Tematräff
Vi blickar framåt!
- Behov och möjligheter framför oss
2020-06-12
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2020-06-12

Välkomna!

Temamöte varje fredag – idag framåtblick!
Dubbla syften
Sprida kunskap om vad som görs i länet
Få input till fortsatt arbete
Målet idag är att tillsammans komma fram till frågor och områden att arbeta med vidare för
Västmanlands näringsliv efter corona.
Christer Alzén, chef Näringsliv och kompetensförsörjning
Region Västmanland
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2020-06-12

Hållpunkter
13:00 Välkomna! Christer Alzén, Region Västmanland
Om dagens tema och upplägg, Erik Asph Hennerdahl och Pernilla Conley
Prognoser om pandemins påverkan på näringslivet, Simon Bölling, Region Västmanland
13:20 Paneldialog om företagens behov i en nystart
13:35 Paneldialog om möjligheter till omställning
13:50 Vad lyfter vi till nationell nivå - inspel
13:55 Summering – Graphic recording från Yonderful
14:00 Slut

Lägesbeskrivning Näringsliv (12 juni 2020)
- Pandemins inverkan på näringsliv och jobb i Västmanland
2020-06-12

Fagersta kommun
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Avslagen utveckling följs av en kraftig nedgång i tillväxten
BNPriketsäsongsrensadedata,nivå(miljonerSEK)ochkvartalsförändring,procent(staplarna)
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BNP är summan av alla varor och tjänster som produceras inom
landet
Källa: SCB, data tom 1 kvartalet 2020. Källa framskrivning (streckad linje): Konjunkturinstitutet

Sedan februari/mars stora konsekvenser av
Covid-19
Oro bland hushåll innebär högre sparande
och lägre konsumtion
Begränsad rörlighet ger lägre efterfrågan på
många varor och tjänster
Avbrott i leveranser
Ekonomisk aktivitet påverkas av både lägre
efterfrågan och begränsad
produktionsförmåga
Stora osäkerheter kring framtiden
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Mycket svagt läge inom näringslivet
Genomsnitt=100,avserriket
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Tillverkningsindustrin 40%

Handeln 30%

Privata tjänstenäringar 5%

Hushållen 20%
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Bygg & anläggning 5%

Tendensundersökningar riktade till hushåll och företag ger
vägledning och indikerar en mycket svag tillväxt framöver
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Källa: Konjunkturinstitutet, data tom maj 2020
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Mycket svagt läge inom handel även om t.ex dagligvaror
upplever ett starkare läge än normalt

Rimligt att det vänder redan tredje kvartalet?
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Näringslivsstrukturen varierar vilket ger olika påverkan i länet
Sysselsattdagbefolkning2018 efter bransch ochkommun

Västerås har en hög andel
tjänstebranscher
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Många andra kommuner har en
tydligare koncentration inom tillverkning
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Detta innebär att länets kommuner kan
väntas påverkas olika
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Hittills stort fokus tjänstebranscherna
men framöver?
Handel, hotell/restaurang och transport

Företagstjänster

Kulturella och personliga tjänster

Varuproduktion, energi och bygg

Offentlig förvaltning, utbildning, vård/omsorg

Okänt
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Hittills flest varsel inom hotell och restaurang men nu ökar
varslen även inom tillverkning
AntalpersonerberördaavvarseliVästmanlandslän

450
Annan serviceverksamhet
Kultur, nöje och fritid
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Vård och omsorg; sociala tjänster
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och…

300

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och…

250

Informations- och kommunikationsverksamhet

200

Hotell- och restaurangverksamhet

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

100

Byggverksamhet

50

Tillverkning
0

Källa: Arbetsförmedlingen, data tom maj.
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Många i länet har beviljats korttidsarbete
Antal anställda som omfattas av KTA per bransch, Västmanlands län

Hittills i år (10 juni) är det 10 600 personer i länet som
beviljats korttidsarbete
Beviljade ansökningar omfattar 476 miljoner kr (28 mdr i
riket totalt)
Flest företag inom handel resp. företagstjänster men flest
anställda inom tillverkningsindustrin omfattas
Korttidsarbete tom 10 juni
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Tillverkning 5500 personer
Handeln 1260 personer
Hotell och restaurang 790 personer
Könsfördelning sysselsatt dagbefolkning 2018
procent män/kvinnor

Källa: Tillväxtverket och SCB

Tillverkning 77/23
Handeln 57/43
Hotell och restaurang 52/48
Företagstjänster 59/41
Vård och omsorg, sociala tjänster 18/82

Företagstjänster 630 personer
Vård och sociala tjänster 640 personer

10

Arbetslösheten ökar nu kraftigt i riket och i Västmanlands län
Andel av arbetskraften(16-64år), procent
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Arbetslöshet riket

Arbetslöshet Västmanlands län

Källa: Arbetsförmedlingen, data tom maj. Egen säsongrensning

Arbetslösheten hög i Västmanlands län
Arbetslösheten ökade redan innan Covid-19
Regeringen spår + 2 %-enheter, Konjunkturinstitutet +
3.4 %-enheter 2020 (jmf 2019) och fortsatt ökning
2021 till 11 procent för riket totalt
Arbetslösheten i länet kan mycket väl hamna på 11-12
procent av arbetskraften redan i år

Konkurserna ökar något
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Till och med maj i år maj är det 88 företag som inlett konkurser
i länet och som omfattar 223 anställda. (2019: 68 företag, 170
anställda).
Påverkar flest anställda inom handel, hotell & restaurang samt
transport. Under 2018 resp 2019 var det inom bygg, handel
och tillverkningsindustrin.
Nationellt ökar också konkurserna inom bygg samt
tillverkningsindustrin betydligt. I länet ser vi liten ökning inom
bygg men ännu inte inom industrin. Vid en längre kris kommer
företagskonkurser inom industrin troligen öka.
Under finanskrisen såg man stor eftersläpning. Under 2010
drabbades fler anställda per månad i länet av konkurser än
finanskrisens år 2008. Trolig utveckling nu vid längre kris.
Jämför snitt/ månad Västmanland
2020: 16 företag och 45 anställda (tom maj)
2019: 14 företag och 44 anställda
2010: 13 företag och 75 anställda
2008: 12 företag och 45 anställda
Källa: Tillväxtanalys och SCB

Tom
maj
2020
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Branschfördjupning: Besöksnäringen i Västmanland

Foto: Per Groth
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Besöksnäringen – lite basfakta
Besöksnäringen omfattar delar av olika branscher,
bland annat hotell och restaurang, transport, handel
och kulturella tjänster. Något svårfångad i siffror.

Ganska jämn könsfördelning bland sysselsatta, cirka
44% kvinnor och 58% män**. Operativa företagsledare
som är kvinnor utgör 28%.

Besöksnäringen omfattar 920 arbetsställen i länet,
många små företag

Växande näring där antalet sysselsatta har ökat med
24% (500 st) sedan 2010.

Antal heltidssysselsatta innan coronakrisen uppskattas
till cirka 2600 personer*, vilket motsvarar 2,5% av
länets sysselsatta.

Nettoomsättningen är 3,8 miljarder kronor per år.
En utveckling på 40% sedan år 2010.

Antalet sysselsatta varierar starkt över året med
säsongsarbetare och deltidsanställda.

* Antalet novembersysselsatta i dagbefolkningen, hämtas från SCB:s
registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).
Källa om inget annat anges: WSP, indikatorer för besöksnäringen i Östra Mellansverige
15 maj 2020, SCB

**Besöksnäringen omfattar flera olika branscher. Bland annat handel, hotell och
restaurang, transport, kultur etc. Snittet kvinnor och män inom dessa 4 branscher
är 43% kvinnor och 56% män. Källa: SCB
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Besöksnäringen påverkas
Besöksnäringen som tjänstesektor drabbas hårt pga
social distansering, reserestriktioner, minskad
konsumtion

Konkurser drabbar flest anställda inom handel, hotell &
restaurang samt transport, 111 personer (tom april).
Nästan dubbelt fler än förra året.

Drastiska minskad efterfrågan och utan intäkter
drabbas planering av kommande säsongs tjänster

Unga, utrikesfödda och personer med kort utbildning i
första ledet när företag inom besöksnäringen varslar
och säger upp personal. Arbetslösheten stiger i dessa
grupper.

Flera företag ”pausar” över sommaren, t ex Sala
Silvergruva
Korttidsarbete tom 10 juni, observera att en del, men
inte alla, arbetar inom besöksnäringen:
- Handeln 1260 personer
- Hotell och restaurang 790 personer
- Kultur, nöje och fritid 270 personer
Tom maj varslades 284 personer inom hotell och
restaurang.

Påverkar dessa gruppers möjligheter till instegsjobb nu
och en tid framöver.
Risk för avveckling
hotell och restaurang
80
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20
0

Ingen risk
Källa: SCB, Tillväxtverket

Liten risk

Hög risk
Kolla för inspiration: https://utveckling.sk
ane.se/siteassets/naringsliv/2020-04-06--hotell-och-restaurangbranschen.pdf
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Besöksnäringen – uppskattningar framåt
På kort sikt – om coronakrisen snart är över
Besöksnäringen består av många mindre företag som
har svårt att få tillgång till de statliga stöd som lanserats
med fortsatt behov av utvecklat stöd
Kompetensutveckling av personal och utveckling av
företagens tjänster ger möjlighet att stärka
konkurrenskraften
Turismföretagen efterfrågar anpassad information det
ska vara lätt att göra rätt, t ex för mindre grupper
besökare
En Svemestertrend förväntas, d v s fler svenskar som
semestrar i landet. Detta kommer för de flesta inte att
uppväga de stora förlusterna under våren.

Källa:

På lång sikt – om coronakrisen fortsätter längre tid
Stora osäkerheter i att bedöma utvecklingen. Påverkas
också av om resandet kommer att förändras .
Fler nedläggningar kan förväntas och ökad
arbetslöshet
Nedläggningar påverkar inte bara företagen och
sysselsättningen, utan vissa orters service och
attraktionskraft.
Behov av nya stöd i att få igång verksamheterna igen
och kunna anställa på nytt
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Branschfördjupning: Handeln i Västmanland

Foto: Kentaroo Tryman

Foto: Kentaroo Tryman
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Handeln – lite basfakta
Antal sysselsatta

Handeln sysselsätter 13 050 personer i länet, cirka
12% av länets sysselsatta. Varierar stort i kommunerna.
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Ganska jämn könsfördelning bland sysselsatta,43%
kvinnor och 57% män.
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Var femte sysselsatt är mellan 16-24 år - instegsjobb
på arbetsmarknaden
Svag utveckling: 150 fler sysselsatta i länet sedan 2012
Omsättning per invånare inom detaljhandeln har ökat,
2018 var det 66 350 kr / invånare. Stor skillnad mellan
kommuner. Länet rankas på 9:e plats i Sverige.
Strukturomvandling pågår. E-handeln står för 11% av
detaljhandeln nationellt, växte 13% förra året. I länet
finns relativt få "rena" e-handelsbolag.
Källa: Svensk Handel, SCB
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Handeln påverkas
Nästan var tionde anställd inom handeln har beviljats
korttidsarbete, 1260 personer (tom 10 juni) och som
nu verkar avta
Under mars - maj har 63 personer varslats inom
handeln
24 företagskonkurser med 49 anställda (jan-april
2020)*
Drabbar många nya på arbetsmarknaden, så som unga
och utlandsfödda. Arbetslösheten stiger här.
Framtidsindikatorn för sällanköpsvaruhandeln är något
bättre i maj , 67,3 från rekordlåga 54,4 i april (neutral
nivå är 100)
E-handelns uppgång vägs inte upp av bortfallet i de
fysiska butikerna, framtidstron hos e-handlare faller.
Källa: SCB, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Svensk Handel
* Statistik på bransch görs månadsvis, maj ännu inte inkommit. Källa: SCB
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Handeln – påverkas
Handel med mode, kläder, skor, sport har det svårt- så även
innan pandemin
Handel med mat, hemartiklar, elektronik, hälsa, bygg- och
trädgård har gått ok och vissa har även ökad försäljning, tex
trädgårdshandeln, mathandeln från restaurangbranschen
Hälften har likviditetsproblem - kombinationen minskad
efterfrågan och intäkter tillsammans med höga fasta
kostnader och ibland svårt att få betalt från små företag ger
svår ekonomi
Flöden av varor och tjänster internationellt börjar röra sig
En del varor som nu kommer är säsongsrelaterade och måste
säljas av snabbt
Problematiken med dyra hyreskostnader i attraktiva lägen
stärks
Källa: Svensk Handel

Risk för avveckling
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Sällanköpsvaruhandel

Hög risk
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Handeln – uppskattningar framåt
På kort sikt – om coronakrisen snart är över

På lång sikt – om coronakrisen fortsätter längre tid

Uppdämt konsumtionsbehov, företagen kan komma
tillbaka ganska snabbt

Fler nedläggningar och konkurser

Nedläggningar hos de med svag likviditet
(sällanköpshandeln mer utsatt)

Lägre värderade företag

Påskyndar digitala omställning och öppnar upp för nya
målgrupper, t ex äldre
Påskyndar omställningen av hur handelsplatser och
stadskärnor kommer se ut
Fortsatt ta del av de nationella, regionala och lokala
stöd som finns, likviditet fortsatt viktig

Källa: Svensk Handel och egen analys

Större arbetslöshet
Lägre värdering kommersiella fastigheter. Skulle
kunna påverka banksystemet och som i ett värsta
scenario skulle kunna sprida sig till
bostadsmarknaden. Men inga sådana tecken syns
nu.
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Paneldialog – så här går det till
Panel 1 dialog 10 min
Panel 2 och chatten adderar 5 min
Panel 2 dialog 10 min
Panel 1 och chatten adderar 5 min
Gemensamt inspel nationellt
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Panel 1
Behov i nystart

Panel 2
Möjligheter i omställning

Marita Ljung, Almi Företagspartner

Helena Jerregård, Mälardalens högskola

John-Edvard Stenstrand, Västerås Science
Park

Anders Johansson, Coompanion

Madeleine Ahlqvist, Hallstahammars
kommun

Anna Holmström, Handelskammaren
Mälardalen
Christer Alzén, Region Västmanland
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Graphic recording
Frida Birkelöf och Tomas Hillergren

2020-06-12
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Vi ses efter sommaren!

