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Rådet för hållbara städer

www.hållbarstad.se

(Spaning av Isaac Karlsson)
I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet, bestående av tio myndigheter samt av en representant för kommunerna, ska
fungera som ett stöd i genomförandet av politiken för arkitektur- och hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket är en av dessa tio myndigheter och GD är
myndighetens representant i rådet. Till rådet finns även en så kallad expertgrupp med representation från respektive myndighet. Det uppdraget ligger på
enheten Regional näringslivsutveckling som representerar Tillväxtverket där. Framöver kommer en ny resurs anställas för bland annat detta uppdrag, men
även för att hålla ihop arbetet med stadsutvecklingsfrågor i stort på verket, där t.ex. även ERUF-medel och uppdrag som nationell kontaktpunkt för
Urbact finns med. Politiken för hållbara städer skär över väldigt många sakfrågor och berör därmed en mängd olika insatsområdet på myndigheten. Exakt
hur myndighetens olika uppdrag och insatsområden kommer involveras är dock inte helt klart ännu.
Expertnätverket har under maj arbetat med att identifiera och konkretisera gemensamma åtgärdsförslag som myndigheterna tillsammans avser fokusera
på i genomförandet. Redovisningen av gemensamma åtgärdsförslag inriktar sig på tre huvudområden:
‐

Rätt kunskap

‐

Utvecklad metodik och process

‐

Stödja det lokala arbetet

Den 1 juni lämnade Rådet för hållbara städer över sin åtgärdslista för 2018 till regeringen. Läs hela samlingen av åtgärder här www.hållbarstad.se Vill ni
veta mer om uppdragen kan ni läsa om det här:
‐

Beslut att inrätta ett Råd för hållbara städer

‐

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Rådets ordförande Monica von Schmalensee skrev även ett debattinlägg för de som är intresserade.

Rethinking Urban Sprawl. Moving
Towards Sustainable Cities
14 juni. OECD
This report provides a new perspective to the nature of
urban sprawl and its causes and environmental, social
and economic consequences. This perspective, which is
based on the multi-dimensionality of urban sprawl, sets
the foundations for the construction of new indicators to
measure the various facets of urban sprawl.
The report uses new datasets to compute these
indicators for more than 1100 urban areas in 29 OECD
countries over the period 1990-2014. It then relies on
cross-city, country-level and cross-country analyses of
these indicators to provide insights into the current
situation and evolution of urban sprawl in OECD cities.
In addition, the report offers a critical assessment of the
causes and consequences of urban sprawl and discusses
policy options to steer urban development to more
environmentally sustainable forms.

https://read.oecdilibrary.org/environment/rethinkingurban-sprawl_9789264189881en#page1

Österrikes ordförandeskap i EU 1 juli-31
https://www.eu2018.at/
december
Spaning av Maria Evertsson
3 prioriteringar:
1.
2.

3.

Säkerhet och migration
Säkerställa konkurrenskraft genom
digitalisering
Stabilitet i EU:s närområde; västra
Balkan, söder och öster om EU

Från agendan:

3-4 september: Bättre regler
20 september: Faktabaserad cirkulär
ekonomi
26 september: High levelkonferens om
digital transformation och e-förvaltning
1-2 oktober: EU-forum för turism
4 oktober: Konferens om kulturella och
kreativa näringar

De strategiska samverkansprogrammen
stärker Sverige som innovationsledande

https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/regeringens-strategiskasamverkansprogram-starker-sverige-sominnovationsledande/

25 juni Regeringen
Regeringen skapade
samverkansprogrammen för att möta de
samhällsutmaningar som Nationella
innovationsrådet pekade ut: digitalisering,
life science och miljö/klimat. Genom att
samla nyckelpersoner inom offentlig
sektor, näringsliv och akademi och låta
dem gemensamt prioritera hittades frågor
som är relevanta, verklighetsnära och
nödvändiga att lösa för att fortsätta
utveckla Sverige som innovationsland.

De fem samverkansprogrammen är:
‐ Nästa generations resor och transporter

När offentliga aktörer, näringsliv,
intresseorganisationer och akademi jobbar
tillsammans kommer de goda resultaten.
Det är slutsatsen efter tre år med
regeringens strategiska
samverkansprogram.

‐ Uppkopplad industri och nya material

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/nasta-generations-resor-och-transporter/

‐ Cirkulär och biobaserad ekonomi
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/cirkular-och-biobaserad-ekonomi/

‐ Smarta städer
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/smarta-stader/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/uppkopplad-industri-och-nya-material/

‐ Life science
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiskasamverkansprogram/life-science/

Europaportalen lanserar webbsida om internationell handel
Spaning av Anna Bergdahl

https://www.europaportalen.se/
tema/handelspolitik

Här hittar du senaste fakta om EU:s handelsavtal, USA:s nya tullar, risk för handelskrig, medborgarnas syn på frihandel och de kontroversiella systemen för tvistelösning.
Här finns också en del statistik och kartor.
VISSTE DU ATT…
… alla frihandelsavtal som gäller för Sverige sluts på EU-nivå.

…ungefär 30 procent av Sveriges handel med varor och
tjänster sker med länder utanför EU:s inre marknad
…EU:s andel av världens export och import uppgick till 16,6 procent 2014
…nästan tre fjärdedelar av EU:s import är tullfri eller har lägre tull
…EU betalar 3,6 procent i genomsnittlig avgift på tullbelagda varor som importeras
…EU är den största handelspartnern för 59 länder

När företagen investerar. Sverige i den
globala konkurrensen om direktinvesteringar
14 juni. Business Sweden (spaning av Tim Brooks)
Förutsättningarna för internationellt företagande har förbättrats radikalt från det
omvälvande 1990-talet fram till idag. Den snabba IT-utvecklingen, utbyggda
kommunikationer och transporter och en global kapitalmarknad har sänkt ribban för
företagens utlandsexpansion. Länder anstränger sig också mer för att med olika medel
attrahera utländska investeringar. Samtidigt kan den aktuella, politiska motreaktionen
mot globaliseringen till viss del bromsa en fortsatt internationalisering av näringslivet.
Sverige har med sitt internationellt konkurrenskraftiga näringsliv och investeringsklimat
en stark position för att vinna utländska investerares intresse, även om Sverige tappat
något gentemot konkurrentländer under senare år. Inflödet av utländska
direktinvesteringar (FDI) i Sverige uppgick till 104 miljarder SEK 2016, vilket är i nivå med
genomsnittet för perioden 2000–2016. Sammantaget uppgick de utländska
direktinvesteringstillgångarna till 2 725 miljarder SEK 2016, vilket motsvarar 62 procent av
BNP. Det finns ännu inga säkra siffror för 2017.
En trendspaning visar att de globala direktinvesteringarna kommer att påverkas positivt
av en fortsatt god utveckling av världsekonomin, internationalisering av tillväxtländernas
näringsliv och små och medelstora företags ökade närvaro på utlandsmarknaden. De
närmaste åren kommer USA:s skattereform att ge kraftig påverkan på de globala
direktinvesteringarna: En skatterabatt ger incitament för amerikanska företag att ta hem
vinster från utlandsverksamheten samtidigt som den sänkta bolagsskatten attraherar
utländska företag till USA.
Ur ett svenskt perspektiv är det särskilt Asiens snabba internationalisering och
Storbritanniens kommande utträde ur EU som ger nya möjligheter för utländska
investeringar.

https://www.businesssweden.se/globalassets/
invest-new/reports-anddocuments/narforetagen-investerar--sverige-i-den-globalakonkurrensen-omdirektinvesteringar.pdf

Innovation, Agricultural Productivity
and Sustainability in Sweden
8 juni. OECD
Agricultural innovation in Sweden has sought to
improve the competitiveness and sustainability of
the agri-food sector by ensuring a high level of
environmental and animal welfare standards,
while raising the productivity and financial
viability of farms.
The policies enacted to date have contributed to a
high level of consumer confidence in the quality
and methods of food production, but challenges
remain. These include adapting new technologies
that will further strengthen the high
environmental, animal welfare and food standards
within a more balanced regional and open trading
system.
In view of the high production costs in Sweden,
there is a need to continue with structural
adjustments and better targeted investments in
the agri-food sector, as well as to improve the
level of interactions between research institutions
and farmers to ensure that innovative techniques
are adopted by all participants.

https://read.oecdilibrary.org/agriculture-andfood/innovation-agriculturalproductivity-and-sustainability-insweden_9789264085268-en#page1

Tydlig ökning av antalet anställda i
utländska företag i Sverige

http://www.tillvaxtanalys.se/publik
ationer/statistik/statistikserien/201
8-06-14-utlandska-foretag2017.html

14 juni Tillväxtanalys rapport Utländska företag 2017
Antalet utlandsägda företag ökade med 277 stycken under
2017. Efter ökningen fanns det 14 388 utlandsägda företag i
Sverige. Antalet anställda i dessa företag ökade med 6
procent, 39 204 personer, vilket är den största ökningen på
sex år.
Flera ägarländer ökade antalet anställda i Sverige. De största
ökningarna förekom i företag kontrollerade från Jersey och
Luxemburg. Ökningarna uppgick till 6 966 respektive 6 692
anställda jämfört med år 2016.
År 2017 är Tyskland åter det land som har flest, 76 640,
anställda i Sverige. Därefter följer USA och Norge med 71
326 respektive 70 763 anställda.
Av samtliga utländska företag tillhörde 79 procent
tjänstesektorn och 10 procent tillverkningsindustrin. Av alla
anställda i utländska företag var 64 procent anställda i
tjänstesektorn, 30 procent i tillverkningsindustrin och 4
procent i byggsektorn.

Figur 1 Antalet anställda i utländska företag och deras andel av
antalet anställda i näringslivet åren 1980–2017

Strategi för arbetet mot segregation och https://www.regeringen.se/
artiklar/2018/06/regeringen
miljardstöd till 32 kommuner
s-langsiktiga-insatser-mot-

26 juni Regeringen

För att bryta segregationen krävs ett långsiktigt
sektorsövergripande arbete av aktörer på
nationell, regional och lokal nivå.
Segregationen kan bara minskas om staten,
kommunen, landstinget, civilsamhället,
näringslivet och forskare arbetar såväl enskilt, som
tillsammans.
Strategin syftar till att långsiktigt minska klyftor i
samhället och skapa ett tryggt Sverige som håller
ihop. I regeringens arbete mot segregation lyfts
fem prioriterade områden: boende, utbildning,
arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle, samt
brottslighet.
För att förbättra förutsättningarna för kommuner i
arbetet med att minska segregationen görs en
miljardsatsning på 32 kommuner som har
områden med socioekonomiska utmaningar

segregation/
Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att
fördela statsbidraget till kommuner som har
områden med socioekonomiska utmaningar.
Syftet är att stärka ekonomisk och social
utveckling i dessa områden. Statsbidraget
uppgår till 425 miljoner kronor 2018. Under
förutsättning att erforderliga beslut fattas
kommer statsbidraget uppgå till 1 350 miljoner
kronor 2019 och 2 200 miljoner kronor 2020.
Fördelningen mellan kommuner sker utifrån en
fördelningsnyckel som baseras på invånarantal.

Delegationen mot segregation kommer från och
med 2019 att överta ansvaret för stödet enligt
regeringens avisering. Därför samverkar de
båda myndigheterna i utformningen av
stödhantering och kommunikation.

Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv
– för tillväxt och innovation
26 juni Regeringens tillsätter utredning

https://www.regeringen.se/4
9ee65/contentassets/005b7f
56132d48938dd6f1094424d
489/kommittedirektiv.pdf

En särskild utredare ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i
socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. En trygg
företagare vågar pröva nya innovationer och företagsformer. I utredningsarbetet ska
jämställdhetsaspekter genomgående belysas och analyseras.
Utredaren ska bl.a.
‐ ta fram ett kunskapsunderlag om de socialförsäkringsrättsliga trygghetssystemens inverkan på
kvinnors respektive mäns vilja och förutsättningar att starta och driva företag liksom inverkan
på företagens tillväxtvilja,
‐ utreda om sjukförsäkringens regelverk behöver anpassasmed hänsyn till företagares förändrade
arbetsliv,
‐ utreda och ta ställning till om åldersgränsen 55 år för företagare att fritt kunna välja karenstid i
sjukförsäkringen ska kvarstå, höjas eller tas bort,
‐ utarbeta nödvändiga författningsförslag

Going Digital in Sweden

https://read.oecd-ilibrary.org/science-andtechnology/oecd-reviews-of-digitaltransformation-going-digital-insweden_9789264302259-en#page1

15 juni. OECD
Sweden’s efforts to embrace the shift to digital have been a key driver of economic growth in recent years, yet more needs to be done to get remote
areas of the country online, bring digital technology to small firms, upgrade skills and meet security and privacy challenges, according to a new OECD
report.
OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden finds Sweden is among the top OECD countries in deploying digital technology across
households and business, with widespread Internet use across the country and narrower digital divides by age, education, income and firm size than
most countries. The availability, quality and affordability of high-speed Internet in Sweden is among the best in the OECD.
Sweden’s economy has the highest share of value added coming from information and communication (ICT) technologies of OECD countries and is
among the top ten exporters of ICT services. Use of digital technologies has helped Swedish firms to integrate into global value chains in manufacturing
and move up the value chain to focus on high value-added services like product design and marketing. Sweden is also a leader in the Internet of things.
While Sweden is on a solid path to reach its goal of having 98% of households and firms connected to 1 gigabit per second Internet by 2025, it should
now focus on enhancing co-ordination among national, regional and local broadband deployment strategies and expanding networks in sparsely
populated areas. The use of digital technologies by people with lower levels of income or education could be further increased. Sweden also lags other
countries in opening up government data to citizens.
On the business side, while digital tools are widely used in Swedish firms, most are slow to seize opportunities to analyse big data. There is also a
limited supply of advanced ICT skills in the Swedish workforce. The report also notes that as an international hub of scientific and technological
leadership, Sweden should strengthen its policy priorities and publicly funded programmes for digital innovation.
Concerns about digital security are higher among Swedish people than in many other OECD countries. The government should promote a clear vision
of digital security risk management as an economic and social responsibility of all and provide stronger policy leadership.

Digitaliseringsstrategin – redovisning av
insatser inom de fem områdena
14 juni Regeringen
Strategin anger inriktningen för
regeringens
digitaliseringspolitik. Visionen är
ett hållbart digitaliserat Sverige.
Det övergripande målet är att
Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens
möjligheter.

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige
‐ Digital kompetens
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-kompetens/

‐ Digital trygghet
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-trygghet/

- Digital innovation
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-innovation/

- Digital ledning
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-ledning/

- Digital infrastruktur

Fler än 170 initiativ har tagits.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/digital-infrastruktur/

Regeringen har beslutat om Sveriges
handlingsplan för Agenda 2030

https://www.regeringen.se/rapporter
/2018/06/handlingsplan-agenda2030/

14 juni Regeringen
Handlingsplanen innehåller centrala politiska åtgärder för åren 2018–2020. Med handlingsplanen vill regeringen stärka
arbetet med att genomföra agendan och göra det tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra. Den lyfter
fram sex tvärsektoriella fokusområden som bygger på det förslag som Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen 1
juni 2017. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en
samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam
livsmedelskedja samt kunskap och innovation.
En central idé i handlingsplanen är att uppmuntra partnerskap mellan offentlig sektor, kunskapssamhälle, näringsliv och
civilsamhälle. I samband med beslutet gav regeringen även ett antal uppdrag till olika myndigheter.

Uppdrag ges till ett antal myndigheter. Tillväxtverket nämns på två ställen i handlingsplanen:
- Regeringen avser att ge uppdrag till Tillväxtverket att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala
tillväxtpolitiken kan stärkas på nationell nivå. Arbetet ska omfatta en hållbar social, ekonomisk och miljömässig regional
utveckling. Uppdraget ska genomföras i samverkan med ett flertal andra myndigheter.
- Regeringen har våren 2018 beslutat att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi för att nationellt och regionalt stärka
omställningen till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen ska ge råd till regeringen och identifiera
hinder och målkonflikter, behov av utbildning och information. Delegationen ska vara ett kunskapscentrum och en
samordnande kraft för omställningen. Arbetet ska bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan och samtidigt underlätta för
svenskt näringsliv att ligga i framkant på globala marknader. Delegationen är placerad hos Tillväxtverket.

Värt att notera
Datum/Källa
Tillväxtanalys
15 juni

Tillväxtanalys
20 juni

Regeringsbeslut
20 juni

Händelse
Färre företag i konkurs i maj 2018 i jämförelse med maj 2017
Under maj 2018 försattes 693 företag (medräknat enskilda näringsidkare) i konkurs jämfört med 715 företag i maj
2017, en minskning med 3 procent. Under årets fem första månader uppgick antalet konkurser till 2 956 företag
vilket innebar en ökning på 2 procent jämfört med föregående år.
Företagskonkurserna minskade med 7 procent i Stockholms län under årets fem första månader, i Västra Götalands
län ökade konkurserna med 11 procent och i Skåne län med 5 procent. För övriga landet kan nämnas att
företagskonkurserna minskade med 6 procent i norrlandslänen samt ökade med 12 procent i mellersta Sverige
undantaget Stockholms län.
http://www.tillvaxtanalys.se/statistik/konkurser/konkurser-och-offentliga-ackord/2018-06-15-konkurser-maj2018.html
Antalet nystartade företag minskar
Antalet nystartade företag 2017 uppgick till 68 887 jämfört med 71 825 företag 2016, en minskning med 4 procent.
År 2016 ökade nyföretagandet med 2 procent. I jämförelse med 2016 minskade antalet nya företag med 7 procent i
Stockholms län och med 2 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade antalet nya företag med 1 procent. I
Södermanlands- respektive Gotlands län minskade nyföretagandet med 10 procent.
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/statistik/statistikserien/2018-06-20-nystartade-foretag-i-sverige2017.html
Företagens uppgiftslämnande ska minskas
Regeringen har tagit beslut om förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Förordningen ska
hjälpa företag att minska den börda små- och medelstora företag upplever vid uppgiftsutlämnande till myndigheter.
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige och uppgifter ska, där det är möjligt och relevant,
bara behöva lämnas en gång. Syftet med förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag är att uppnå
större samordning mellan myndigheter och att utnyttja digitaliseringen för att effektivisera för såväl företagen som
myndigheterna. Förordningen kommer att beröra 67 myndigheter. Förordningen träder i kraft den 1 oktober 2018.
https://www.regeringen.se/49e207/contentassets/15cc2267e12243e4b5c946c32881c106/myndigheter-som-angesi-bilagan-till-forordningen-om-digitalt-inhamtande-av-uppgifter-fran-foretag.pdf

Värt att notera
Regeringen
25 juni

Förlängt anställningsskydd till 69 år
Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse den 14 december 2017. Syftet är att minska hindren
för ett längre arbetsliv. Det föreslås att den nuvarande åldersgränsen vid 67 år, den så kallade LAS-åldern, höjs
till 69 år
Lagändringarna föreslås träda i kraft i två omgångar. Den 1 januari 2020 ska LAS-åldern höjas från 67 till 68 år.
Då börjar också den nya ordningen för de äldre arbetstagarnas anställningsskydd att gälla. Den 1 januari 2023
höjs åldersgränsen till 69 år.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2018/06/ds-201828/

Aktuell debatt
Datum/Källa

18 juni
DI Digital

22 juni
European Innovation
Scoreboard

24 juni
TT

Händelse

Moderaterna: "Plattformsekonomin sänker trösklarna till arbete"
Plattforms- och gigekonomin boomar på flera marknader. I Sverige är den än så länge ganska
marginell, men Moderaterna hoppas att den kan bli en motor när de enkla jobben ska skapas.
https://digital.di.se/artikel/moderaterna-plattformsekonomin-sanker-trosklarna-tillarbete?&utm_campaign=di_digital_daily_digest&utm_medium=email&utm_source=newsletter
The EU Innovation ranking is flawed!
On June 22, the 2018 edition of the European Innovation Scoreboard (EIS) was published by the
European Commission. The summary innovation index included in the EIS misleads politicians,
policy-makers, researchers and the general public. This is argued in a contribution by Charles
Edquist, Rausing Professor in Innovation Studies at CIRCLE, Lund University and member of the
Swedish National Innovation Council, chaired by the Prime Minister, and Jon Mikel Zabala
Iturriagagoitia in the website Science Business. (It will also be published in the Science Business
Newsletter on June 26, 2018.) For many years, including in the 2018 edition, Sweden has, by the SII,
been ranked number 1 in the EU with regard to innovation performance. However in the SII simple
average measure this reflects that, in the Swedish innovation system, there is a lot of investment in
innovation inputs, but these are not transformed into innovation outputs. This is not high
performance. Such inefficiencies should be the point of departure for the design of innovation
policy in Sweden – not the widespread SII-based misbelief that Sweden is number 1 in terms of
innovation performance in the EU.
https://sciencebusiness.net/viewpoint-latest-eu-innovation-index-out-its-flawed
Alltfler tjänster går att dela
Den globala omsättningen för delningsekonomin, eller gig-ekonomin som den också kallas,
uppskattades till 26 miljarder dollar under 2015 och beräknas mer än tiodubblas innan 2025 enligt
siffror från SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research. Och enligt en rapport som
regeringen beställde i fjol har var tionde svensk använt sig av delningstjänster.
http://tt.omni.se/alltfler-tjanster-gar-att-dela/a/J1yvwP

