ett normalt antal varsel ökade dessa under vecka 23 för att sedan
återgå till 2019 års nivå. Detta är något som hände i både riket och Uppsala län. Under
vecka 25 skedde inga varsel i länet.

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 19 juni 2020 har 2 059 ansökningar inkommit från Uppsala län. 1 683 ansökningar är
behandlande och beviljade vilket omfattar 9 612 personer och 484 miljoner kronor.
Tillväxtverket publicerar endast data för hela perioden utan uppdelning på veckor, vilket
gör att det inte går att redovisa utvecklingen under veckan. Branschfördelningen för
Uppsala län följer i stort riket.
Jämfört med data i tidigare veckorapporter har antalet nya ansökningar minskat kraftigt.
Frågor och svar om korttidsarbete finns på Tillväxtverkets webbsida.

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 Arbetsförmedlingen. 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.

Antal nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i Uppsala län
Figuren nedan visar antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen. Antalet nyinskrivna på
Arbetsförmedlingen har efter en topp förra veckan kommit tillbaka till de nivåer som varit
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sedan mars. Detta ligger i linje med Arbetsförmedlingens prognos att det skulle öka i slutet
av maj. Detta för att varsel börjar 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 25 var 14 464
personer öppet arbetslösa, jämfört med omkring 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.

Konkurser
Antalet konkurser är ett mått på hur konjunkturen och situationen är för företag i länet.
Rapporteringen av konkurser har en veckas eftersläpning.

Antal påbörjade konkurser
Figuren nedan visar antalet påbörjade konkurser för företag (aktiebolag) med säte i
Uppsala län. Under vecka 24 skedde 4 konkurser i länet. Det är i nivå med vecka 23, men en
minskning jämfört med de senaste veckorna dessförinnan, då antalet konkurser varit på
en något högre nivå än tidigare under året.
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Händelser med anledning av corona
som påverkar näringsliv och
arbetsmarknad
Nytt nationell
Regeringen
Ny referensgrupp med forskare inom nationalekonomi
Med anledning av coronavirusets utbrott och de konsekvenser utbrottet haft på ekonomin
inbjuds en referensgrupp bestående av forskare inom nationalekonomi att vara
rådgivande till finansministern i samband med regelbundna möten under i första hand
2020. Referensgruppen består av sex forskare inom olika nationalekonomiska fält och leds
av finansministern. Gruppen kommer utifrån forskning och utredningsarbete följa och ge
råd om den ekonomiska politikens utformning. Särskild tyngd kommer att läggas på
struktur- och stabiliseringspolitik med anledning av det allvarliga ekonomiska läge som
följt av virusutbrottet. Läs mer om ny referensgrupp med forskare inom nationalekonomi
på regeringens webbsida.

Tecken på viss återhämtning i ekonomin – men fortsatt mycket allvarligt läge
Coronavirusets utbrott har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och
i omvärlden. BNP-tillväxten är nedreviderad jämfört med den bedömning som gjordes i
vårpropositionen. Den senaste tiden har dock tecken visat på en viss återhämtning, om än
från en mycket låg nivå och med stor osäkerhet. Det visar Finansdepartementets senaste
ekonomiska prognos som finansminister Magdalena Andersson presenterat. I Sverige
väntas BNP falla med 6 procent i år. BNP ökade svagt med 0,1 procent (säsongsrensat)
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under första kvartalet, men indikatorer tyder på ett kraftigt fall under andra kvartalet.
Även den svenska arbetsmarknaden har påverkats i stor utsträckning, med fortsatt höga
varsel till följd av krisen. En kraftig nedgång i efterfrågan gör att sysselsättningsgraden
bedöms falla. Arbetskraftsdeltagandet faller också men betydligt mindre. Det gör att
arbetslösheten beräknas bli 9,3 procent i år. Läs mer om tecken på viss återhämtning i
ekonomin på regeringens webbsida.

Fler utbildningsplatser för vuxna i höst
För att ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av
coronapandemin har regeringen, i vårändringsbudgeten för 2020, tagit beslut och
möjliggjort flera satsningar på utbildning inom regionalt yrkesvux, yrkeshögskola och
folkhögskola. Läs mer om fler utbildningsplatser på regeringens webbsida.

Möjlighet till förlängning av nystartsjobb
Regeringen har beslutat att den maximala tiden för nystartsjobb ska kunna förlängas med
ytterligare 12 månader. Satsningen är tillfällig och gäller resten av 2020. Förordningarna
träder i kraft den 1 juli 2020 och är tidsbegränsade till den 31 december 2020. Läs mer om
möjlighet till förlängning av nystartsjobb och andra insatser för att stärka
förutsättningarna att möta en ökande arbetslöshet på regeringens webbsida.

Nionde extra ändringsbudgeten överlämnad till riksdagen
Regeringen har överlämnat en nionde extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen.
Budgeten innehåller bland annat förslag om ersättningar till riskgrupper, kapitaltillskott
till Lernia AB och Swedavia AB samt tillskott för att säkerställa nationell tillgång till
ambulansflyg. Regeringen föreslår också att riksdagen bemyndigar regeringen att för
statens räkning delta i en rekapitalisering av SAS AB. Läs mer om den nionde extra
ändringsbudgeten på regeringens webbsida.

Nytt från Region Uppsala
Kultur
Statliga bidraget för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning
av spridningen av coronaviruset har fördelats. 31 större och mindre aktörer från Uppsala
län har tillsammans tilldelats 5,3 miljoner.

Nytt från regionala samverkanstrukturer
Nytt från Almi Uppsala
Almi rapporterar om att inflödet av låneärenden fortfarande är på en hög nivå i
förhållanden till föregående år men att balansen mellan brygglånen (likviditetslån) och lån
till utvecklingsinsatser och tillväxt är balanserad. Som ett mått på hur högt antal
låneförfrågningar är i förhållande till tidigare år så rapporterar Almi att de kommer passera
tidigare årsvolymer redan under juni månad. Förutom brygglånen har det så kallade
tillväxtlånet använts flitigt i länet och nytt för detta lån är att det numera kan användas för
att stärka bolagens utveckling inom digitalisering. Som tidigare fortsätter Almi att ha ett
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högt inflöde av emissionsberoende bolag då dessa har svårt att hitta kapital under
coronakrisen. Förutom dessa bolag ser Almi med oro på flera tillverkande bolag som
tidigare haft fulla orderböcker men som nu haft det svårare att fylla dessa på grund av en
sinande efterfrågan. Till hösten kommer Almi lägga mycket arbete på att jobba med de
bolag som under coronakrisen fått uppskov på sina låneamorteringar (halva lånestocken).

Nytt från ESF Östra Mellansverige
Två nya ESF-utlysningar har öppnat inom programområde 2, öka övergångarna till arbete.
Utlysningarna rör kvinnor och män som står långt/särskilt långt från arbetsmarknaden och
ska leda till att individerna kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Den ena utlysningen, 2020/00456, gäller projekt som ska bidra till att kvinnor och män som
står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare
arbete. Utlysningen avser 22 miljoner kronor och kräver en medfinansiering på 25 procent.
Den andra utlysningen, 2020/00455, riktas mot projekt som stärker kompetensen hos
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden samt utveckla samarbete mellan för
målgruppen berörda aktörer. Här avsätter ESF-rådet 21 miljoner kronor och projekt i
denna utlysning ska medfinansieras med 33 procent.
Utlysningarna öppnade den 18 juni och stänger den 1 oktober 2020. Läs mer om pågående
utlysningar för Östra Mellansverige på ESF:s webbsida.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har publicerat en prognos över arbetslösheten 2020 och 2021.
Uppsala län förväntas ha bland rikets lägsta arbetslöshet. Under perioden 2019 till 2021
bedöms antalet förvärvsarbetande att minska med 12,2 procent i Uppsala län och antalet
inskrivna arbetslösa förväntas öka med 52,8 procent under samma period. I relativa tal
innebär det att arbetslösheten landar på 8,4 procent vid slutet av 2021. Läs mer om
arbetsmarknadsutsikterna 2020–2021 på Arbetsförmedlingens webbsida.

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.
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•

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.
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