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Aktuellt med bäring på vår verksamhet
oktober

Främjanderesor med olika konstellationer Team Sweden

5 oktober

SKL: Snabb försämring av ekonomin i kommuner och landsting

6 oktober

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att stimulera och stärka
kompetensförsörjningen för små och medelstora industriföretag

6 oktober

Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att i ett pilotprojekt främja samverkan
mellan skola, industri och industrinära tjänsteföretag.

6 oktober

Infrastrukturproposition presenterad: Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5
miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan

11 oktober

Entreprenörskapsforum presenterar ny rapport om blockkedjeteknik: Behovet av
mellanhänder kapas. Finansiella transaktioner, äganderätter och juridiska dokument kan
förvaras i kedjan.

12 oktober

Ericsson‐aktien rasar. Vad betyder?

13 oktober

Svenska statens säljer 13,8 miljoner stamaktier i SAS AB för sammanlagt 213,9 miljoner
kronor

Främjanderesor med Team Sweden
2‐6 oktober

Handelsminister Ann Linde besöker Vietnam med en företagsdelegation för att
bl.a. visa systemlösningar inom infrastruktur, hållbarhet och innovation.

3 oktober

Landsbygdsminister Sven‐Erik Bucht besöker Kazakstan med
en delegation bestående av svenska företag inom jordbrukssektorn. Alfa Laval,
DeLaval, Tetra Pak och innovativa startup‐företag. Business Sweden deltar.

5‐7 oktober

Energi‐och samordningsminister Ibrahim Baylan satsningen inom Team Sweden
Energy gör en främjanderesa till Indien. På resan deltar Energimyndighetens
generaldirektör och företag inom myndighetens program
Innovationsacceleratorn.

Snabb försämring av ekonomin för
kommuner och landsting?
5 oktober: SKL:s ekonomirapport 2016 om kommunernas och landstingens ekonomi

”Resultaten den senaste
tioårsperioden måste
sammantaget betraktas som
goda”

Stimulera och stärka kompetensförsörjning
6 oktober: Uppdrag till Tillväxtverket
Syftet är att underlätta för små och medelstora företag att stärka sin konkurrens‐ och omställningsförmåga
Erbjuda stöd och sprida information om nyttan med kompetenskartläggning och validering för små och medelstora företag.
I kunskapsspridningen ingår att synliggöra företagens kompetensbehov för att bland annat kunna matcha detta med
nyanländas kompetens.
Besluta om ansökt stöd till kartläggning och validering av kompetens.
Följa upp insatserna och identifiera nya eller förändrade kompetensbehov för att stärka små och medelstora företags
konkurrenskraft.
Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för industri och industrinära tjänsteföretag samt aktörer med regionalt
utvecklingsansvar
3 miljoner 2016‐2018. 80 % av medlen ska kunna sökas av små och medelstora företag som stöd för kompenskartläggning
och validering.
Slutredovisning senast den 31 mars 2019

Samverkan mellan skola, industri och industrinära
tjänsteföretag
6 oktober: Uppdrag till Tillväxtverket
Syftet är skapa en stödjande struktur som bidrar till att fler elever får en närmare kontakt med och
kunskap om arbetsgivare inom yrkeskategorier med arbetskraftsbrist
Genomföra en studie med analys och rekommendationer om pilotsatsningens utformning
Stödja samverkan mellan skola, industri och den industrinära tjänstesektorn inom området studie‐ och
yrkesvägledning
Uppdraget ska genomföras i dialog med företrädare för industri och industrinära tjänsteföretag
Följa upp och dra slutsatser och föreslå långsiktiga insatser och hur de kan genomföras inom ramen för
det kompetensförsörjningsarbete som aktörer med regionalt utvecklingsansvar bedriver
3 miljoner konor per år 2016‐2018.
Slutredovisning senast 1 mars 2019

Blockkedjan kapar mellanhänder
11 oktober: Rapport från Entreprenörskapsforum

Lantmäteriet m.fl. har ett
intressant projekt om
framtidens husköp – Regionala
miljöer tittar närmare på

Blockkedjan är ett slags verifikationssystem som ligger i ett öppet (P2P)‐nätverk och tillåter
värdeöverföringar
Fokus legat på den digitala valutan Bitcoin. Blockkedjans tillämpningsområden är betydligt mer
omfattande
Finansiella transaktioner, äganderätter och juridiska dokument kan förvaras i kedjan – behovet av
mellanhänder försvinner
Helt nya utmaningar för reglering och lagstiftning i hela världen
Medborgarna kommer själva kunna göra transaktioner som idag kräver jurister, notarier och banker
En policyrekommendation: De svenska universiteten bör spela en viktig experimenterande roll i
utvecklingen av blockkedjan. Vinnova kan utfärda riktade utlysningar med fokus på blockkedjan.
Inkubatorer och acceleratorer kan stödja utvecklingen. Riktade utbildningar för att öka kompetensen inom
området kan också vara av stort värde för svensk ekonomisk utveckling.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

29 sept

Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att
analysera framtida handelsrelationer efter Brexit

12 okt

Professor Robin Teigland på P1 om svårigheterna för
startups ute i landet

13 okt

Göran Enander blir ny landshövding i Uppsala län,
kommer närmast från posten som länsöverdirektör på
länsstyrelsen i Skåne

Åtgärd

Susanne E. twittrar och pekar på
Startup Sweden

Aktuell debatt
Datum

Händelse

Kommentar

6 okt

Kompetensförsörjning:
Debatt om kodare från utanför EU som utvisas eller beläggs
med arbetsförbud. Engagemang från Stockholms HK och
Spotify.

Kodare/programmerare – det
vanligaste yrket i Stockholm

Artikelserie inledd i Breakit – nyhetssajt om techbolag och
startups
#Sverigebehöverkodarna
10 okt

Artiklar om att EU:s nya betaltjänstedirektiv (PSD2) ev. hotar
Fintech – enligt Klarna.
Syftet är att öppna upp bankernas system för fintech‐
utmanare.
Artiklar i Di Digitalt och Breakit
“Problemet är att bankerna har noll incitament att se till att de här gränssnitten
fungerar. Det öppnar upp för att de bygger gräddfiler för sina egna tjänster, med
bättre tillgänglighet och upptid”

Enligt statistik från
Handelshögskolan i Stockholm har
antalet företag inom fintech ökat
från 43 bolag 2010 till 100 i
fjol. Även omsättningen i
startupbolag med fokus på finansiell
teknik har närmare fördubblats, från
7,5 miljarder kronor 2010 till 14,4
miljarder kronor 2015.

Svenskt näringsliv kommenterar
23 september

Aktuell debatt
Datum

Händelse

17 okt

En rad startup‐profiler med Spotifys grundare Martin
Lorentzon i spetsen går till attack mot regeringens
företagarpolitik. Bland annat optionsbeskattningen riskerar
att sabotera Sveriges framtid som entreprenörsland
” Vi som undertecknat denna artikel är alla entreprenörer
som format en referensgrupp och engagerat oss i
näringsdepartementets Entreprenörskapsutredning. Om de
förslag som lanseras i Entreprenörskapsutredningen blir
verklighet samtidigt som det sker försämringar inom andra
områden där utredningar snart kommer att lägga fram sina
förslag, är risken stor att våra förslag täcks av en våt filt och
inte leder till det entreprenörskapsklimat vi så gärna vill se i
Sverige.”
DI‐digital

Kommentar

