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Aktuellt med bäring på vår verksamhet
5 september

EU/Handelsministern Ann Linde samlar nio länder i Itoffensiv

12 september

Småföretagsbarometern presenteras, Småföretagen ser ljust på
framtiden, men kompetensbrist är en av de större
tillväxthindren.

12 september

Damberg har industrisamtal, uppdrag till Tillväxtverket
kommer

13 september

Riksdagen öppnar, regeringsförklaring, ny gymnasieoch kunskapslyftsminister (Erik Nilsson ny statssekreterare)

14 september

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller tal

15 september

Interpellationsdebatt om regionindelning

EU/Handelsministern samlar till it-offensiv
5 september första möte i Stockholm
Tanken är att samarbeta om att driva digitaliseringsfrågorna och skapandet av
en digital inre marknad inom EU.
De inbjudna länderna är: Belgien, Danmark, Nederländerna, Finland,
Luxemburg, Irland, Estland och Storbritannien.

Vill fånga upp Storbritanniens kunskaper innan landet lämnar EU. Tyskland och
Frankrike förväntas ansluta senare.

Industrisamtal Mikael Damberg
12 september
Fokus på konkurrenskraftiga transporter och kommande infrastrukturproposition
(riksdagsbehandling 11 oktober)
Presentation av regeringens åtgärder inom Smart industri. Två kommande
regeringsbeslut presenterades:
Till Vinnova: Uppdrag att skapa förutsättningar för öppen innovation och underlätta
samarbetet mellan stora industriföretag och små innovativa företag i digitaliseringens
framkant.
Till Tillväxtverket: Uppdrag att synliggöra goda exempel på företag i framkant av digitalisering
och hållbar produktion.

Branschmedier tar upp Industrisamtalet och Tillväxtverkets uppdrag Smart Industri

Regeringsförklaring - kompetens
13 september
Kunskapslyftet byggs ut med särskilt fokus på yrkesutbildning

Förslag att alla vuxna ska få rätt till Komvux för att läsa klart gymnasiet
Återinförande av högskolebehörighet på yrkesprogrammen
Den regionala samverkan stärks för att yrkesutbildningar bättre ska möta behoven på
arbetsmarknaden (hur?)
Snabbspår för nyanlända inom ett 20-tal yrken
Arbetsförmedlingen ska vara en matchningsmyndighet

Statsministern ska bjuda in arbetsmarknadens parter och branscher till fördjupade
samtal om hur de stora utbildningssatsningarna ska utformas

Tal av Jean-Claude Juncker – några axplock*
14 september
EU befinner sig i en existentiell kris

Krävs mer solidaritet i flyktingfrågan, men måste vara frivillig
Angående Brexit: Oinskränkt tillgång till den inre marknaden har bara
medlemsländerna. Det kan inte bli tal om någon à la carte-tillgång till den fria
marknaden

Investeringar ska underlättas och tillväxten får inte förhindras. ”Vi behöver visa
intelligent flexibilitet när det gäller EU:s budgetregler för att inte förhindra tillväxt”
Arbetare i EU borde få lika lön för lika arbete på samma plats. Arbetare får inte
utnyttjas på EU:s inre marknad. Europa är inte vilda västern
Alla invånare i EU ska ha tillgång till uppkoppling
* Källa: Sveriges Radio

Interpellationsdebatt om regionindelning
15 september
M starkt emot. Huvudargument bristande folklig legitimitet, besluten flyttas
långt från människornas vardag.
Förs främst fram från Norrland, Halland, Kronoberg – bättre resultat inom
hälso- och sjukvård i småregioner

Shekarabis svar – det är den ekonomiska situationen som ska lösas. I första
hand med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar inom hälso- och sjukvården
som är civilministerns fokus. Näringsliv och regionförstoring berörs inte.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

Åtgärd

9 sept

Ny rapport från Entreprenörskapsforum:
Informerat Regina (som
Inkubatorerna måste öka akademiska
redan hade informerat
avknoppningar
Gunilla, Tim och Lars)
http://entreprenorskapsforum.se/2016/09/09
/28242/

15 sept

OECD lanserades rapporten Education at a
Therese W bevakar
Glance som innehåller jämförelser av
utbildningssystemens utformning och resultat
i olika OECD-länder

Läget i Sveriges regioner
Rapporter på gång
22 september presenterar Arena för tillväxt och Sweco årets ”Sveriges nya
geografi” om läget i de svenska regionerna.
Före sommaren (16 maj) kom WSP med sin motsvarighet – ”Regionernas
kamp”

OECD slutför sin rapport OECD Territorial Review NSPA (14 regioner i Finland,
Norge och Sverige, fyra nordligaste länen).

OECD Territorial Review NSPA
Lanseras den 7 november i Paris
Utkast på ”key findings and recommendations” cirkuleras. Kommentarer ska
inkomma senast den 26 september.
Rekommendationer fokuserar på att stärka s.k. möjliggörande faktorer, d.v.s.
innovation, infrastruktur och kompetens.

Nationella sektorsmyndigheter behöver ha bättra kännedom om områdets
specifika förhållanden för att nå en bättre utveckling.
De smarta specialiseringsstrategierna bör vara mer inriktade på regionernas
absoluta fördelar, t.ex. turism.

