§ 16.

Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
• Till och med oktober har hotellnäringen förlorat mer än 7 miljoner gästnätter,
hotellbeläggningen var förra veckan på 16 % jämfört mot 81 % samma period
2019.
• Antal varsel uppgår till 9 500 och knappt 24 000 permitterade inom
besöksnäringen i Stockholm, och därtill kommer också handeln som påverkas av
minskat antal besökare.
• Arlanda vände åter ner i november och landade på -87 % i november. Arlanda
har dock klarat sig bättre än Köpenhamn och Helsingfors enligt mätningar från
oktober månad.
• Innerstaden är hårdast drabbat då de är mest beroende av kontorsarbetande,
internationella besökare och affärsresenärer.
• Aktiviteter och dialoger med besöksnäringen pågår, lokalt och nationellt, i
samarbete med bl.a. Svensk Turism och Visita, och möten med enskilda
näringsgrenar som evenemangsindustrin genomförs.
• EU-projektet Omställning Stockholm som med start nu i november pågår under
2,5 år kommer att omfatta minst 220 företag och har två inriktningar,
omställning mot digital affärsutveckling och digital marknadsföring samt
omställning för evenemangsnäringen.
• Den yngre målgruppens betydelse ökar framåt för att driva på utvecklingen av
Stockholm som en hållbar besöksdestination.
Presentationen e-postas till styrelsen.

§ 17.

Muntlig rapport från Invest Stockholm
Hans Aspgren informerade i korthet om:
• Konjunkturen i Sverige visar på ett starkt utfall under kvartal 3, BNP växte med
knappt 5 % jämfört med andra kvartalet 2020. Även inköpschefsindex visar på
en positiv trend.
• Konjunkturinstitutets barometer visar en ökning från oktober till november på
grund av stark siffror från tillverkningsindustrin. Detaljhandeln, hotell och
restaurang faller kraftigt under perioden.
• BNP-tappet förväntas bli lägre än befarat i våras, dock råder stor osäkerhet kring
återhämtningen. Arbetslösheten beräknas uppgå till ca 9 % nästa år,
motsvarande siffra för 2019 var 6,8 %.
• Storstäderna är hårt drabbade, uppdragsverksamheterna och besöksnäringen har
ett tufft läge, medan tillverkningsindustrin är en positiv motor.
• Varsel och korttidspermitteringar är på en fortsatt låg nivå. Av antalet varsel i
Sverige är ca hälften i Stockholms län och av antalet korttidspermitteringar är ca
1/3 i länet.
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§ 18.

Nyföretagandet under perioden januari-oktober 2020 har ökat med 9,3 % jämfört
med samma period 2019.
Konkurserna var många i början av året men avtog till lägre siffror än vanligtvis
under sommarmånaderna. Sett till hela perioden jan-nov ligger konkurserna
bland aktiebolag för 2020 på ungefär samma nivå som för 2019 i Stockholms län
och likaså i Stockholms stad.
Under hösten har antalet investeringsförfrågningar ökat något jämfört med första
halvåret 2020, främst inom ICT och Tech-sektorn men också inom Life Science.
KKN-rapporten presenteras den 9 december. Rapporten e-postas till styrelsen.
Presentationen e-postas till styrelsen.

Övrigt
Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet och önskade alla en God Jul
och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Erica Grünewald
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