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Aktuellt med bäring på vår verksamhet

Fördjupning kommer

22 december

Nytt uppdrag till Tillväxtverket: Utreda produktionsincitament för filminspelningar

22 december

Nytt uppdrag till Tillväxtverket: stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i
arbetet med regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet

2 januari

Bolagsverket: Nyföretagandet ökade under 2016

3 januari

Avtal klart mellan Autoliv och Volvo Cars om nytt bolag för självkörande teknik.
Bolaget, som ska heta Zeunity, drar igång i vår med 200 anställda som på sikt ska
öka till 600, med huvudkontor i Göteborg. Produkter ska både användas i Volvo och
säljas till andra tillverkare.

4 januari

Landsbygdskommittén lämnade sitt slutbetänkande

Produktionsincitament för filminspelningar
22 december: Nytt uppdrag till Tillväxtverket
Utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska kunna införa
någon form av produktionsincitament och finansieringsstimulanser för
filminspelningar.
Samverka med Svenska Filminstitutet.

Uppdraget är i linje med riksdagens tillkännagivande på filmpropositionen Mer
film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132).
Uppdraget ska redovisas i december 2017.

Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar att
integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven
22 december: Nytt uppdrag till Tillväxtverket
Uppdrag till Tillväxtverket och Naturvårdsverket att efter samråd med Statens
energimyndighet stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i arbetet med
att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för att integrera och
stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket ska samordna och redovisa en uppföljning och analys av
regionala handlingsplaner senast den 28 februari 2018 och senast den 31
oktober 2018-2020 redovisa resultatet av genomförandet.
Slutredovisning 31 oktober 2021.

http://p360/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.
Simplified.61000&recno=596542&module=Document&s
ubtype=61000

Nyföretagandet ökade 2016
2 januari: Nya siffror från Bolagsverket
Under 2016 ökade nyföretagandet i landet med 6,4 procent.

http://www.bolags
verket.se/om/oss/
press/meddelande
n/2017/nyforetaga
ndet-okade-under2016-1.13970

Totalt registrerades 68 793 nya företag på Bolagsverket.
Rekordåret 2011 registrerades 69 299 nya företag, var 2013 nere på 60 528.
Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län under 2016. Största ökningarna hade Norrbottens län med 14,9 procent
och Gotlands län med 13,3 procent. Största minskningen hade Västmanlands län med minus 3,9 procent.
Företagsform

Antal år 2016

Antal år 2015

Skillnad

Förändring

Aktiebolag

49751

45568

4183

9,2%

Enskild näringsidkare

14696

14827

142

1,0%

Handelsbolag

3314

3475

-161

-4,6%

Kommanditbolag

759

755

4

0,5%

Total

68793

64625

4168

6,4%

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
4 januari: Landsbygdskommittén lämnar sitt slutbetänkande
Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.

Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.

http://www.regeringen.
se/rattsdokument/state
ns-offentligautredningar/2017/01/s
ou-20171/

Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
Fler bostäder genom landsbygdslån.

Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan,
Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.

Aktuell debatt
Datum

Ämne

27 december
Dagens Samhälle

Nytt kommunalt uppdrag kräver nytt ledarskap. Den politiska uppgiften måste nu i högre
utsträckning handla om hur man skapar attraktionskraft
” Att initiera en framtidsdiskussion blir i sig centralt och i denna måste förutom medborgarna
också bygg- och fastighetsbolag, liksom alla de som skapar platsens innehåll engageras (krögare,
musik, kultur, handel). Det som uppstår på platser med idéer framåt är en rörelse och att vara i
rörelse är något som lockar. Det växer fram ett behov av ett nytt ledarskap och nya uppgifter,
bortom höger eller vänster.”
Per Schlingmann, författare, rådgivare och föreläsare

1 januari

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/nytt-kommunalt-uppdrag-kraever-nytt-ledarskap-30500
”Digitaliseringen är en ödesfråga för landsbygden” menar Institutet för Näringslivsforskning
- Ny forskning (OECD) hävdar att andel jobb som automatiseras är lägre än tidigare studier
visat, runt 10% istället för runt 50% (LSE, IFFS).
- Men den debatten ett villospår, menar författarna. Fokus bör ligga på hur omställning och
kompetensväxling göras för att minska sociala kostnader.
- Den omställningen är särskilt kritisk för landsbygden, då högt arbetskraftsdeltagande krävs för
att upprätthålla välfärden när befolkningen åldras etc.
- Digitalisering och demografisk utveckling skakar därför om grundstommen i den svenska
välfärdsmodellen. På grund av höga arbetskraftskostnader är Sverige särskilt utsatt.
- Kräver ett mer diversifierat näringsliv (minska beroende av en arbetsgivare), bättre (digital och
fysisk) infrastruktur.
- Vänder sig emot flygskatt, bankskatt, statliga subventioner och flytt av statliga jobb. Istället
krävs bättre grundläggande förutsättningar för privat näringsliv.
http://www.svd.se/digitaliseringen-ar-en-odesfraga-for-landsbygden/om/debatt

Aktuell debatt
Datum

Ämne

3 januari
Svenska Dagbladet
Näringsliv

Vi satsar på kunskapslyft om immateriella tillgångar
Regeringen satsar 80 miljoner kronor. PRV utökar sina informations- och kunskapsspridande
insatser riktade mot bl.a. små och medelstora företag. Vinnova genomför forskningsutlysningar
med syfte att stärka kunskapsutvecklingen och förståelsen för sambandet mellan immateriella
tillgångar, innovation och förstärker det ekonomiska stödet till företag för strategisk kompetens
och specialiserad rådgivning i hanteringen av immateriella tillgångar.
Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister, Morgan Johansson (S)
justitie- och migrationsminister och Susanne Ås Sivborg, generaldirektör Patent- och
registreringsverket
http://www.svd.se/vi-satsar-pa-kunskapslyft-om-immateriella-tillgangar/om/naringsliv:debatt

