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Aktuellt med bäring på vår verksamhet

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

19 januari

Staten satsar 26 miljoner kronor på utveckling av ny miljöteknik i s.k. testbäddar.

20 januari

Storbolag: Lagstiftning bromsar cirkulär ekonomi

24 januari

Digitaliseringen nödvändigt för hållbart företagande – och överlevnad oavsett
bransch, enligt rapporten "2017 Global Opportunity Report"

26 januari

Industriarbetsgivarna visar i en rapport att Sveriges konkurrenskraft mätt som
exportmarknadsandel har försämrats kraftigt de senaste 25 åren – Tyskland och
Nederländerna vinnare

1 februari

Nytt innovationssamarbete mellan Sverige och Tyskland, bl.a. studie av elvägar
små och medelstora företags digitalisering (Tillväxtverket samordnar) och e-hälsa

2 februari

Rapport från Entreprenörskapsforum: Skatterna och entreprenörskapet –
företagsbyggande, optioner och tillväxt

3 februari

Arbetsmarknadsläget presenteras av Ylva Johansson

Aktuellt med bäring på vår verksamhet

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

7 februari

OECD presenterar rapport om Sveriges ekonomi

7 februari

En miljard till svenska livsmedelskedjan. Regeringen presenterar
handlingsplan för livsmedelsstrategin

8 februari

Svensk Handel spår att e-handeln ökar från dagens 10% till 20-30% år 2025.
Varuhusen blir färre och 20-40 000 jobb tros förvinna från handeln.

9 februari

Nytt uppdrag till Tillväxtverket: Stötta regioner och kommuner där större varsel
eller annan omställning av näringslivet sker

15 februari

Veckans affärer: Tre kompetenser för att få framtidsjobben enligt Bill Gates

januari-februari

Kupé: 35 nya yrken år 2035 enligt framtidsforskare

Regeringen satsar på demoprojekt och testbäddar
19 januari: Myndigheter och institut får 26 miljoner till ny miljöteknik
Staten satsar 26 miljoner kronor på utveckling av ny miljöteknik i s.k.
testbäddar. Det handlar t.ex. om demoprojekt för vertikal odling, ny
avloppsrening och bortsortering av farligt avfall.
Bl.a. får forskningsinstituten Swerea Kimab, IVL och Acreo i Stockholm
tillsammans 5,5 miljoner kronor för att bygga en ny testmiljö inom ramen för
projektet SenSoRe – sensorer och sortering för innovativ återvinning.
Målet är att ta fram nya tekniker inom detektering och bortsortering av
miljöskadligt avfall. Företag i återvinningsindustrin deltar också i projektet med
namnet.

Storbolag: Lagstiftning bromsar cirkulär ekonomi
20 januari: Enligt undersökningen Sustainable Brand Insight
Lagar är det största hindret för att etablera cirkulära lösningar, enligt ett 30-tal beslutsfattare på större
företag i Norden.

Lagar som motarbetar eller inte bidrar till förändring är det största hindret för en övergång till cirkulär
ekonomi. Det handlar exempelvis om dagligvaruföretag som upplever att de inte kan sälja fullt ätbar
mat på grund av gällande regler kring livsmedel,
Företagen saknar också incitament från EU-nivå, men ser mycket positivt på EU-kommissionens
kommande strategi för cirkulär ekonomi.
Det framkommer också i undersökningen att det finns många olika definitioner av cirkulär ekonomi.
Begreppet används olika beroende på bransch.
Bilden av cirkulär ekonomi bland företagen är positiv. Det ses som något som kan spara pengar och
bidra till nya marknader, innovationer och tjänster. De företag som kommit längst talar om design och
råvarumaterial. Tidigare har cirkulär ekonomi framförallt handlat om återvinning och avfallshantering.

Digitalisering nödvändigt för hållbart företagande
24 januari: Rapport från bla FN:s Global Compact
Digitalisering och nyskapande affärsmodeller kan vara svaret på många av de
risker och hot som världen står inför. Samtidigt är det nödvändigt för företag
att ta sig an digitaliseringen för att överleva, oavsett vilken bransch eller sektor
verksamheten handlar om. Det är slutsatsen i rapporten "2017 Global
Opportunity Report" som ges ut av bland annat FN:s Global Compact.

Bland de möjligheter som pekas ut för hållbara affärsmodeller lyfts vatten fram
som den främsta frågan, med en marknad för smart vattenteknik som enligt
rapporten år 2021 kommer motsvara drygt 20 miljarder USD. Andra potentiella
marknader handlar om kunskapsöverföring till konfliktområden och utveckling
av artificiell intelligens.

2030-sekreteriatet söker långsiktigt samarbete
med Kalifornien
31 januari: Initiativ för kunskapsöverföring och samarbete
Inom området hållbara transporter finns nu långtgående planer på att skapa
permanenta samarbeten på flera plan mellan Sverige och Kalifornien.
Initiativtagare är företagsnätverket 2030-sekretariatet som efter ett par besök
i Kalifornien ser stora möjligheter med ett sådant initiativ.

Kalifornien och Sverige ligger båda i framkant på området med ambitiösa
målsättningar om fossiloberoende i transportsektorn och kan lära av varandra.
Kalifornien ligger i framkant när det gäller elektrifieringen och Sverige är
världsledande inom biobränslen..

Sveriges konkurrenskraft mätt som
exportmarknadsandel har försämrats kraftigt
26 januari: Rapport från Industriarbetsgivarna
Konkurrenskraften nyckelfråga i
avtalsförhandlingarna. Kan mätas
utifrån många olika indikatorer –
utvecklingen av exportandelen är en av
dessa.
Sveriges marknadsandel, svensk export i
förhållande till global export, har stadigt
minskat de senaste decennierna – från
1,7% 1990 till 0,9% 2015.
En naturlig utveckling då Sveriges
ekonomi utgör en mindre del av
världsekonomin – men relativt stort
tapp i jämförelse med jämförbara
länder. Nederländerna sticker ut – har
vunnit marknadsandelar sedan
finanskrisen:

http://www.industriarbetsgiva
rna.se/nyhetsrum/nyheter/ny
heter-2017/sverige-tappar-ikonkurrenskraft-tyskland-ochnederlanderna-vinnare

Nytt innovationssamarbete mellan Sverige
och Tyskland
1 februari: lanserades i samband med förbundskansler Angela Merkels
besök i Sverige.
Sverige och Tyskland ingår ett partnerskap för innovationer. Överenskommelsen ska främja
innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och resultera i starkare konkurrenskraft.
Konkret innebär avtalet att Sverige och Tyskland tillsammans kommer att
‐ genomföra en studie kring elvägar. Det elektrifierade vägnätet för lastbilar mellan Sandviken
och Gävle nämndes som ett framgångsrikt projekt med tyska och svenska företag och
myndigheter.
‐ att länderna ska få tillgång till varandras vetenskapliga testanläggningar och
‐ att små och medelstora företags digitalisering ska intensifieras. Tanken är att svenska och tyska
företag ska matchas mot varandra för att kunna utbyta erfarenheter på området. Tillväxtverket
håller ihop detta område.
‐ Ett fjärde område där länderna ska samarbeta är e-hälsa. Länderna ska utbyta erfarenheter om
exempelvis elektroniska patientjournaler och e-recept.

Skatterna och entreprenörskapet –
företagsbyggande, optioner och tillväxt

http://entreprenorskapsfo
rum.se/2017/02/03/nyrapport-framja-tillvaxtgenom-skatter-innovationoch-entreprenorskap/

2 februari: Rapport från Entreprenörskapsforum och artikel på Di-debatt
På entrepnorskapsforu.m.se:
”I en global ekonomi måste entreprenörsskatterna ses i ett omvärldsperspektiv. Skattebaser som på sikt kan leda till ökad
tillväxt och välstånd bör inte beskattas högre än i andra länder.

Föreslagna förändringar i 3:12-utredningen riskerar att försämra skattemiljön ytterligare, förslaget om beskattning av
personaloptioner är ofullständigt och otillräckligt och marginalskatten bör inte höjas. Även den bankskatt som diskuteras i
den s k Reepalu-utredningen riskerar att slå hårt mot entreprenörskap och innovation.
Sveriges skatteincitament för FoU-satsningar är mindre än i andra länder.
Det kan finnas skäl att sänka vissa skatter samtidigt som ett plattare skattesystem eftersträvas. En enhetlig moms skulle
bidra med cirka 50 miljarder kronor till statskassan.
Ett slopat ränteavdrag är en alternativ väg som uppskattas förstärka statsbudgeten med ca 20-30 miljarder kronor. Likaså
skulle en återgång till en fastighetsskatt samt en något större grön skatteväxling kunna vara mindre skadlig för ekonomin än
ökade skatteuttag på kunskapssatsningar och entreprenörskap.”
”Politiken bör skiftas om från lönesubventioner till att ge bättre villkor till mindre och växande företag”
http://www.di.se/opinion/fyra-forskare-varna-jobbskapande-foretag/

” Antalet sysselsatta har ökat med 150 000 sedan 2014. 70
procent av ökningen har tillkommit bland utrikes födda”
3 februari: Arbetsmarknadsministern presenterar arbetsmarknadsläget
Ur regeringens pressmeddelande:

http://www.regeringe
n.se/regeringenspolitik/arbetsmarkna
d/presseminarier-omarbetsmarknadslaget/

Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten minskat med en procentenhet.
Sammantaget är sysselsättningsgraden bland utrikes födda i dag den högst uppmätta
sedan 2005.
Trots att Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten i Europa är den kvar på en allt
för hög nivå.
Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen forsätter att öka.
Ungdomsarbetslösheten är fortsatt den lägsta sedan 2003. Nästan hälften av de
arbetslösa unga är heltidsstuderande arbetssökande.

Economic Survey of Sweden 2017

http://www.oecd.org/
eco/surveys/economi
c-survey-sweden.htm

7 februari: OECD presenterar rapport om Sveriges ekonomi
Ekonomin växer starkt genom en större arbetskraft, stigande investeringar och den senaste tidens ökade
svenska produktivitet.

Sverige överträffar OECD-snittet i alla kategorier när det gäller "better life-index" och utmärker sig tydligast
när det gäller bra miljö, hälsa, civilt engagemang och styrning, samt balans mellan arbetsliv och fritid.
Den ökning av inkomstklyftor vi sett i Sverige måste vändas. OECD föreslår reformer när det gäller boende,
lönesubventioner, etablering och en mer systematisk ansats när det gäller att höja ersättningarna i
socialförsäkringssystemen.
Hela bostadsmarknaden bör reformeras.
- Gör om fastighetsskatten så att den bättre avspeglar fastighetens värde.
- Öka samarbetet mellan kommuner och staten om markanvändning
och planering

- Lätta på hyresregleringen

En miljard till svenska livsmedelskedjan

http://www.regeringen.se/informationsmat
erial/2017/02/handlingsplan---enlivsmedelsstrategi-for-sverige--fler-jobboch-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/

7 februari: regeringen presenterar en handlingsplan för livsmedelsstrategin
Den 30 januari lämnade regeringen Propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige – fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet" till riksdagen. Nu presenterar regeringen en
handlingsplanen för att nå målen i strategin.
Handlingsplanen innehåller ett 40-tal åtgärder för att bland annat öka den svenska
livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och lönsamheten i branschen.
Ett antal särskilt viktiga områden är exempelvis regelförenkling, export samt forskning och
innovation.
Regeringen kommer fatta beslut om åtgärdspaket, det första innehåller nio åtgärder. Några
exempel är uppdrag som ska underlätta för företag att nå nya marknader utanför EU utveckla
nyckelhålsmärkningen, mer likvärdiga livsmedelskontroller och minskat matsvinn.

Ett nationellt råd tillsätts för livsmedelsstrategin vars syfte blir att stärka samarbete och utbyte
mellan det offentliga och livsmedelskedjans aktörer.

Svensk Handel: 20-40 000 jobb tros försvinna från
handeln
8 februari: e-handeln ökar från dagens 10% till 20-30% år 2025
Framtiden ligger till stor del i den digitala verksamheten, i näthandeln.
Den hjälper handlarna att sänka kostnaderna, bland annat genom att jobben blir färre.
Det säger Jonas Arnberg, chefsekonom på organisationen Svensk handel. Mer e-handel betyder färre jobb.
– Det är en effektivare affärsform rent bemanningsmässigt. Om e-handel tar en stor andel får vi se färre anställda, säger
Jonas Arnberg.
Svensk handel spår att e-handeln går från under 10 procent av hela detaljhandeln i dag till mellan 20 och 30 procent om
åtta år.
Samtidigt spås mellan 20 000 och 40 000 jobb försvinna från handeln.
Den stora förändringen väntas nästa gång som den svenska ekonomin vänder nedåt.

Det är i lågkonjunkturer som vi håller i slantarna och letar efter billigare alternativ på nätet.
– Då tror jag att vi kommer att få se ytterligare en rejäl utslagning. En lågkonjunktur skulle absolut skynda på utslagningen
och de nya initiativ som kommer, säger Jonas Arnberg.

Stötta regioner och kommuner där större varsel
eller annan omställning av näringslivet sker
9 februari: Regeringsuppdrag till Tillväxtverket
Tillväxtverket ges nu en roll att i sin löpande verksamhet noga bevaka och följa
utvecklingen när det gäller strukturomvandling i omvärlden och i synnerhet i
näringslivet.
Vid större varsel och omställningar ska myndigheten även, utse en
kontaktperson som kan samordna myndighetens stöd med bland annat
kunskap, finansiering och nätverk.
Tillväxtverket ska genomföra insatserna i nära samverkan med berörda statliga
myndigheter samt med den regionalt utvecklingsansvariga aktören i respektive
län.

De hetaste branscherna framöver, enligt Bill Gates
15 februari: Veckans affärer
Artificiell intelligens
”Kapaciteten för artificiella enheter att läsa av och förstå material kommer att vara
fenomenal. Allt som hör ihop med det skulle vara ett spännande karriärval i livet” säger
Bill Gates, och tar upp exemplet med Googles AI Deep Mind som vann i spelet Go, mot
världsmästaren.
Energi
Innovationerna inom energisektorn kommer att vara monumentala, och det finns
många karriärvägar som leder dit vi behöver komma – vilket är ett system som kan
tillhandahålla hållbar, billig och pålitlig energi, enligt Bill Gates.
Biotech
Det behövs smarta innovationer för att bekämpa övervikt, cancer och depression
menar Bill Gates, som säger att utvecklingen inom biotech går ”snabbare än någonsin.”

Tio nya yrken år 2035, enligt Peter Siljerud
trendspanare och framtidsforskare
SJs tidning Kupé januari-februari 2017

EU-bevakning
Datum
26 januari

Händelse
EU lanserar finansieringsplattform för cirkulär ekonomi
Som ett sätt för att underlätta utvecklingen av affärsmodeller kopplade till cirkulär ekonomi har/ska
EU-kommissionen skapat en finansieringsplattform. Kanske av intresse för oss pga av vår
verksamhet och att ledningsgruppen speciellt pekade på grön tillväxt (om jag förstod dina
kommentarer efter ledningsgruppens möte korrekt). Plattformen ska främja kunskapen och
medvetenheten om de finansieringsverktyg som finns att tillgå för projekt kopplade till cirkulär
ekonomi.
Läs mer på:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_en.htm

15 februari –
(oktober 2017)

15 februari
(oktober 2017

European Week for Regions and Cities (EWRC) och Sammanhållningsrapporten och Budget
Den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) kommer att gå av stapeln den 9-12 oktober
2017, under temat Regioner och städer arbetar för en bättre framtid. Enligt uppgift är det troligt
att den sjunde sammanhållningsrapporten presenteras samt EU-kommissionens förslag om
långtidsbudget efter 2020 offentliggörs. En viktig vecka att lägga in i planeringen för berörda på
myndigheten!
Nu öppnar projekttävlingen RegioStars Award
Regionala projekt kan nu tävla om årets utmärkelse inom kategorierna nedan. Prisutdelning sker
den 10 oktober under Den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC), se ovan.
Tävlingskategorierna är:
1) Smart Specialisation for SME innovation, 2) Energy Union: Climate action, 3) Women
Empowerment and Active Participation, 4) Education and training, 5) CityStars: Cities in Digital
Transition

EU-bevakning
Datum

Händelse

10 februari

EU:s supervalår börjar den 15 mars
Nederländerna går till val den 15 mars. Under året kommer val hållas i Frankrike, Tyskland,
Tjeckien, Bulgarien och ev. i Italien. Utkomsten av valen kommer att vara en indikation på hur väl
EU står sig hos väljarna – och möjligen avgörande för EU:s framtid.

11 februari

Minskat EU-stöd för Sverige efter brexit
Enligt EU-ambassadör Lars Danielsson kommer Sverige få ett minskat återflöde i nästa
budgetperiod. Brexit innebär minskade intäkter för EU och därmed måste utgifterna minska.
Storbritannien var näst största nettobetalare.
”Det innebär att finansieringen av många projekt i Sverige kan komma att försvinna om ett antal år.
Det är en realitet. Det finns inget folkligt stöd i Sverige för att betala mer till EU och då blir bland
annat konsekvensen att vi får mindre pengar tillbaka, säger Danielsson i Ekots lördagsintervju”.
I år har Sverige en avgift på ca 40 miljarder och ett återflöde på ca 14 miljarder. EU har 28
medlemsländer. Av dessa är 12 stater nettobidragsgivare,

15 februari

Europaparlamentet godkände CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada efter förhandlingar
sedan 2009. Nu kvarstår godkännande i 38 nationella och regionala parlament, men avtalet börjar
tillämpas preliminärt.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

2 februari

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ytterligare en ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat
Europa
Regeringen har beslutat att ställa sig bakom ytterligare en ansökan om medfinansiering av
transportprojekt. Den 26 januari tillstyrkte regeringen 13 transportprojekt för vidare ansökan till
EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Tidigast i sommar väntas
EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som erhåller medfinansiering
från fonden. Se hela listan här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/regeringsbeslut-om-tillstyrkande-avytterligare-en-ansokan-till-eus-fond-for-ett-sammanlankat-europa/

Regeringens
pressmeddelande

2 februari
Regeringens
pressmeddelande

4 februari
6 februari

6 februari

Kiruna och Gällivare får möjlighet till extra investeringsstöd för bostadsbyggande
Regeringen har fattat beslut om en ändring i förordningen om investeringsstöd till hyresbostäder
och studentbostäder. Extra investeringsstöd på som mest 447 miljoner kronor kan därmed lämnas
till Kiruna och Gällivare som står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur
genom en stor stadsomvandling då delar av städerna flyttas till annan plats på grund av
deformationer i marken orsakade av gruvdrift. I Kiruna behöver omkring 6 000 personer flytta och i
Gällivare omkring 3 200 personer.
Industriproduktionen föll oväntat i Sverige i december (-0,9% mot förväntade +2,6%).
Produktionen föll också oväntat mycket i Tyskland
Ericsson säger upp 900
(446 i Borås, 330 i Kumla, 80 i Kista) som del i nedskärningar av totalt 3000 anställda i Borås,
Göteborg, Karlskrona, Kumla, Linköping och Stockholm.
SEB spår högre tillväxt
3.1% i år, och tidigare räntehöjningar, till -0,25 procent i slutet av året.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

14 februari

Kommunal bostadsplanering utreds
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning
av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Regeringen vill
säkerställa att alla kommuner bidrar utifrån sina förutsättningar när det gäller hur mycket som
behöver byggas.
190 nybörjarplatser fördelas på tre nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk
examen
Regeringen har beslutat om antalet nybörjarplatser 2017 på tre av de nya kompletterande
utbildningar för personer med utländsk examen som ska startas på flera av landets universitet och
högskolor. Totalt rör det sig om 60 nybörjarplatser på kompletterande utbildning för biomedicinska
analytiker, 90 nybörjarplatser för ekonomer och 40 nybörjarplatser för systemvetare.
Volvos VD och rektor för KTH tar plats i Innovationsrådet
Sigbritt Karlsson, rektor på KTH och Martin Lundstedt, VD för Volvokoncernen är nya ledamöter i
Nationella innovationsrådet. Båda medverkar i rådets första möte för 2017 den 13 februari.
Mer om innovationsrådet:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/

Regeringens
pressmeddelande
14 februari
Regeringens
pressmeddelande

14 februari
Regeringens
pressmeddelande

14 februari
Regeringens
pressmeddelande

Kommitté ska ta fram strategi för att möta kommunernas utmaningar
Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska ta fram en strategi för att
stärka kommunernas kapacitet att fullfölja sina uppgifter mot medborgarna. I uppdraget ingår att
identifiera och analysera kommunernas utmaningar samt lämna förslag på åtgärder.

Diverse annat i omvärlden
Datum

Händelse

8 februari

Tre år i rad har importen av teknikvaror ökat mer än exporten
Teknikvaror för 554 miljarder kr exporterades 2016 – en ökning med 2%. Importen ökade med 4%
till 552 miljarder kr. Handelsbalansen försämrades därmed – och har försämrats tre år i rad när det
gäller teknikvaror. Teknikvaror utgjorde 47% av total varuexport förra året, en ökande andel sedan
flera år. Totalt sett har Sverige ett handelsbalansunderskott i varuexporten på ca 7 miljarder kr
förra året.
https://www.teknikforetagen.se/globalassets/i-debatten/publikationer/ekonomiskanalys/utrikeshandel-med-teknikvaror-2016.pdf

13 februari

Skrivelse om hållbar stadsutveckling till riksdagen i juni
Miljöminister Karolina Skog (MP) har påbörjat arbetet med en skrivelse om hållbar stadsutveckling
som ska lämnas till riksdagen i juni. Skrivelsen kommer att innehålla mål för stadsutveckling och ett
antal nya initiativ. Den ska ge en övergripande riktning för stadsutvecklingsarbetet i Sverige och
inkludera det vi tror kommer i och med den ökade digitaliseringen, förändrade sätt att resa och
hållbarhetsutmaningarna.

15 februari

Ny klimatlag får bedöms för tandlös av Lagrådet
Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss om ett klimatpolitiskt ramverk, innehållandes Sveriges
första klimatlag. Ramverket ska ge tydlighet i klimatpolitiken och får genomslag inom alla
politikområden, då alla departement redovisa sin koldioxidbudget åtgärder för att minska
utsläppen, i höstbudgeten. Lagrådet finner att frånvaron av straffåtgärder gör att den riskerar bli
ett slag i luften.

Aktuell debatt
Datum

Händelse

8 februari

”Ofrivilliga Företagares Förbund har en lysande framtid”
Per Lindvall i TCO:s Arbetsvärlden: ”[…] de ofrivilliga företagarna […] är den grupp som växer
snabbast. Jag hör själv till dem och tillsammans – är vi inte särskilt starka. Flexibilitet och befrielse
från egna fasta kostnader är ju upphöjt till framtidssäkrad platinastatus i den så kallade ”gigekonomin”. […] om man tar ut lön så betalar man även arbetsgivaravgifter vilka går in i de
offentliga sjukförsäkringssystemen. Men att få del av detta försäkringsskydd är nästan lika enkelt
som att hitta skäppa guld vid regnbågens slut.”

Arbetsvärlden, TCO

10 februari
Dagens samhälle

13 februari
Ny Teknik

Omsätt miljömålet och samhällsplanera klimatsmart
I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål finner tankesmedjan
Intelligence Watch att svensk samhällsplanering är otidsenlig, skriver Anders Olshov,
tankesmedjans grundare.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/omsaett-miljoemalet-och-samhaellsplanera-klimatsmart31482
http://intelligencewatch.org/
Löfvén: ”Sverige kan inte vara billigast – måste bli bäst”
I en debattartikel i Ny teknik lyfter statsministern fram vikten av innovation för framtida
konkurrenskraft och sysselsättning. Artikeln publiceras i samband med ett möte i det nationella
innovationsrådet och artikeln lyfter fram det som åstadkommits sedan innvationsrådet
tillskapades. Kopplingar görs också till internationellt samarbete.

