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Har förmedlats till sakkunnig för info
och/eller agerande
Fördjupning kommer

10 november

Kommuninvest: Fortsatt skuldökning inom den svenska kommunsektorn

18 november

Företagarnas småföretagarbarometer: Dålig arbetsmoral bland unga

18 november

Rapport från IMF: Utvärdering av det ekonomiska läget i Sverige

21 november

Riksrevisionen: Regeringen underskattar de offentliga utgifterna

21 november

Centre for European Reform: Brussels prepares for a hard Brexit

22 november

Helene Hellmark Knutsson, högskole- och forskningsminister, i SvD: Pengar till
högskolorna ska ses över

24 november

Entreprenörskapsforum: I Sverige tar det åtta år för 50 % av flyktingarna att
etablera sig på arbetsmarknaden, det tar fem år i Tyskland

24 november

Regeringen hoppas att få med sig Centerpartiet införa två nya storregioner

Fortsatt skuldökning inom kommunsektorn
18 november: Kommuninvest och Dagens samhälle
Kommunsektorns låneskuld rekordväxte förra året
med 48 miljarder kronor - 10 procent - till
550 miljarder kronor.
Befolkningsökningen är ett skäl och behoven att
bygga och renovera nya bostäder, skolor och
vårdfastigheter.
Kommuner och landsting bygger ut på högvarv och
överskotten täcker inte investeringarna. Lånen växer.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/rekordstortskuldberg-i-kommunerna-29163

http://kommuninvest.se/2016
/11/pressmeddelandekommunsektornsinvesteringsbehov-staller-kravpa-en-hallbar-finansiering/

Den svenska tillväxten är god

http://www.regeringen.se/pressmeddel
anden/2016/11/rapport-fran-imfsutvardering-av-det-ekonomiska-laget-isverige-publicerad/

18 november: Rapport från IMF om det ekonomiska läget i Sverige
Den svenska tillväxten, i jämförelse med större handelspartners, är god.

Tillväxten drivs av en stark inhemsk konsumtion men även investeringar i
byggsektorn och offentlig konsumtion.
Arbetsmarknaden utvecklas väl med fallande arbetslöshet och en positiv
utveckling för sysselsättningen. IMF välkomnar den av regeringen initierade
översynen av det finanspolitiska ramverket där överskottsmålet sänkts för att
bättre återspegla Sveriges nuvarande åtaganden.
För att säkerställa en god etablering av nyanlända betonar IMF vikten av
utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Dålig arbetsmoral bland unga enligt Företagarna
18 november: Företagarnas småföretagsbarometer enkätundersökning bland 5 000 företagare, plus djupintervjuer

http://www.foretaga
rna.se/Opinion/Nyh
etsarkiv/2016/nove
mber/ratt-attitydavgorande-narforetagen-sokerpersonal/

Rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Bara hälften har de två senaste åren lyckats hitta
den sökta kompetensen.
Svårast att finna var inte rätt utbildning, utan personer med rätt personliga egenskaper,
som ansvarstagande, självgående, intresse för att arbeta, problemlösningsförmåga och
noggrannhet.

När industrisamhället alltmer övergår i ett tjänstesamhälle, där stora företag ersätts av
fler mindre, blir detta extra viktigt, konstaterar Günther Mårder.

Mothugg i DN 19 november: http://www.dn.se/ekonomi/foretagarna-far-mothugg-omarbetsmoral/

Pengar till högskolorna ska ses över
22 november: Helene Hellmark Knutsson i SvD

http://www.svd.se/ministerpengar-till-hogskolorna-sesover/om/debatten-om-hogskolan

Nuvarande system för resurstilldelning till universitet och högskolor infördes 1993
och är i behov av en översyn.
Regeringen kommer under 2017 att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna
förslag till ett nytt system för styrning och resurstilldelning.
Genom åren har det framförts kritik mot bland annat lärosätenas bristande förmåga
att dimensionera utbildningar utifrån behovet av kompetensförsörjning.
Utredningen bör enligt HHK föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem som ger
incitament att utveckla verksamheten i enlighet med de lagar, förordningar och mål
som riksdag och regering har fastställt för högre utbildning och forskning. Detta
inkluderar uppgiften att samverka med det omgivande samhället.

Brussels prepares for a hard Brexit

http://www.cer.org.uk/
insights/brusselsprepares-hard-brexit

21 november: Centre for European Reform
There is a surprising degree of unity among the 27 governments, the European Commission and the
Council of Ministers - there must be no ‘pre-negotiations’ with the British, until Article 50 is invoked.
The stance of the 27 has hardened in the last two months, for several reasons:
1.

The tough line on the EU that Theresa May took at the Tory party conference.

2.

The aggressive British press reaction to the High Court ruling that triggering Article 50 requires
Parliamentary involvement, and the government’s slowness to defend the judiciary’s
independence, shocked some governments.

3.

When Donald Trump won the US presidency, European leaders expected Britain to react more
positively than most; but they still considered Foreign Secretary Boris Johnson’s gushing praise
for the president-elect tasteless and over-the-top.

Regeringen underskattar de offentliga utgifterna
21 november: Rapport från Riksrevisionen, DN Debatt
”Om ambitionen är att kommunerna ska kunna behålla dagens välfärdsnivå 2020 så krävs en höjning
av kommunalskattesatsen med i genomsnitt 2 procentenheter. Alternativt måste statsbidragen till
kommunerna höjas med 50 miljarder kronor.”
1.

Regeringen underskattar de offentliga utgifterna fram till 2020.

2.

Svårt att hitta stöd för ofinansierade åtgärder 2017

3.

Utgiftstaken stödjer inte överskottsmålet

4.

Regeringen överskattar finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

5.

Stora offentligfinansiella risker omgärdar finanspolitiken

http://www.dn.se/debatt/regeringenunderskattar-de-offentligautgifterna/?forceScript=1&variantType
=large

I Sverige tar det åtta år för 50 % av
flyktingarna att etablera sig

http://entreprenorskapsforum.se
/aktiviteter/inbjudningar/swedish
-economic-forum-2016/

24 november: Rapport från Entreprenörskapsforum
I Sverige tar det åtta år för 50 % av flyktingarna att etablera sig på arbetsmarknaden,
medan det tar fem år i Tyskland.

Sverige skiljer sig från de flesta andra länder genom att
‐ arbetsmarknadsregleringarna försvårar arbetsmarknadsinträdet för flyktingar
‐ Sverige har bland de högsta minimilönerna i OECD (och lägst andel enkla jobb, med undantag för
Schweiz och Norge).
‐ Det generösa välfärdssystemet kan ha en negativ inverkan på incitamenten att ta anställning

Fyra vägar till ekonomisk integration
‐
‐
‐
‐

Utbildning
Lägre minimilöner
Anställningsstöd/subvention
Entreprenörskap

Regeringen hoppas att få med sig Centerpartiet på
att införa två nya storregioner
24 november: DN m.fl.
Liberalerna har meddelat att partiet hoppar av förhandlingarna och i går
gjorde Moderaterna detsamma. Kristdemokraterna är tveksamma till att
fortsätta.
Om Centern accepterar regeringens nya förslag innebär det att två nya
storregioner kan bildas från 2019. Det handlar om Svealandsregionen och
Västra Götalandsregionen, som utökas med Värmland.
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/regeringen-gar-c-till-motes-pa-flera-punkter/

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

8 november

Två rapporter från Baltic Development Forum: State of the Region Report om den
makroekonomiska utvecklingen i Östersjöregionen och smart specialisering
respektive State of the Digital Region Report.
http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_RegionRep.pdf
http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_StateOfDigital.pdf

9 november
Pressmeddelande
regeringen

Enklare varumärkesregler och en ny lag om företagsnamn
2015 års varumärkesutredning överlämnade betänkandet En känneteckensrättslig
reform till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Reformen syftar till att
modernisera reglerna för varumärken och företagsnamn.

11 november
Pressmeddelande
regeringen

Singapore Fintech Festival
Per Bolund talar på Singapore Fintech Festival. En delegation med representanter från
12 svenska fintechföretag och Handelshögskolan i Stockholm följer med. Sverige
ligger i framkant i utvecklingen. Idag utgör kontanter endast 2 procent av värdet på
samtliga betalningar. I endast 20 procent av alla transaktioner används kontanter
jämfört med det globala genomsnittet på 75 procent.

Pressmeddelande
regeringen

Bostadsbyggande diverse
Tidigare bostäder ska enklare kunna bli till nya (15 november)
Samordnare får i uppdrag att möjliggöra planer på nya städer (18 november)

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

14 november
Pressmeddelande
regeringen

Subventionerade anställningar
En utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet ska se över de subventionerade
anställningarna. Syftet med översynen är att systemet ska bli mer överskådligt genom en
förändrad utformning och harmonisering av stöden i de delar där det bedöms som möjligt och
effektivt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017

15 november
Pressmeddelande
regeringen

Digitaliseringskommissionen presenterade rapporten Digitalisering för ett hållbart klimat
Rapporten belyser bland annat: Hur kan man analysera digitaliseringens effekter på klimatet? Hur
stor minskning av de globala utsläppen av växthusgaser skulle digitalisering kunna leda till? Vilken
roll spelar storstäder för klimatförändringarna och inom vilka områden har digitaliseringen särskilt
stor potential att bidra med lösningar på storstäders problem?

16 november
Breakit
Veckans affärer

Sverige första centralbanken som ger en digital valuta?
Sent på tisdagen gick vice Riksbankschefen Cecilia Skingsley ut i en intervju med brittiska Financial
Times och flaggade för att Sverige kunde bli första centralbanken i världen att ge ut en digital
valuta.
http://www.breakit.se/artikel/5532/riksbankschef-om-nya-e-valutan-startskottet-till-ett-stortarbete
http://www.va.se/nyheter/2016/11/16/riksbankens-planer-pa-e-krona-sverige-kan-fa-digitalvaluta/

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

17 november
Pressmeddelande
regeringen

Energimyndigheten får i uppdrag att förverkliga Hammarby Sjöstad som nationell
exportplattform för miljö- och klimatteknik
Uppdrag att under perioden 2016 – 2018 ge stöd till arbetet med att främja svensk
export av miljö- och klimatteknik genom export- och investeringsplattformen
Hammarby Sjöstad 2.

17-18 november

Stockholm står värd för OECD-konferens om Smart Industri

18 november
Pressmeddelande
regeringen

Mattias Landgren ny statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson.

22 november
European
Commission

Commission gives boost to start-ups in Europe
The Commission's Start-up and Scale-up Initiative aims to give Europe's many
innovative entrepreneurs every opportunity to become world leading companies. It
pulls together all the possibilities that the EU already offers and adds a new focus on
venture capital investment, insolvency law and taxation.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_en.htm

Aktuell debatt
Datum

Ämne

15 november
Dagens
samhälle

Låt oss inspirera för framtida svensk industri
”För att lösa svensk industris verkliga utmaningar behöver politikerna våga mer, och
ännu bättre lyssna på industrins parter… I år är det tio år sedan Örebro län blev
Sveriges första Teknikcollegeregion... Idag utgörs Teknikcollege av 3000 medverkande
företag och 150 utbildningsanordnare... De följer en tydlig lokal och regional
samverkansstruktur med företagens behov i fokus – kombinerat med nationella
kvalitetskrav utformade av industrins parter. Det ger goda resultat.”
Adela Martinovic, Anders Ferbe & Klas Wåhlberg , Teknikcollege, IF Metall &
Teknikföretagen
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-oss-inspirera-foer-framtida-svenskindustri-29329

Aktuell debatt
Datum

Ämne

17 november
DN Debatt

Den regering som fortsatt låter bli att kratta i manegen för framtidens jobb
kommer snart att se sig utslängd av Sveriges motsvarigheter till ”Trumpkins”.
1. Den vanliga kartläggningen av brist- och överskottsyrken missar poängen
2. Ungdomar specialiserar sig ogärna
3. Vi är vid vägs ände med strategin att ständigt förlänga utbildningar.
4. Utbildningsmodulerna bör byggas som ”digitala lärare”.
Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, Nima Sanandaji, chef för European Centre
for Entrepreneurship and Policy Reform
http://www.dn.se/debatt/sverige-styr-mot-samma-populistiska-revolt-som-usa/
Sverige behöver storbolagen – men de måste bli mer innovativa
Vi lever delvis på fornstora dagar. Därför krävs det ändrade synsätt för att förnya
Sveriges konkurrenskraft.
Ulf Arnetz, grundare och styrelseordförande i Reforce.
http://www.va.se/nyheter/2016/11/16/debatt-sverige-behover-innovativa-storbolag/

18 november
Veckans affärer

