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Revidering av förnyelsedirektivet
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Mindre miljömedvetenhet bland småföretagare enligt Vismas Affärsbarometer

20 december

Nytt snabbspår för nyanlända inom träindustrin

19 december

EU-institutionerna (Rådet, Parlamentet, Kommissionen) för första gången överens
om gemensamma prioriteringar för lagstiftningsarbetet för 2017 –
utstationeringsdirektivet inte med.

22 december

Sverige har världens bästa affärsklimat enligt Forbes. Från en 17:e plats 2006 till
1:a plats 2016 tack vare ”avregleringar och budgetdisciplin”

29 december

Svenskt näringsliv: Kan företagande vara vägen in på arbetsmarknaden för
nyanlända?

9 januari

Malta nytt ordförandeland i EU – listar sex egna prioriteringar, men kommer främst
upptas av arbetet med ett nytt asylsystem och förhandlingarna om Brexit.
Estland tar därefter över ordförandeskapet hösten 2017 i trio-samarbete med Bulgarien och Österrike
som har ordförandeskapen under 2018.
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Lönsamheten i svenska företag relativt låg trots högkonjunktur, menar Företagarna
efter en studie av 278 000 företag. Skillnader mellan branscher och regioner är
stora. Stockholm, Västerbotten och Gotland toppar listan. Dalarna hamnar sist,
strax före Jämtland och Värmland.

Mindre miljömedvetenhet bland småföretagare
15 december: Vismas Affärsbarometer har frågat 1 400 svenska små och medelstora företag

Knappt hälften av Sveriges småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till
företaget. Det innebär ett trendbrott – efter flera år av ökande miljömedvetenhet.
Miljöhänsyn hamnar även sist när småföretagarna rangordnar vilka kriterier som
är viktigast vid företagets inköp.

Fler än fyra av tio småföretagare menar att lägre pris skulle öka deras miljöhänsyn.
Endast 22 procent av de tillfrågade företagen har en nedskriven miljöpolicy med
tydliga miljömål, enligt undersökningen.

Revidering av förnybarhetsdirektivet
30 november: Förslag till direktiv för förnybar energi
Europeiska rådet beslutade i oktober 2014 om en ram för EU:s klimat- och energipolitik för perioden
från 2020 till och med 2030. Europeiska rådet har sedan dess vid flera tillfället uppmanat Europeiska
kommissionen att se över och utveckla lagstiftning för att understödja att målet till 2030 nås.
Direktivet innehåller förslag till EU-mål om att andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent 2030.
Vidare föreslås ett antal åtgärder som syftar till att främja en utveckling i enlighet med denna
målsättning.
Stort fokus läggs på transport- och värmesektorerna men i direktivet återfinns även förslag avseende
exempelvis stödsystem för elproduktion.
Direktivet föreslår också hållbarhetskriterier för fasta biobränslen och målsättningar för flyttande
biodrivmedel.
Fortsatta förslag med utgångspunkt i direktivet kommer utarbetas framöver.

EU-institutionerna för första gången överens om
viktigaste prioriteringarna
19 december: Sex prioriteringar för 2017- svenska prioriteringen utstationering ej med
EU-lagstiftning inom följande områden är prioriterade för 2017:
1. Jobb, tillväxt och investeringar (Junckerfonden, nya skyddstullar, bankunionen, kapitalmarknadsunionen och
avfallshantering i den så kallade kretsloppsekonomin.)
2. Den sociala dimensionen (Sysselsättningsåtgärder för unga, samordning av sociala trygghetssystem, rättsakt
för tillgänglighet och solidaritetskåren.)
3. Säkerhetsfrågor (Större kontroll vid in- och utresa ur Schengen, kontroll av skjutvapen, kriminalisera
terrorism, pengatvätt samt finansiering av terrorism, utbyte av uppgifter i brottsregister.)
4. Migrationsfrågor (Reformen av asylsystemet, laglig migration och investeringar i länder utanför EU för att
minska orsakerna till att personer migrerar till Europa.)
5. Digital inre marknad (Reform av telekom och upphovsrätt, 700 MHz-bandet för 5G, hindra geoblockering
och audiovisuella tjänster och dataskyddsregler.)
6. Energiunionen och klimat (klimat- och energipolitik fram till 2030, Parisavtalet och ren energi.)

Sverige har bästa näringslivsklimatet i världen, enligt Forbes
22 december: Klättringen har skett tack vare avreglering och budgetdisciplin

Indexet mäter 139 länder och bygger på 11 indikatorer såsom korruption, skattenivå,
innovation, teknologi, äganderättslagstiftning och byråkrati.
Sverige var topp-10 i 7 av de 11 indikatorerna
Från 17:e plats 2006, fjärde plats förra året till 1:a plats 2016.
Motsatt utveckling i USA som var etta 2006 och nu på plats 23.
En hög tillväxt och en statskassa i balans framhävs

Bättre incitament för sysselsättning samt lägre skatter bidrar till klättringen till toppen
Sänkt företagsbeskattning, slopad förmögenhets- och arvsskatt lyfts också fram
Kombinationen av förekomsten av multinationella företag och ett nav för digitala start-ups
understryks i rapporten.

Kan företagande vara vägen in på
arbetsmarknaden för nyanlända?
29 december: Rapport från Svenskt Näringsliv

https://www.svensktnaringsl
iv.se/fragor/nyforetagande/k
an-foretagande-vara-vagenin-pa-arbetsmarknaden-fornyanlanda_665296.html

Personer födda i Syrien är egenföretagare i mer än fyra gånger högre utsträckning
än infödda svenskar. Från att ha utgjort ca 2 procent av de som fick
uppehållstillstånd 2009-2011 har gruppen ökat till 50 procent.
Samtidigt ingen ökning av företagandet bland utrikes födda. Endast 0,2 procent av
personer inom Etableringsuppdraget har fått stöd till start av näringsverksamhet.
Förutsättningarna behöver förbättras. Problem med undantag för arbetstillstånd
och att få samordningsnummer. Marginaleffekterna är höga. Den disponibla
inkomsten påverkas inte om en person går från arbetslöshet till eget företagande.

Malta nytt ordförandeland i EU våren 2017
9 januari: Malta nytt ordförandeland. Sex prioriteringar
Migration (Fortsätta arbetet med ett nytt gemensamt asylsystem)

Inre marknaden (Bland annat avskaffa roamingavgiften, skydd för nätshoppare,
energieffektivitet och arbete för 5G)
Säkerhet (terrorismbekämpning, yttre gränsskydd, EU-åklagare)
Social inkludering (Få in fler kvinnor på arbetsmarknaden, arbete mot könsrelaterat
våld och ett toppmöte om HBTQ-frågor)
Grannskapspolitik (Bland annat bidra till fredsarbete i Libyen, Israel/Palestina, Syrien,
Tunisien och Ukraina)

Maritima frågor (Frågor om gemensamt styre av hav)

Löneklyftor i EU-länderna
9 januari: Sverige har den minsta skillnaden mellan hög- och lågavlönade i EU.
Den tiondel av löntagarna
som tjänar minst har
sedan jämförts med den
tiondel som tjänar mest.

Kraftsamling för framtidens energi
9 januari: Betänkande från Energikommissionen
Betänkandet innehåller 12 förslag och 30 bedömningar och följer strikt den ramöverenskommelse om
energipolitiken som slöts mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna
den 10 juni förra året. Några förslag är:
Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion, inga nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och 50 procent
effektivare energianvändning till 2030.
Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030.
Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 2030.
Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft slopas.
Fastighetsskatten på vattenkraft sänks till den nivå som gäller för de flesta andra elproduktionsanläggningar
En utredning om ett nytt program för energieffektivisering i den tunga industrin föreslås också. Sverige ska år 2030
ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
Kärnkraftsskatten avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start i år. Det ska underlätta renovering av
kärnkraften. De principer om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer som den borgerliga
regeringen föreslog ligger kvar.

Tre strategiska mål i livsmedelsstrategin
16 januari: Överenskommelse om livsmedelsstrategin. Proposition inom kort.
Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna kommit överens om de långsiktiga målen för den nationella livsmedelsstrategin.

Målet för Regler och villkor ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter
och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften
och lönsamheten.
Målet för Konsument och marknad ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och
kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel
ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar
att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.
Målet för kunskap och innovation ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad
produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.
Överenskommelsen innebär att regeringen inom kort överlämnar en proposition till riksdagen om en
livsmedelsstrategi
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8 december 2016

Europa behöver en batterifabrik för framtida strategisk försörjning – hamnar den i Sverige?
Tidigare Tesla-chefen Peter Carlsson förbereder en batterifabrik i Sverige. Projektet, SGF Energy (Swedish
Gigafactory) träffar leverantörer, politiker, investerare och potentiella kunder runtom i Europa. Projektet beräknas
kosta 40 miljarder kronor. Första delen av projektet ska kosta 100 Mkr och uppbyggnaden av ett projektkontor i
Stockholm har börjat. Vinnova och Energimyndigheten uppges vara ”tidiga supportrar”. Även uttalanden från tyska
politiker och EU-kommissionen stödjer det strategiska behovet av en batteriproduktion i Europa.
http://digital.di.se/artikel/sa-ska-tesla-svensken-utmana-elon-musk

12 januari

Landsbygdskommitténs förslag om landsbygdslån ingår i utredning om kreditgarantier för bostadsbyggande
Den 4 januari överlämnade landsbygdskommittén sitt slutbetänkande. Landsbygdskommitténs förslag om
"landsbygdslån" kommer nu att ingå i utredningen om kreditgarantier för bostadsbyggande. Kommitténs förslag till
lösning är att utreda den norska modellen där den statliga Husbanken erbjuder statliga bottenlån med lägre ränta
än de bankerna erbjuder i glesbebyggda områden.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/rivstart-for-landsbygdskommittens-forslag/

Regeringens
pressmeddelande

13 januari
Regeringens
pressmeddelande
16 januari
DN Ekonomi

Ingrid Burman ny landshövding i Kronoberg
Ingrid Burman är jurist och har tidigare haft flera förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå. Hon har
bland annat varit ordförande i riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för
Handikappförbunden.
Internationella valutafonden spår ökad tillväxt i världsekonomin
Världens ekonomi kommer att växa med 3,4 procent i år, enligt en prognos från Internationella valutafonden (IMF).
2018 blir tillväxten 3,6 procent. Prognosen är höjd med några tiondelar för USA med hänvisning till den tillträdande
presidenten Donald Trumps planer på en mycket expansiv finanspolitik. Men IMF har inte tagit hänsyn till
eventuella effekter av upprivna handelsavtal och importtullar.
http://www.dn.se/ekonomi/imf-varldsekonomin-gar-battre-an-i-fjol/
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17 januari

Framtidstron stark hos många företagsledare
När PWC har frågat vd-ar i 1.379 företag från 79 länder ger dessa en i huvudsak positiv bild av vart ekonomin är på
väg. Det gäller både för deras egna företag och konjunkturen i stort. Pessimismen ökar i Mexiko. Men i USA ser
företagsledarna ljust på vad som ska komma. Det gäller skattesänkningar, avregleringar liksom satsningarna på
infrastruktur.
http://www.dn.se/ekonomi/framtidstron-stark-hos-manga-foretagsledare/
Sverige näst mest innovativa ekonomin i världen, enligt Bloomberg Innovation Index
Sverige klättrade till en andra plats efter Sydkorea som fortsatt etta och Tyskland som trea. Finland kommer in på
femte i 2017 års lista från över världens mest innovativa ekonomier, rankade av Bloomberg. Sveriges andraplats
tillskrivs främst att tillverkningsindustrin har klättrat i värdekedjan. Ett mycket individualistiskt samhälle där man
gärna driver egna idéer, framhävs som en förklaringsfaktor av Magnus Henreksson i en intervju med
BloombergMarkets. Men även offentligt stöd till små och medelstora företag är viktigt i ett land traditionellt
dominerat av storföretag, säger Åsa Lindholm på Lunds universitet, som också framhåller ett starkt fokus och
intresse för R&D.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-mostinnovative-economies

DN Ekonomi

17 januari
Bloomberg Markets

18 januari
Rikdagen
pressmeddelande
19 januari
Moderaternas pressträff i
Riksdagen

Ingen könskvotering till bolagsstyrelser
I september 2016 lade regeringen farm ett förslag om att bolag med styrelser med en ojämn könsrepresentation
skulle tvingas betala sanktionsavgifter. Regeringen drar nu tillbaka sitt förslag efter att det stoppats av oppositionen
i Riksdagens civilutskott.
Moderaterna beredda ta fram gemensam Alliansbudget och ta stöd av SD före 2018
Anna Kinberg Batra meddelade på torsdagen att Moderaterna är beredda att ta fram en gemensam Alliansbudget
före valet 2018. Moderaterna är också beredda att ta stöd av SD i en omröstning och därmed fälla regeringen. Hon
säger samtidigt att de inte kommer att förhandla om budgeten med SD. Det är en stor förändring gentemot tidigare.
Samtidigt uppger källor att det inte förts några diskussioner i Alliansen om en gemensam budget redan under 2017,
men KD har sagt sig vara beredda, men Centern avvisar något initiativ före valet och avvisar att regera med stöd av
SD.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

10 januari

Vanligare att företag flyttar hem produktion
Enligt en studie från Lunds Tekniska Högskola blir det allt vanligare att företag som flyttat ut delar av sin produktion
tar hem den igen. Samtidigt sker en automatisering och robotisering av den produktion som flyttas hem. Det är
fortfarande betydligt vanligare att flytta ut produktion, men några år framåt så planerar ungefär lika många företag
för hemflytt som för utflytt, enligt professor Jan Olhager.

Sveriges Radio

http://omni.se/studie-vanligare-att-bolag-flyttar-hem-produktion/a/WzLQG

