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Aktuellt med bäring på vår verksamhet
20 september

BP 2017

20 september

Svenskt näringsliv presenterar ranking av lokalt företagsklimat: Storstäderna
backar

20 september

Rapport från Teknikföretagen: Svenska teknikföretag anställer fler i Sverige än i omvärlden

28 september

Världsekonomiskt forum presenterar Global Competitiveness Report 2016‐2017:
Sverige upp från 9:e till 6:e plats

28 september

Konjunkturinstitutet presenterar konjunkturbarometern för september:
En något starkare ekonomisk tillväxt än normalt, både företag och hushåll bidrar

29 september

IMF presenterar granskningsrapport om svensk ekonomi: överhettad
bostadsmarknad och hushållens skuldsättning är de största riskerna

29 september

Riksrevisionen presenterar granskningsrapporten Statliga stöd till innovation och
företagande: oklara effekter av statens stöd till näringslivet

4 oktober

Ericsson drar ned – 3000 jobb försvinner. Borås, Kumla, Karlskrona, Linköping, Göteborg och
Stockholm. Anitra Steen och Sylvia Schwaag Serger utsedda till regeringens samordnare.

Storstäderna backar i ranking av lokalt företagsklimat
20 september: Svenskt näringsliv presenterar rapport
Av landets 15 kommuner med över 100 000 invånare är det bara tre som förbättrar sig i årets ranking

Svenska teknikkoncerner anställer i Sverige
20 september: rapport från Teknikföretagen
De 31 största teknikföretagen i Sverige antalet ökade antalet anställda i
omvärlden med en procent förra året. I Sverige var ökningen två procent.
Framförallt fordonsindustrin som har blivit starkare
Indien fortsätter att växa som anställningsland medan Kina stagnerat eftersom
där inte längre finns kostnadsfördelar

Sverige på 6:e plats i global konkurrenskraft
28 september: Global Competitiveness Report 2016‐2017
138 länder rankas med avseende på faktorer som driver produktivitet
och välfärd
+ för Sverige: Stark ekonomisk tillväxt, minskat offentligt underskott och
hög sysselsättningsgrad
‐ för Sverige: Höga skatter, strikta arbetsmarknadsregler,
bostadsmarknaden och brist på ingenjörer och högutbildad arbetskraft
Schweiz, Singapore och USA är liksom i tidigare mätningar de tre mest
konkurrenskraftiga ekonomierna i världen, följt av Nederländerna och
Tyskland

Global Competitiveness Index

En något starkare tillväxt än normalt
28 september: Konjunkturbarometer för september

Risker med överhettad bostadsmarknad
29 september: IMF presenterar rapport om svensk ekonomi
Gott betyg till Sveriges makroekonomiska politik
Spår en inbromsning i tillväxten. BNP‐tillväxt på 3,5% i år, därefter successiv
avmattning, 2,5% 2017
Varnar för historiskt höga bostadspriser. Brist på bostäder och hyreslägenheter
hämmar arbetskraftens rörlighet. Föreslår bl.a. utfasning av hyresreglering och
ränteavdrag.
Penningpolitiken måste fortsätta att vara stimulerande för att höja inflationen
ytterligare
Integrationen av nyanlända behöver snabbas på

Oklara effekter av statens stöd till näringslivet
29 september: Riksrevisionen presenterar rapport
Staten betalar varje år ut ca 27 miljarder i stöd till företag (närmare hälften är
jordbruksstöd)
Det kan vara så att stödet har ett värde men det saknas förutsättningar att
mäta effekterna
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tydliggöra Tillväxtanalys
uppdrag att bidra med mer systematisk kunskap om företagsstöden
Riksrevisionen rekommenderar att Vinnova, Energimyndigheten och
Tillväxtverket utformar utvärderingarna så att det tydligare går att se
effekterna av stöden

Sveriges nya geografi 2016
Arena för Tillväxt / Sweco (22 sept)
Tema Kommunerna i den funktionella geografin och lokala arbetsmarknadsregioner
Tre LA‐kategorier:
Stora och täta – Kranskommuner växer, bostadsmarknad en flaskhals, fragementerad
adminstration leder till lägre produktivitet och segregation
Polariserade – Enbart kärnkommunen uthållig utveckling, outvecklad infrastruktur
hinder för balanserad utveckling, hänsyn från kärnkommun avgör utvecklingen
Solitära/Perifera – skogslänen, östra Småland. Minskande befolkning, gles befolkning,
långa avstånd och outvecklad infrastruktur hinder för tillväxt, pendling etc.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

14 sept

Arbetsförmedlingen presenterar sin rapport om
globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader
i Sverige. Bristen på arbetskraft blir under de
närmaste 15 åren allt svårare i små och medelstora
kommuner

28 sept

Debatt i riksdagen: Riksrevisionens rapport om
regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

29 sept

Statssekreterare Eva Lindström deltar på
Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel. Den svenska
regeringen arbetar för att få EU att genomföra ett
enhetligt patentskydd och få igång
patentdomstolen

30 sept

Överskottsmålskommittén överlämnar sitt
slutbetänkande

Åtgärd

Till Monika Kväl

