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Fördjupning kommer

12 januari

OECD-rapport: Key issues for Digital Transformation in the G20

24 januari

Svenskt Näringsliv: Produktivitetspotential för kommunal sektor

27 januari

UK lanserar ny mer aktiv industripolitik

27 januari

DI-konferens identifierar nio trender för världen i år

29 januari

Undersökning från Novus: Egenanställning är en global trend

30 januari

Regeringen överlämnar propositionen ” En livsmedelsstrategi för jobb och
tillväxt” till riksdagen.

30 januari

World Economic Forum sammanfattar Sveriges ranking i flera olika
index

”Key issues for Digital Transformation in the G20”
12 januari: Rekommendationer från OECD:


Skapa nationella digitala strategier för att minska klyftorna och se
till att internet är för alla



Stärk investering i digitala infrastrukturer (inkl nationell
bredbandsplan)



Förbättra ramverk för att främja finansiering av digital infrastruktur
och innovativa affärsmodeller



Uppmuntra utvecklingen av standarder och interoperabilitet för att
stödja sakernas internet och Industrie 4.0



Säkra konkurrensen i IKT-sektorn och i hela ekonomin



Skapa strategier för integritet och säkerhet och gör olika
lagstiftningar och system mer kompatibla med varandra



Skapa mer effektiva strategier som möjliggör för alla människor att
anpassa sig till och bemästra den digitala ekonomin



Anpassa lagstiftning till en alltmer digital och
datadriven global ekonomi utifrån kvantitativa
utvärderingar och analyser av digitaliseringen
(involvera näringsliv, fackförbund, civilsamhälle
och IT-tekniker)



Samarbeta mellan (G20-)länder för att bättre
mäta digitalisering.



Stöd små och medelstora företag i att dra nytta
av digitaliseringens fördelar och bemöta
utmaningarna



Stärk konsumentskyddet på det digitala området

https://www.oecd.org
/internet/key-issuesfor-digitaltransformation-in-theg20.pdf

Produktivitetspotential för kommunal sektor
24 januari: Rapport från Svenskt Näringsliv

https://www.svensktn
aringsliv.se/fragor/valf
ard/produktivitetspot
ential-for-kommunalsektor_666567.html

Kostnaderna för välfärdstjänsterna skiljer sig åt kraftigt mellan olika kommuner, även sedan hänsyn
tagits till de olika strukturella förutsättningarna.
WSP har haft i uppdrag att – i fyra olika scenarier – beräkna vad det i ekonomiska termer skulle
innebära om alla kommuner presterade helt eller delvis lika bra som några kostnadseffektiva
benchmarkingkommuner.

I scenario två, där samtliga kommuner presterar minst lika bra som de bästa inom respektive
område, beräknas potentialen för effektivisering uppgå till 41,5 miljarder kronor, vilket motsvarar
en relativ effektivisering på mer än 11 procent. Störst besparing beräknas uppnås inom individoch familjeomsorgen.
Svenskt Näringsliv bedömer att det skulle vara möjligt att kostnadseffektivisera kommunal
verksamhet med 15–25 miljarder kronor fram till år 2020 utan att kvaliteten påverkas negativt.

UK lanserar ny mer aktiv industripolitik
23 januari: Brittiska regeringen släpper ett Green paper, ”Building our
Industrial Strategy”

En konsultationsprocess har inletts till 17 april.
UK lanserar ny mer aktiv industripolitik som tar höjd för insatser som inte
begränsas av statsstödsregler efter Brexit

https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/22/pm-launches-sector-dealsindustrial-strategy-of-state-intervention

Nio trender för världen i år
27 januari: Di:s konferens Världen 2017
Klimatförändringen är viktigaste frågan 2017

Donald Trump menar vad han säger
Europa vänder sig österut
Sverige får kanske inte gå med i Nato
Kapitalismen måste hantera klyftorna
Tillväxttakten fortsätter vara låg
Marknaden tänker för kortsiktigt
Städerna styr utvecklingen
Vilka värderingar vinner?

http://konferens.di.se/app
/netattm/attendee/page/5
1330

Egenanställning är en global trend
29 januari: Undersökning från Novus

http://www.svd.se/egenanstallningokar-kraftigt--nu-aven-i-varden

http://www.egenanstallning.org/

En egenanställd ansluter sig via ett företag, tar själv in och utför uppdrag åt sin
arbetsgivare. Arbetsgivaren tar hand om den anställdes försäkring och sköter
administrationen.
Antalet egenanställda ökade med nästan 50 procent förra året, enligt en
undersökning från Novus.

Anställningsformen är vanlig inom en rad medieyrken, som fotografer och journalister
men också kommer inom vården, bland barnmorskor. Det blir ett sätt att påverka sin
löneutveckling.
Egenanställda har svårare att beviljas rätt till a-kassa, enligt Stephen Schad,
ordförande för Egenanställningsföretagen i Sverige.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar
tillväxt överlämnas till riksdagen

http://www.dn.se
/arkiv/ekonomi/e
genanstallning-ar-

29 januari: En plattform för livsmedelspolitik till 2030 – handlingsplan kommer
Tillväxtverket har bl.a. genom Förenklingsresan lyft frågor på området. Många av företagens medskick från
förenklingsresan berörs i propositionen:

Behov för den svenska livsmedelsproduktionen att hävda sig bättre på den utländska marknaden.
Kompetensförsörjningen största hindret för tillväxt. Företagen efterfrågar insatser för
kompetensutveckling och tydligare kompetensutbyte mellan myndigheter och företag. Det behövs
stimulans i alla led och nivåer i hela livsmedelskedjan och högre status i branschen.
Bevarande av jordbruksmarken och jordbruksproduktionen är viktig för en långsiktig
livsmedelsproduktion. Förädlingsföretagen behöver ha bra råvaror.
Utvecklingspotential bör tas tillvara: brister i automatiseringen, dålig kompetensförsörjning och
låg forskningsnivå – industrigren med en fördelaktig landsbygdsprofil.

Årets trevligaste rubrik? ”Why Sweden beats
other countries at just about everything”
30 januari: World Economic Forum sammanfattar Sveriges ranking i
olika index
WEF uppmärksammar att Sverige ligger på eller nära toppen i de flesta index just nu. Bl.a.:
Affärsklimat som rankas etta av Forbes.
Sexa i WEF:s konkurrenskraftsindex
Fyra i WEF:s jämställdhetsindex

höga placeringar i innovationsindex
låg korruption
landet med bäst internationellt rykte etc

https://www.weforum.org
/agenda/2017/01/whysweden-beats-most-othercountries-at-just-abouteverything/

EU-bevakning
Datum

Händelse

27 januari

Möte i Ekofinrådet
Rekommendationer om den ekonomiska politiken i euroområdet antogs på Ekofins första möte
under Maltas ordförandeskap: ökade investeringar, strukturreformer och ansvarsfull finanspolitik
var nyckelorden. Slutsatser från en högnivågrupp ledd av Mario Monti diskuterades:
- utgifterna ska fokuseras på den EU-politik som kan ge störst mervärde
- nya inkomstkällor införs som är direkt kopplade till den europeiska dimensionen
- beräkningarna av nettoflödet från budgeten kompletteras med kostnads-nyttoanalyser

31 januari

Eurozonen växer och högre inflation ökar trycket på ECB
Eurostat rapporterar om en ökad tillväxt till 0,5% fjärde kvartalet 2016, vilket överträffade
förväntningarna på 0.4%. Inflationen tog ett skutt upp till 1,8% i januari från 1.1% månaden innan.
Arbetslösheten i de 19 länder som ingår i eurozonen föll samtidigt till 9.6% i december, vilket är
den lägsta siffran på 7 år. Det är fr.a. lägre arbetslöshet i Spanien och Portugal som påverkat läget.
EU-kommissionären för ekonomiska frågor, Pierre Moscovici, understryker dock att trots en stadig
återhämtning de senast fem åren är det fortfarande en bräcklig tillväxt som inte skapar tillräckligt
med jobb. Sammantaget sätter det dock press på ECB att dra ner på stimulansåtgärder, då man är
nära inflationsmålet på 2%.
Överenskommelse i EU om roamingavgifter sänker kostnaderna för konsumenter
En överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska rådets ordförande innebär att
konsumenter från den 15 juni inte behöver betala tilläggsavgifter för roaming inom EU.

2 februari
Regeringens
pressmeddelande

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

25 januari

Matchning och omställning på arbetsmarknaden temat på årets första Industrisamtal
Årets första Industrisamtal har temat effektivare utbildningssystem för en god matchning av
industrins kompetensbehov. På mötet deltar företag samt arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
tillsammans med företrädare för parterna.
USA och 17 EU-länder betecknas som bristfälliga demokratier i The Economists demokratiindex
USA faller ner från toppskiktet i demokratiindex pga. en försämrad tillit till regeringen och de valda
institutionerna. Det är en försämring som pågått under långt tid. Det är alltså inte valet av Donald
Trump som påverkat placeringen. Valet av president Trump är snarare ett resultat av försämringen
än en bidrag orsak till en lägre placering. Bland de totalt 57 länder som betecknas som bristfälliga
återfinns 17 av EU:s medlemsländer. Bland de 19 i världen som räknas som ”fullständiga”
demokratier är 10 EU-länder.
Nya vägar in i yrkeshögskolan
Regeringen har beslutat att behörighetsgivande förutbildning och enstaka kurs ska kunna ges inom
yrkeshögskolan. Det har saknats former för behörighetskomplettering inför studier inom
yrkeshögskolan.

Regeringens
pressmeddelande
25 januari
The Economist

26 januari
Regeringens
pressmeddelande

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

23 och 26 januari

Bostadspolitiska beslut
- Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser
- En förhandlingsperson får i uppdrag att verka för att få till stånd bostadsbyggande på statlig mark

Regeringens
pressmeddelande
25 januari
Regeringens
pressmeddelande

26 januari
Regeringens
pressmeddelande
30 januari
Regeringens
pressmeddelande
30 januari
Regeringens
pressmeddelande

Regeringen har beslutat om en flygstrategi
Regeringen har beslutat om En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Flygstrategin är ett
inriktningsdokument, en plattform som dels tydliggör regeringens samlade syn på flygets roll i transportsystemet,
dels redovisar regeringens prioriteringar inom sju olika områden för det fortsatta arbetet med att utveckla
förutsättningarna för det svenska flyget.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/en-svensk-flygstrategi--for-flygets-roll-i-framtidens-transportsystem/
Regeringen annullerar utsläppsrätter
Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 beslutat att annullera ca 22,5 miljoner ton utsläppsutrymme som en
klimatåtgärd. Mängden motsvarar cirka 41 procent av Sveriges årliga utsläpp.
Digitala detaljplaner för smartare samhällsbyggande
Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt.
Med digitala detaljplaner kan informationen i planen enkelt återanvändas för bland annat digital kartproduktion,
fastighetsbildning, statistiska analyser och ansökningar om bygglov.
Näringsministern samlar näringslivet om långa betaltider
Avtalstiderna har ökat de senaste 10 åren och det är särskilt problematiskt för små och medelstora företag.
Förhoppningen är att näringslivet självt kan reglera detta genom en uppförandekod, men Näringsminister Damberg
signalerar en beredskap att tillgripa lagstiftning om det inte skulle fungera. Tidigare Metallordförande Göran
Johnsson är utsedd till kontaktperson med uppgift att stödja arbetet parterna emellan.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

1 februari

Ändringar genomförs för nystartsjobb
Den längsta stödtiden förkortas till två år. En ersättningstrappa införs. Nivån bestäms utifrån tiden
som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetsmarknaden. Arbetsgivare som anställer
nyanlända ska alltid kan få en subvention på 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. Arbetsgivare ska
lämna lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller lön och andra
anställningsförmåner som i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom
branschen. Syftet är att säkerställa lika goda arbetsvillkor för alla som anställs med en
lönesubvention.

Regeringens
pressmeddelande

Aktuell debatt
Datum

Händelse

18 januari
Veckans Affärer

Stockholm växer snabbare än Kina - skräpytor som Värmland kommer tömmas på folk
"Vi kallar detta för skräpyta. Det är till exempel Värmland och Gotland... där finns ingen ekonomisk
aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd.”
Kjell A. Nordström, företagsekonom
http://www.va.se/nyheter/2017/01/20/nordstrom-stockholm-vaxer-snabbare-an-kina---skitytorsom-varmland-kommer-tommas-pa-folk/
”Om man skalar av Nordströms uttalande lite och ser till det som han faktiskt säger mellan raderna
så är det att världen globaliseras, urbaniseras och digitaliseras och detta får enorma följder
eftersom städer i allmänhet står sig bättre i en sådan utveckling än vad landsbygden gör”
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi
http://vertikals.se/charlotta/2017/01/24/resten-landet-skrapyta/

24 januari

Digitalmomsen behöver sänkas så snart som möjligt
Regeringen verkar aktivt för att EU snarast ska införa en möjlighet till lägre moms för digitala
tidningar och tidskrifter, tidningssajter och e-böcker. Så snart det blir verklighet kommer
regeringen att lägga fram ett förslag om att sänka momsen från 25 till 6 procent, skriver statsråden
Magdalena Andersson och Alice Bah Kuhnke.
http://www.dn.se/arkiv/debatt/digitalmomsen-behover-sankas-sa-snart-som-mojligt/

DN Debatt

24 januari
Dagens Samhälle

Glöm inte bort den regionala filmpolitiken
”Bakom varje Guldbaggenominering finns det hårt arbetande människor, och att dessa människor
bor någonstans. Och för att deras värv ska odlas krävs en regional filmpolitik.”
Nina Björby, ordf (S) kulturberedningen Region Västerbotten
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/gloem-inte-bort-den-regionala-filmpolitiken-31063

Aktuell debatt
Datum

Händelse

30 januari
DN Debatt

Risk att det folkliga stödet för EU snabbt undermineras
EU står inför existentiella utmaningar. En majoritet av medborgarna är fortfarande positiva till EUmedlemskapet, men förtroendet för EU:s institutioner minskar snabbt och bilden av EU blir alltmer
negativ. Brexit, det franska valet och ett minskat amerikanskt stöd för EU:s sammanhållning är
reella hot. Stödet kan snabbt undermineras och omedelbara insatser krävs, skriver fyra
Europaforskare.
http://www.dn.se/debatt/risk-att-det-folkliga-stodet-for-eu-snabbt-undermineras/

1 februari

Timbro: ”Löfvens satsning på traineejobb är löjeväckande”
Siri Steijer, Timbros arbetsmarknadsansvarig skriver att ”efter att halva mandatperioden nu gått
har de 32 000 traineejobben resulterat i 270 stycken - i hela riket. Att uppnå detta katastrofresultat
tog dessutom oerhört lång tid. Första året blev det endast ett enda traineejobb i hela landet. Förra
året utvidgades ”satsningen” från att endast gälla ungdomar till att också omfatta nyanlända
invandrare och långtidsarbetslösa äldre än 25 år. Det är alltså en ganska stor grupp, men i samband
med detta passade regeringen på att sänka målsättningen för antalet traineejobb (!). Löfven verkar
inte längre tro på sin egen paradreform.”
http://www.expressen.se/debatt/totalflopp-for-lofvens-framsta-vallofte/

Expressen debatt

Aktuell debatt
Datum

Händelse

30 januari

”Bruksorterna får inte lämnas åt sitt öde”
Regeringen gör för lite för att stärka näringslivet på mindre orter som är beroende av
få stora arbetsgivare. Bruksorterna har länge halkat efter resten av landet, skriver
Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund.

SvD Debatt

1 februari
Svenskt Näringsliv

https://www.svd.se/cuf-nu-maste-bruksorterna-starkas/om/naringsliv:debatt
”Förslaget på vinsttak är inget annat än ett vinstförbud för tusentals svenska
företag”
Investors ordförande Jacob Wallenberg, Friskolornas VD Ulla Hamilton och
redovisningsexperter varnar för att konsekvenserna blir större än tidigare känt.
Investeringsviljan i landet hotas om förslaget om vinsttak blir verklighet, menar
Wallenberg. På Svenskt Näringslivs uppdrag tog PwC fram en rapport publicerad den
28 dec. (https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinst-i-valfarden/avkastning-pabokfort-operativt-kapital-i-valfardsbolag_665235.html ) som hävdar omfattande
konsekvenser av förslagen i utredningen.

