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Konjunkturläge – konjunkturbarometer

Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå - med 
hjälp av Konfidensindikatorn.

 Konfidensindikatorn är en sammanvägning av flera enkätfrågor* och används för att sammanfatta 
situationen i en bransch. Andelen positiva svar minus andelen negativa svar från ett företag ger ett nettotal 
som används som ett mått på läget eller förändringen på den aktuella frågan. Konfidensindikatorn beräknas 
som ett medelvärde av nettotalen (säsongsrensade och standardiserade). Normalläge är = 100

Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för 
tillverkningsindustri, bygg-och anläggningsverksamhet, handel och de privata tjänstenäringarna.

*företagens svar om synen och förväntningar på sin egen och den svenska ekonomin.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som grund för att beskriva konjunkturläget används här främst uppgifter från Konjunkturinstitutet.KI mäter konjunkturen på nationell och regional nivå utifrån en sammanvägning av frågor och svar från företagare inom Tillverkningsindustrin, Byggindustri, Handel och Tjänstesektorn. Beroende på näring kan frågorna som ställs variera, exempel syn och förväntningar på:Försäljnings- och produktionsvolym, Orderstockarnas storlek, Varulagersstorlek, Efterfrågan, Utveckling av antalet anställda.Nationellt frågas omkring 6 000 företagare.Tillverkningsindustri: Den totala orderstocken, nulägesomdöme - Färdigvarulagren, nulägesomdöme + Produktionsvolymen, förväntningar. Byggindustri: Orderstocken, nulägesomdöme + Antal anställda, förväntningar. Handel: Försäljningsvolymen, utfall - Varulagren, nulägesomdöme + Försäljningsvolymen, förväntningar. Privata tjänstenäringar: Utvecklingen av företagets verksamhet, utfall + efterfrågan på företagets tjänster, utfall + efterfrågan på företagets tjänster, förväntningar. 
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Hela näringslivet, Sverige, månad
Konfidensindikatorn, index medelvärde = 100

Källa: Konjunkturinstitutet

Dystrare utsikter för den svenska ekonomin då konjunkturen faller

Presentatör
Presentationsanteckningar
De senaste mätningarna visar att Högkonjunkturen är över och stämningsläget i ekonomin är nu något svagare än normalt, där hela näringslivets konfidensindikator kraftigt backat under den andra halvan av 2019. Nedgången förklaras av svagare signaler från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.En försvagad världsekonomi, med en ytterligare upptrappning av den internationella handelskonflikten, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna och kan drabba en liten ekonomi som Sverige extra hårt (enligt såväl KI som Handelsbankens konjunkturrapport). Både statens och kommunernas inkomster beräknas minska jämfört med 2018 års nivå fram till 2023 enligt KI:s prognos. Enligt DNs enkätundersökning  som publicerades den 16 oktober 2019 så beräknas fyra av fem kommuner behöva göra neddragningar av sina verksamheter nästa år.110 och över indikerar att läget är mycket starkare än normalt, 100 indikerar ett normalläge, det historiska genomsnittet	<90 ett läge mycket svagare än normalt.
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Hela näringslivet, regionala serier, kvartal
Konfidensindikatorn, index medelvärde = 100

Tydlig konjunkturavmattning (efter en temporär uppgång Q1 2019), 
under sitt normalläge i alla regioner

Källa: Konjunkturinstitutet

Presentatör
Presentationsanteckningar
En nedgång i samtliga regioner (efter en temporär ökning under det 1:a kvartalet 2019). Industriföretagen visar på minskade orderingångar på hemmamarknaden men även minskade förväntningar på produktionsvolym och orderingångar på exportmarknaden.  Näringslivet rapporterar om en något minskad sysselsättning de senaste tre månaderna.Konjunkturen inom den exportberoende tillverkningsindustrin har tidigare hållits uppe av en svag krona, men det är ett samband som allt mer minskar. En svag krona och Riksbankens minusränta (styrräntan) under högkonjunkturen kommer troligtvis förvärra situationen, då även USA och Euroområdets centralbanker är inne på räntesänkningscykler.Nordeas konjunkturanalys ”Regionala utsikter” (från slutet av september) visar att den globala nedgången syns tydligt hos industritunga företag i Mellersta och Övre och Norrland, med negativa tillväxttal redan i år, vilket talar för en ytterligare försämring under hösten i resten av landet. Sysselsättningen väntas under hösten falla i alla regioner och nästa år är det endast Stockholm och Västsverige som bedöms få en sysselsättningstillväxt.
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Förvärvsarbetande respektive sysselsatta i länet enligt SCB:s registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och arbetskraftsundersökningar (AKU)

Källa: SCB; RAMS och AKU

Presentatör
Presentationsanteckningar
Även SCB:s arbetskraftsundersökningar* visar på att sysselsättningen i länet nu tenderar att minska. SCB arbetskraftsundersökningar (AKU) är dock betydligt mer osäkra för mindre regioner än den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS*, men som har en eftersläpning på cirka 1 år. Enligt AKU så minskade sysselsättningen i länet i genomsnitt för kvartal 1-3 under 2019 till drygt 114 000 sysselsatta, (15-74 år) *RAMS baseras till största delen på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och de egna företagarnas självdeklarationer, som sedan bearbetas av SCB. Under 2018 var det omkring 116 650 förvärvsarbetande (16-74 år) i länet.
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Källa: Af och SCB

Matchningsläget på arbetsmarknaden i Västernorrlands län och riket

OBS olika skalor

Tydlig nedgång av bristtalen av arbetskraft med efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden i länet, 
främst inom den privata sektorn , men fortfarande högre än historiskt normalläge.

Presentatör
Presentationsanteckningar
En högkonjunktur som ebbar ut och en minskad sysselsättning kan komma att lindra problemen med på brist på arbetskraft, men oavsett konjunkturläge kan det dock vara svårigheter att hitta kompetent personal inom en mängd olika yrken.Enligt arbetsförmedlingens intervjuer, våren 2019 fanns det fortsatta rekryteringsproblemen i länet, men med en markant nedgång sedan hösten 2017. Våren 2019 uppgav omkring 23 procent av de privata arbetsgivarna och 50 procent av arbetsgivarna inom offentliga tjänster att de haft svårigheter att rekrytera kompetent personal. Bristtalen i Västernorrland under våren 2019 var sammanlänkat med ett relativt starkt konjunkturläge (som dock nu visar på en snabb nedgång) och ett pågående generationsskifte på länets arbetsmarknad. Inom vård och omsorg och grundskolan hade samtliga tillfrågade enheter upplevt rekryteringssvårigheter i undersökningen. Störst svårigheter att rekrytera inom näringslivet, fanns inom transportsektorn, där 65 procent svarade att de haft besvär att rekrytera personal. Exempelvis är det stor brist på lastbilsförare, motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer.De vanligaste konsekvensen vid rekryteringsproblem är att befintlig personal får arbeta mer men även att arbetsgivarna fått sänka kraven på utbildning och erfarenhet vid sin rekrytering.

https://public.tableau.com/profile/gunnar.holmgren/vizhome/YrkeniVsternorrlandslnBristindex/Dashboard1#!/
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Såväl den yrkesverksamma befolkningen som antal förvärvsarbetande i länet ökar av
utrikes födda, medan motsatsen gäller för de som är inrikes födda

Källa: SCB; RAMS

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetskraftsreserven finns inom den utrikesfödda befolkningen. Såväl antal i befolkningen som sysselsatta i länet ökar av utrikesfödda, medan motsatsen gäller för de som är inrikes födda.Inom befolkningen 20-64 år blev det cirka 6 000 fler som var utrikes födda under åren 2011 till 2018, medan den inrikes födda befolkningen samtidigt minskade med 10 400.  Motsvarande utveckling av antalet förvärvsarbetande 20-64 år för åren 2001-2017 var närmar 4 000 fler som var utrikes födda och drygt 1 700 färre som var var inrikes födda.Förvärvsgraden bland länets utrikesfödda är närmare 30 procentenheter lägre än för de som är födda i Sverige, 80,5, (även lägre än utrikesfödda i hela landet). Här finns en utmaning i att en stor andel av den utrikesfödda befolkningen har låga utbildningsnivåer. Men även bland de med en eftergymnasial utbildning är det stora skillnader, där är förvärvsgraden närmare 91 procent hos de inrikesfödda men endast 67 procent hos de utrikesfödda. 
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Befolkningsutveckling 16-64 år (huvudsak yrkesverksamma) till och med 2030

Källa: Af /SCB:s befolkningsprognos

Förändring andra Norrlands-
kommuner :
Gävle 6,5%
Hudiksvall -3,3%
Östersund 3,2%
Umeå 6,6%
Skellefteå -4,0%
Luleå 1,1%

Presentatör
Presentationsanteckningar
En rapport från Af våren 2019 visar att situationen att rekrytera arbetskraft riskerar att förvärras i främst sex län*, och där ingår Västernorrland, fram till 2030. SCB har beräknat hur befolkningsutvecklingen i landets kommuner kan påverka tillgången av antal yrkesverksamma (16-64 år) fram till 2030. Inom åldrarna 16-64 år så beräknas befolkningen i länet minska med 3 200 personer fram till 2030, -2,2 procent, jämfört riket +7,2% (framförallt i storstadsregionerna). Den inrikes-födda i befolkningen minskar med 8 400 medan antalet utrikesfödda i befolkningen beräknas öka med 5 200. Samtidigt som de i arbetsför ålder minskar i länet så beräknas antalet 65 år och äldre att öka med drygt 6 procent, eller 3 600 fram till 2030. Af bedömer att den beräknade befolkningsutvecklingen medför att det blir extra viktigt (främst för de mindre kommunerna i landet) att söka ta tillvara den resurs som utrikesfödda utgör. Totalt beräknas det dock bli en mindre befolkningsökning i länet till 2030, knappt 1 200 invånare.Studien visar att alla länets kommuner (eventuellt med undantag för Sundsvall) kommer få stora utmaningar att erhålla arbetskraft samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar, det gör att det kan blir ytterligare bekymmersamt att erhålla personal, och kanske inte minst inom vård och omsorg. *Västernorrland; Kalmar; Gotland; Värmland; Jämtland och Norrbotten
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Andel öppet arbetslösa av arbetskraften i december 2019, procent
Alla inskrivna 16-64 år Ungdomar 18-24 år Utrikes födda 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen Ungdomar totalt inskrivna arbetslösa i länet 8,3%, riket 5,6%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetslösheten ökar i större delen av landet, mycket hög arbetslöshet bland de som är utrikesfödda.Arbetslöshetstalen i länet tillhör de högsta i landet, i december 2019 var 4,7 procent öppet arbetslösa (av arbetskraften) jämfört med riksgenomsnittet 4,0 procent. Andelen öppet arbetslösa ungdomar och utrikesfödda var 5,9 respektive 12,8 procent i länet, jämfört med riksgenomsnittets 4,6 och 9,3 procent.
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Källa Af

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år per kön.

Presentatör
Presentationsanteckningar
I jämförelse med förra året har den totala arbetslösheten för såväl kvinnor som män ökat i både länet som i hela riket. Där ökningen har varit störst för kvinnor i Västernorrland. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program har i länet jämfört med ett år sedan ökat med drygt 900 personer eller 9,5 procent (riket 8,5 procent).



www.rvn.se

Källa Af

Inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrland, 
december 2019 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

* Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande 
period föregående år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är stora skillnader mellan länets kommuner, i tex Härnösand och Sollefteå utgör de som är födda utanför Sverige 57 respektive 46 procent av alla arbetslösa medan den andelen i Timrå är endast 31 procent. I Härnösand och Sollefteå finns det även en näringslivsstruktur med ett stora inslag av tjänster som kräver eftergymnasial utbildningDe med en utsatt ställning på arbetsmarknaden (utomeuropeiskt födda, högst förgymnasial utbildning, funktionsnedsatta med försämrad arbetsförmåga. samt inskrivna i åldersgruppen 55-64 år) utgör omkring 70 procent av de inskrivna arbetslösa i länet. De som befinner sig mycket långt från arbetsmarknaden kan förutom utbildningsinsatser även vara i behov av insatser som är av mer hälsofrämjande eller av social karaktär. Dessa rör sig ofta mellan olika ej avgränsade system som ger en ineffektiv hantering, t.ex. mellan sjukförsäkring  och olika arbetesfrämjande åtgärder.Många långtidsarbetslösa, av de 10 485 som var inskrivna som arbetslösa i december 2019 hade omkring 61 procent (riket 60%) varit det minst 6 månader och 42 procent mer än ett år. Närmare var annan som varit utan arbete mer än ett år är födda i utomeuropeiska länder. Huvuddelen av de långtidsarbetslösa har även låga utbildningsnivåer
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Källa Af

Arbetslösa ungdomar (öppet arbetslösa + i program med aktivitetsstöd) i Västernorrland, 
december 2019 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

* Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande 
period föregående år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Även stora skillnader mellan länets kommuner när det gäller ungdomsarbetslösheten, men där alla kommuner ligger över riksgenomsnittet. Högst ungdomsarbetslöshet finns i Kramfors, men störst uppgång jämfört med förra året har det varit i Ö-vik, bl.a. en konsekvens av att Comhem successivt lägger ner sin verksamhet i Örnsköldsvik, där många ungdomar förlorar sina jobb, (totalt 140 anställda, helt avvecklat fram till nov-dec).
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Arbetssökande 20-64 år efter utbildningsnivå och medborgarskap. 
Västernorrlands län. 3:e kvartalet 2019

Källa: Af och SCB, Raps-RIS

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utbildningsnivåerna påverkar i hög grad vilka som är arbetssökande, inte minst bland utomnordiska medborgare, som kräver stora och resurskrävande utbildningsinsatser, men det finns samtidigt en stor grupp utomnordiska arbetssökande som har en eftergymnasial utbildning, som med mindre resurser, borde kunna komma in på arbetsmarknaden, dessa var närmare 1 500 av de. arbetssökande under det 3:e kvartalet 2019
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Källa: Arbetsförmedlingen

Antal personer berörda av varsel om uppsägning i Västernorrland, 1992-2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
Relativt få som varslats om uppsägning under 2019. Af:s varselsstatistik som redovisats per månad från 1992 och framåt visar att antalet som varslades förvisso var 314 fler än under förra året, men lägre än under 2017.



www.rvn.se

Källa: Arbetsförmedlingen

Antal berörda av varsel om uppsägning per 1 000 invånare 16-64 år
I länen, ackumulerat per månad under 2019

Presentatör
Presentationsanteckningar
I förhållande till befolkningen ligger antalet varsel i Västernorrland i mittenskiktet av länen, Stockholms mycket höga varseltal i februari beror på att Arbetsförmedlingen varsel av 4 500 anställda på sina kontor i landet lagts på Stockholms län. Även mycket stora varseltal i Stockholms län i november till följ av att tre sjukhus (Karolinska, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus) varslade personal.
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Antal företagskonkurser och berörda anställda i Västernorrland, 2019

Källa: Tillväxtverket/SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under 2019 försattes 154 företag försatts i konkurs i länet, vilket var 5 färre än jämfört med ett år sedan, totalt berördes 408 anställda, vilket var 75 fler jämfört med samma tid förra året. Flest företagskonkurser i år har det varit inom handel (29 företag) följt av byggindustri (27 företag), och hotell och restaurang (26 företag).
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Antal anställda berörda av företagskonkurser i länet, 2015 - 2019

Källa: Tillväxtverket/SCB

Flest berörda anställda av konkurser i år fanns inom, 
byggindustri, hotell och restaurang och inom handel.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Under de senaste fem åren har flest anställda som omfattas av konkurser varit inom handel, byggindustri och hotell och restaurang. Under 2019 fanns mest personal som omfattats av konkurser inom byggindustri (99) följt av hotell och restaurang (92 anställda) och handel (86). De senaste årens uppsving med fler arbetsställen inom hotell och restaurang verkar nu kunna slå tillbaka till följd av en mer mättad marknad. Nedgången inom handeln kan förklaras av en mer strukturell karaktär i hela landet till följd av förändrade köpmönster med en ständigt växande e-handel. Främst är det inom sällanköpsvaruhandeln som konkurrensen hårdnat.
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Nyregistrerade företag per 1 000 invånare 16-64 år hos Bolagsverket, 2019

Källa: Bolagsverket

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jämfört med 2018 så har antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minskat i 10 län under 2019, med störst nedgång i Västernorrland, medan Jämtlands län haft den störta uppgången.Trots en nedgång i länet så hamnar ändå nyföretagandet i Västernorrland fortsatt inom medianen av länen.
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Nyregistrerade företag på bolagsform hos Bolagsverket, 2017-2019

Källa: Bolagsverket

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet nyregistrerade enskilda företag minskade mest under 2019 jämfört med 2018. Sedan minimikapitalet för att starta ett aktiebolag sänktes från 100 000 till 50 000 kronor så startas alltjämt flest nya företag som aktiebolag.
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Befolkningsutveckling i länen 1 november 2018 till 1 november 2019

Källa: SCB

Fram till den 1 november 2019 hade Västernorrland efter Norrbotten den näst 
svagaste befolkningsutvecklingen i landet, med endast 4 fler invånare, vilket 
dock var betydligt bättre jämfört med samma period för ett år sedan, då 
folkmängden minskade med 607 invånare. 

Fortsatt är den största befolkningstillväxten i storstadsregionerna Stockholm 
(inkl. Uppsala), Göteborg och Malmö, med 73 procent av landets totala 
befolkningsökning.

34 910

4 349
510

Presentatör
Presentationsanteckningar
Helåret 2018, -515 invånare.Svag befolkningstillväxt fram till den 1 november i Västernorrland, endast 4 invånare, 0 procent, jämfört med 1 procent (104 100) för hela riket. Av kommunerna var det endast Sundsvall och Härnösand som fick en befolkningsökning med 565 respektive 31 invånare. Störst befolkningsminskning hade Sollefteå, minus 287 invånare, fölt av Kramfors med minus 100 invånare.Uppgifter för helåret 2019 publiceras av SCB den 20 februari.
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Nettoflyttningar för Västernorrlands län 2014-2018

Källa: SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
Av Västernorrlands negativa flyttnetto till övriga landet de två senaste åren (2017-2018) på – 4 420 personer, så utgjordes 70 procent (- 3 100) av utrikes födda, de tidigare årens invandraröverskott urholkas därför nu till följd av omflyttning till andra län.
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Källa: Sveriges Byggindustrier (BI)

Antal påbörjade lägenheter i landet, 1 000-tal 2004-2018, prognos 2019-2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Sveriges Byggindustriers konjunkturrapport (Nr 2 2019) från i höstas visar på minskande bygginvesteringar dämpar tillväxten i svensk ekonomi. Anledningen är att bostadsproduktionen faller samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker under nästa år. Sammantaget minskar bygginvesteringarna med 2 procent 2019 och sedan ytterligare 2 procent 2020 och den totala sysselsättningen inom byggindustrin i landet beräknas att minska med cirka 5 000 personer fram till 2020. Nedgången i bostadsbyggandet omfattar såväl ägda bostäder (främst småhus och bostadsrätter) som hyresrätter.Utvecklingen av bygginvesteringarna i länet beräknas ett oförändrat resultat (förändring 0 %) perioden 2018-2020.Byggsektorn i landet hålls uppe av offentligt lokal- och anläggningsbyggande, (i vår region främst Trafikverket och Sundsvalls kommun).BI presenterar sin ny konjunkturrapport den 23 oktober.
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Bostadsbyggande i Västernorrland, påbörjade och färdigställda lägenheter
2005-2018 och preliminärt 1:a halvår 2019

Källa: SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bostadsbyggandet i länet har ökat som en följd av en bedömd bostadsbrist, inte minst har antalet lägenheter i flerbostadshus ökat. Vid utläsning av diagrammet finns det är en (ackumulerad) eftersläpning på cirka 2 år mellan påbörjade och färdigställda lägenheter. För påbörjade lägenheter finns en underskattning för senaste halvår på omkring 11 procent.Färdigställandesiffrorna är underskattade i samma storleksordningar, men här är undrskattningen störst i början på året.



www.rvn.se

Källa: SCB

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 2005-2018, ackumulerat per år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Antalet färdigställa lägenheter i Sundsvall (och i Örnsköldsvik), har i jämförelse med några andra norrlandskommuner varit lågt, diagrammet visar antalet ackumulerat lägenheter per år från 2005. Nedan antalet lägenheter (och folkökning) under perioden:Gävle	3 545 	(9 374)Sundsvall	1 534 	(5 143) 	(nya lägenheter: hälften av vad som byggts i Gävle och drygt en sjundedel av vad som byggts i Umeå). I Sundsvall behövs främst fler hyresbostäder byggas.Örnsköldsvik	783  	(1 144)Östersund	2 491 	(4 768)Umeå	10 680 	(17 729)Skellefteå	935 	(681)Luleå	3 137 	(5 267)V-norrland	2 662	(1 258)Källa: SCB, totalundersökning där SCB får in uppgifterna från alla landets kommuner
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Boverket, Regionala byggbehovsberäkningar, huvudalternativ, 2018–2027

Boverket skriver:
För de regioner som saknar byggbehov 
enligt beräkningarna är det viktigt 
att framhålla att det kan finnas behov som 
exempelvis har med en åldrande 
befolkning att göra. 

Exempelvis så bedömer Sollefteå att de i 
nuläget har en brist på särskilda 
boendeformer för äldre.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt Boverket kommer det att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027, men med stora regionala skillnader. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.Beräkningarna visar att 38 FA-regioner i landet har behov av fler bostäder, men också att det i 22 regioner saknas behov av fler bostäder av demografiska skäl. Storstadsregionerna Stockholm ( inkl. Uppsala), Göteborg och Malmö står för 76 procent av det totala byggbehovet i landet.	Huvudalternativ	Låg migration		Hög migrationFA-Sundsvall	3 630		1 510		4 820FA-Övik	1 690		840		2 670Befolkningsprognos + Byggbehovet innefattar också ett framräknat initialt underskott av bostäder. Detta underskott har ackumulerats sedan 2006, vilket var det år då befolkningen började öka i en takt som översteg takten i bostadsbyggandet. Det som faktiskt har byggts under perioden 2006–2017 förutsätts ha minskat behovet av nya bostäder i motsvarande grad.
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Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (2019-07 – 2019-09) 
jämfört med motsvarande period föregående år

Källa: SCB

Presentatör
Presentationsanteckningar
Prisläget på bostadsmarknaden har börjat att stabiliseras, i Västernorrland ökade småhuspriserna med två procent, jämfört med juli-september förra året, medan de i hela landet var en ökning på 3 procent.	Det finns dock flera internationella bostadsekonomer som varnar för en Svensk bostadsbubbla. Internationella Bloomberg Economics placerar Sverige 3:e högst på sin lista över länder där bostadssituationen är mest ohållbar, de har studerat bostadspriserna i förhållande till hyra och inkomst, samt tagit hänsyn till inflation och hushållens skuldsättning**. Det är endast Kanada och Nya Zeeland som beräknas löpa större risk för en bostadsbubbla. (DI 19-07-13). Även EU-kommissionen har tidigare varnat för en Svensk bostadsbubbla till följd av stigande huspriser från en redan övervärderad nivå i kombination med att hushållen blir allt mer skuldsatta. ** hushållens skulder som andel av disponibel inkomst*Småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.Statistiken omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden. Komplettering/revidering görs dock vid nästa publiceringstillfälle av SCB. 
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Prisutveckling bostadsrätter kronor per kvadratmeter, hela landet

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Presentatör
Presentationsanteckningar
Underlag:  Cirka 96 procent av Sveriges mäklare rapporterar in sina kontraktsdata till Svensk Mäklarstatistik, där sedan SCB kontrollerar kvaliteten och producerar underlag, ger en samlad prisstatistik av bostäder i hela landet.Det har varit en mycket kraftig prisutveckling på bostadsrätter i hela landet, men med stora regionala prisskillnader, räknat för 3 månader till juni 2019, genomsnittspriset i Stockholm 55 953 kr/kvm, vilket är mer än tre gånger så mycket som i Västernorrland. Även stora prisskillnader mellan länets kommuner, för den senaste 3 månaders perioden toppar priserna i Örnsköldsvik (23 572 kr/kvm, 120 sålda bostadsrätter) , följt av Sundsvall (15 573, 352 sålda), medan priserna i Härnösand och Timrå varit mer lika (drygt 6 000 kr/kvm). Försäljningen i Sollefteå och Kramfors är för liten för att tas med här, och i Ånge har inga bostadsrätter sålts de senaste 12 månaderna.
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Källa: SCB

Taxerad kommunal inkomstskatt (till kommuner och landsting) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utveckling:2018, (avser inkomster 2017) ökade den taxerade kommunala inkomstskatten (till kommuner och landsting) i länet med 4,8 miljarder eller 2,9 procent, vilket var betydligt lägre än riksgenomsnittets 4,6 procent.  Även den statlig skatten på såväl förvärvs- som kapitalinkomst har en lägre utveckling än jämfört med hela landet.Skattekraften per invånare för 2019 är omkring 95 procent av rikets.*En stagnerande befolkningstillväxten för länet kan påtagligt komma att försämra läget.Fysiska personer= privatpersoner samt dödsbon.
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