WiFi - wGuest
Inget lösenord

Nätverksträff för
näringslivsansvariga
1-2 oktober

torsdag

Program
-

Lunch

13,00 – 14,30

Tillit och tolerans workshop

10,15 – 10,45

-

Inledning

-

”Om du gör som du alltid gjort – får du troligtvis samma
resultat du alltid fått” - människan som vanedjur

-

Krävs det nya strategier för kommuner utanför
storstadsområdena?

-

Fika

Fika

10,45– 11,35

14,30 – 15,00
-

fredag

9,00 – 10,15

12,00 – 13,00
-

WiFi - wGuest
Inget lösenord

-

Avgiftsmodellen för livsmedelskontroll

-

Hur företagen upplever regler som tillväxthinder och hur de
upplever myndighetskontakter

-

Avslut och diskussion

-

Lunch

11,35

15,00 – 17,45
-

Öppna jämförelser Företagsklimat 2015

-

Lokalt företagsklimat

-

Aktuellt från SKL
-

Sverige förhandlingen

-

Höstens infrastruktur prop.

-

Bredband

-

En fondstruktur för innovation och tillväxt

-

SKL och Verksamt

-

Förenkla helt enkelt

-

Löpande insikt

-

Open space

-

Middag på 12:an
Ekologisk Gårdsbuffé

17,45

Nätverksträffar 2016
4-5 februari
22-23 september

Aktuellt från SKL
 Sverige förhandlingen
 Höstens infrastruktur prop.
 Bredband
 En fondstruktur för innovation och tillväxt
 SKL och Verksamt
 Förenkla helt enkelt
 Löpande insikt

En fondstruktur för innovation och
tillväxt – Fondinvest AB
Ny fond för statliga riskkapitalinvesteringar


Utredningen föreslår att en ny statlig fond inrättas med uppdrag att tillsammans med privat kapital investera i
svenska innovativa företag med hög tillväxtpotential. Investeringarna, som ska ske genom saminvesteringar med
privat kapital i olika fonder, ska genomföras på så sätt att det privata kapitalet utgör minst 50 procent av de
åtaganden som görs. För att attrahera privat kapital ska fonden kunna acceptera en riskprofil som är annorlunda
än för de privata investerarna.

Lånegarantisystem


Utredningen föreslår att ett statligt garantisystem införs i syfte att stödja bankernas utlåning till små företag.
Garantin ska enligt förslaget täcka lån mellan 2–20 miljoner kronor, med trolig tyngdpunkt på 2–10 miljoner
kronor.

Förstärkt innovationsstöd


Utredningen föreslår att Almi ges möjligheter att utöka sin utlåning i form av innovationslån upp till 300 miljoner
kronor. Vidare förslås att Vinnovas medel till verifiering av forskningsresultat och projekt bör öka från 70 till 350
miljoner kronor per år.



Fondinvest AB föreslås bildas genom en omstrukturering av de statliga bolagen Fouriertransform AB och
Inlandsinnovation AB.

En fondstruktur för innovation och
tillväxt


SKL anser att det är bra att renodla tillväxt och innovationskapital för att
attrahera privat kapital med marknadsmässiga villkor.



SKL välkomnar utredningens förslag om förstärkt innovationsstöd till företag
och projekt i tidiga utvecklingsfaser.



SKL efterlyser att de regionalpolitiska effekterna med förslaget tydliggörs.



För att uppväga att de fonder med regionalpolitiska målsättningar, som enligt
förslaget ändras, och ges en mer näringslivsbetonad fokusering, menar SKL att
regeringen bör kompensera detta med andra regionalpolitiska initiativ och
resurser.



SKL ställer sig frågande till om utredarens förslag om de riskkapitalfonder som
finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond är förenligt med EUs
förordningar.

SKL och Verksamt.se

verksamt.se

Uppgiftskrav.se

Administrera
Statliga
Uppgiftskrav

Mina
Sidor

Verktygsadministration

Guidning/
Checklista

Redaktionell
Information

Lämna uppgifter
och sök tillstånd

Myndigheter

Bastjänster

Administrera
Kommunala
Uppgiftskrav

Uppgiftskravsregister
Kommunala
krav

Kommunal
Kommunala
e-tjänst
e-tjänster

Redaktionell
Information

Bastjänst Grundläggande
uppgifter om
företag

Uppgiftskravstjänst

Statliga
krav

Nya insatsområden

Bolagsverket

6

Skatteverket

Inlämningstjänst?

SCB

Kommunala
Verksamhetssystem

Kommunal e-tjänsteplattform

Blivande
restaurang
företagare

Myndighetshandläggare

De olika deltagandeformerna
Utvecklingskommuner

Deltar aktivt i utvecklingsarbetet
och i arbetsmöten.
Utvecklings

Resurskommuner

Deltar genom att kommentera
och bidra med underlag, främst
på ”hemmaplan”.

Referenskommuner

Utgör referensgrupp för de
förslag som projektet ger.

Testkommuner

De som först går i drift och
använder lösningarna.

Resurs

Referens

Test

Guide- och checklista

•
v.38

Aktiviteter och
Genomförandeprojekten, allmänt
v.39

v.40

v.41

v.42

v.43

v.44

milstolpar
v.45

v.46

v.47

v.48

v.49

v.50

Informations
-möte

Hemarbete

Workshop
8 okt

Hemarbete

Referens

Workshop
4 nov

Återkoppling

Referens

Användningstest 1

Beskrivning av uppgiftskrav/tillstånd (Preliminär start vecka 45)

Utvecklings
kommun

Resurskommun

Ca 40 h Ca 20
h

Referenskommun

Ca 10
h

Livsmedelsanmälan

• Beskriva uppgiftskrav och kartlägga
informationskrav
Aktiviteter och milstolpar
•

v.38

Genomförandeprojekten, allmänt
v.39

v.40

v.41

v.42

v.43

v.44

v.45

v.46

v.47

v.48

v.49

v.50

Information
smöte

Hemarbete

Hemarbete

Workshop
20 okt

Workshop
18 nov

Hemarbete

Hemarbete

Referens

Referens

Remissrunda

Utvecklings
kommun

Ca 130

Resurskommun

Ca

Referenskommun

Ca
40h

Workshop
9 dec

Remissrunda

Serveringstillstånd

Beskriva uppgiftskrav och kartlägga informationskrav
•
v.38

Aktiviteter och
Genomförandeprojekten, allmänt
v.39

v.40

v.41

v.42

v.43

v.44

milstolpar
v.45

v.46

v.47

v.48

v.49

v.50

Information
smöte

Hemarbete

Hemarbete

Workshop
21 okt

Workshop
19 nov

Hemarbete

Hemarbete

Referens

Referens

Remissrunda

Utvecklings
kommun

Ca 130

Resurskommun

Ca

Referenskommun

Ca
40h

Workshop
10 dec

Remissrunda

Verksamt.se/kommun
Referenskommun till Verksamtprojektet?
Kontakt
Bengt Svenson
070-685 30 24
bengt.svenson@skl.se

Löpande insikt
Webbdemonstrationer via Skype företag
 9/10

kl 10-11,30

 23/10

kl 13-14,30

 30/10

kl 10-11,30

Anmäl er till fredrik.berglund@skl.se

Nätverksmöten 2016
Ämnen till kommande möten
Nätverksträffar 2016
 4-5 februari
 22-23 september

