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Ordförande har ordet

Varmt välkommen till Borås 25-27 maj 2016
Du har väl inte glömt att anmäla dig? 

Våren är på väg och med stormsteg närmar vi oss konferensen i Borås. 
I slutet av maj är det äntligen dags för årets konferens som kommer hållas i 
textilstaden Borås. Inte nog med att du under tre dagar får möjligheten att 
nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige, du kommer 
också att få ta del av ett program med några av Sveriges mest namnkunniga 
föreläsare. 

Extra glädjande är att många av Sveriges kommuner visar intresse för att 
genomföra framtida konferenser. Intresset har ökat markant, vilket betyder att 
näringslivsfrågor är en viktig del i samhällsutvecklingen.

Inom SKNT:s styrelse pågår hela tiden diskussioner om hur vi kan skapa god 
medlemsnytta i föreningen. Ett exempel är löneenkäten som SKNT skickat ut 
till er medlemmar under våren och som håller på att sammanställas för att 
publiceras under konferensen.

En god nyhet är att SKNT:s nya hemsida lanseras i slutet av april.

Har du någon kollega i din närhet som inte är medlem i SKNT, berätta då 
gärna om SKNT och puffa lite extra för konferensen i maj där vi såklart vill att 
så många som möjligt ska träffas och utvecklas.

Vi möts i Borås!

Hälsningar
Per Garenius
Ordförande

*Foto framsidan: Walking to Borås även kallad Pinocchio av Jim Dine



Årets höjdpunkt:
- SKNTs årskonferens 25-27 maj i Borås

I dagsläget har vi över 130 anmälda representanter från över 60 kommu-
ner och näringslivskontor från Lund till Övertårneå.

Ta del av hur Borås byggt upp sin framgångsrika modell för samverkan. 
Den har bidragit till att Borås fått utmärkelsen som bästa näringslivskon-
tor i Sverige 2016. 

BOKA NU:
För anmälan: www.trippus.net/sknt2016
För mer info: www.boras.se/sknt
Glöm inte att ta med dina kollegor!

Frågor om konferensen kontakta:
Mia Claesson - 
näringslivsutvecklare Borås Stad
mia.claesson@boras.se
0768-88 71 23

OBS! 
Sista 

anmälningsdag
24 april

Följ förberedelserna på Instagram SKNT2016
#SKNT2016

Upptäck Textilstaden Borås med oss under temat - ”Pentahelix - en samverkan utöver det vanliga” ! 
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Dessa utställare kommer du ha möjlighet att träffa under konferensen:

Update System bistår Sveriges kommuners näringslivsenheter m.fl. med bra verktyg i det dagliga 
arbetet.

Företagssystemet Business är framtagen av oss och våra kunder då vi arbetar med CIM, uppföljaren efter 
CRM.

Ett komplett system över alla verksamma företag oavsett juridisk form inom kommunen. Systemet är 
responsivt för dator, surfplatta, mobil och innehåller alla kända e-postadresser.

Business består av två delar, ett med inloggningsbehörighet att använda internt och en publik sida 
anpassad att ge service till kommunens besökare.

Båda delarna är kopplade mot GoogleMap.

Välkommen till vår monter!

Update System:

Objektvision:
Välkommen till vår monter! Vi bjuder på en energiboost både för dig och din kommun. 
Låt oss berätta: 
 
•         Hur vi blev Sveriges största marknadsplats för lokaler och mark? 
 
•         Varför vi har 9 regioner och 150 kommunsamarbeten hittills?
 
•         Hur vi tillsammans kan utveckla näringslivet i din kommun? 
 
Vi ses i monter nummer 6!
 
Hälsningar, 
Jimmy, Jennie och Tobias på Objektvision
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UC: 
Det handlar inte om tur…
 
Idag finns moderna verktyg och metoder som förbättrar din marknadsföring. Du slipper förlita 
dig på magkänsla och kan i stället fatta beslut grundade på djupare analyser och bättre kund-
register. Du kan hitta nya affärer genom att segmentera din kundkatalog och hitta lönsamma 
tvillingar i den.

Vi på UC Marknadsinformation ger dig verktygen att skapa marknadsföring med högre precision som 
dessutom kommer ge bättre resultat både kort- och lång sikt. Vi erbjuder helt enkelt Sveriges i särklass 
bästa verktyg som ger dig värdefull kunskap och insikt om dina kunder. Genom förädling av kundinforma-
tion hjälper vi dig även att hitta nya prospekts och målgrupper att bearbeta så att du kan öka lönsamheten 
och effektiviteten i din sälj- och marknadsorganisation. 

Kontakta oss så berättar vi mer - Ring 0200-76 00 10!

Lokalguiden: 
”Lokalguiden har varit en aktör i fastighetsbranschen sedan tidigt 90-tal och är idag en naturlig länk mellan 
kommuner, fastighetsägare, förvaltare och lokalsökande företag. Lokalguiden är marknadsledande i sitt 
segment genom fastighetstidningen Lokalguiden, www.lokalguiden.se och dess system. 

I dagsläget hjälper vi ett 80-tal kommuner runt om i Sverige med ett etablerings- och presentations-
system av deras lediga lokaler.”

http://www.lokalguiden.se
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Tjänstedesign + företagsklimat = Sant 

För att bli en nöjd människa så behöver du bli lyssnad till och bli bemött med respekt och lyhördhet. Detta 
gäller både företagare och kommunala handläggare. Företagen behöver förstå och ha respekt för kommu-
nala processer och regler och en handläggare behöver förstå företagens behov och ekonomiska förutsätt-
ningar.  Då först kan samverkan bli positiv och rättsäker. 

Tjänstedesign är metoden som tar in företagen tidigt i utvecklingsprocessen och skapar en delaktighet i 
verksamhetsutvecklingen. 

Great och affärsansvarig, Ulrika Riseby, har en gedigen erfarenhet och specialistkunskap avseende kommu-
nala processer, tjänstedesign och förvaltningssamordning.  Ulrika var tidigare anställd på Örebro kommuns 
näringslivskontor med ansvar för företagsklimatfrågor på lokal, regional och nationell nivå.
 
Great Consulting är en komplett konsultbyrå inom Sälj- och marknadsprocesser, Verksamhetsutveckling 
och Digital kommunikation. Great jobbar idag med både privata och offentliga kunder över hela Sverige 
där SKL, Svenskt Näringsliv, Borås Stad, Solna och Varberg är några av kunderna. 

Great Consulting: 

Öka din Insikt – en resa mot ett bättre företagsklimat

Din framgång är vår uppgift! Vi hjälper dig och din organisation att utvecklas.

 Syftet är att ni ska förbättra er hantering av företagsärenden och att din kommun ska få bättre betyg i de 
nationella mätningarna som görs.

Hallgren och Löwenbergs: 
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Vi på Entergate är specialister på webbapplikationer så som enkät- och analysverktyg, kommunikations-
verktyg, kunskapstester och administration för utbildningar och seminarier. 

Vi levererar högteknologiska lösningar som tillför er mer flexibla och omfattande kommunikationsmöjlig-
heter, enhetliga marknadslösningar samt prisvärd kvalitetssäkring. 

Vår utveckling är 100% kunddriven och erbjuder en mycket hög nivå av praktisk erfarenhet, kunskap och 
stabilitet.

Entergate: 

Patent- och Registreringsverket: 
PRV skapar förutsättningar för tillväxt

Patent- och registreringsverket, PRV, är Sveriges myndighet för immaterialrätt. Vi främjar tillväxt och 
stärker landets innovationsförmåga och konkurrenskraft genom att öka kunskapen om, och förståelsen 
för, värdet av immateriella tillgångar. Vi skyddar innovationer med hjälp av patent, design- och varumär-
kesskydd.

Genom bättre kunskap och medvetenhet i kommunen om vad immateriella tillgångar kan göra för ett fö-
retag skapas ett starkare företagarklimat som kan öka den ekonomiska tillväxten. Vårt arbete med kommu-
nikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.

Ett innovativt företag genomsyras av många olika idéer och har värdefulla tillgångar man inte alltid tänker 
på, t.ex. kundregister, företagshemligheter, varumärken och manualer. En stor del av företagets värde kan 
ligga i dessa immateriella tillgångar och hanterar man de strategiskt kan det ge företaget en skjuts framåt. 
Och tvärtom – om kunskapen och förståelsen haltar riskerar man att förlora värdefulla affärsmöjligheter 
och tappa i konkurrenskraft.
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RISE Research Institutes of  Sweden är en grupp industriforskningsinstitut som fungerar som näringslivets 
innovationspartner. Med sin tekniska spetskompetens och avancerade testmöjligheter skapar RISE-grup-
pen nytta och konkurrenskraft i både små och stora företag. 

I RISE-gruppen ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT Research, Swerea och Inn-
ventia. 

RISE-gruppen omsätter drygt 3 miljarder kronor med 2500 anställda och finns på över 20 verksamhetsor-
ter i hela Sverige.

RISE: 

Mitt Företag: 
Mitt Företag är en av Sveriges största mötesplatser för företagare som vill skapa växande företag. 

I 14 utvalda städer landar vi med Sveriges största företagarturné, och har sedan starten ordnat över 75 eve-
nemang med snittbetyg mellan ”mycket bra” och ”fantastiskt” från 10 000-tals företagare som varit med. 
Evenemangen anordnas tillsammans med några av de mest tillväxtorienterade kommunerna.

Sajten mittföretag.com lockar årligen över 200 000 användare. Här får företagarna inspirationen, kunska-
pen och kontakterna som hjälper dem att bli stjärnföretagare. Och i våra handböcker, som varje år utkom-
mer i 70 000 exemplar, ger vi de mest handfasta råden för att bygga växande företag. På årskonferensen får 
varje deltagare två av våra handböcker i vår monter.

Vår grundare Gustaf  Oscarson har blivit en symbol för möjligheten att ”skapa företaget och livet på egna 
villkor”, genom sina böcker och genom projektet ”Livet på 500 dagar”, där han genom sitt eget liv visar 
hur man skapar drömlivet och drömföretaget.

http://mittforetag.com
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Bisnode: 
Bisnodes Simpler-team har gjort näringslivsanalyser åt över 100 kommuner, de flesta av landets regioner 
och åt myndigheter som Tillväxtverket. En analys med Simplermetoden påminner lite om Hans Roslings 
bolldiagram. Vår databas är unik och arbetsställefördelad. Bilderna av tillväxt och konkurrenskraft för 
företag, branscher, kommuner och regioner - år från år – hjälper näringslivsenheten att rikta sina 
utvecklingsinsatser rätt. 

Vi tillför data om arbetsmarknad, pendling, kompetensgap och mix av personlighetstyper i arbetsmark-
nadsområdet. De pedagogiska Simpler-bilderna skapar även stort intresse när de presenteras för politiker, 
tjänstemän, aktörer i främjandesystemet eller företagarnätverk. Bisnode Simpler arbetar nära och 
personligt. Vi satsar på att skräddarsy analyser och uppslagstjänster som kan stödja näringslivschefen såväl 
strategiskt som i vardagen!



Styrelsenytt - 
SKNT - Sveriges Kommunala 
Näringslivstjänstemän

Styrelsemöten
Styrelsen har haft två telefonmöten och ett möte i Halmstad. 
Frågor har bland annat varit planering av årskonferensen i  
Borås,  löneenkät, nya hemsidan,  kanslitjänst mm.  

Löneenkät
Styrelsen har nu med hjälp av medlemmarna tagit fram en 
ny löneenkät. Den kommer att delas ut på årskonferensen i 
Borås. 

Ny hemsida
En ny hemsida är under bearbetning. Lanseringsdatum är 
den 29 april. 

Så blir du medlem
Gå in på vår hemsida www.sknt.se och fyll i samtliga uppgif-
ter inklusive faktureringsadress och eventuellt referensnum-
mer. Du får en bekräftelse på din anmälan. Medlemsavgiften 
är 700 kr/år. 

Bidrag till Närbladet
Skicka gärna in bidrag till Närbladet. Det finns säkert många 
intressanta projekt i din kommun som du kan dela med dig 
av. E-post: per.garenius@tibro.se. 

Årsmöte 26 maj kl: 16.45
Ta dig tid och delta på årsmötet, vi lovar att du hinner bli 
färdig till årsmiddagen kl: 19.30

Vi ses i Borås den 25-27 maj 2016!

Styrelsen
Ordförande 
Per Garenius, Tibro kommun
tfn 0508-18428
epost: per.garenius@tibro.se

Vice ordförande
Anders Börjesson, Nacka kommun
tfn 08-7189228
e-post: anders.borjesson@nacka.se

Kassör
Per Strid, Leksands kommun
tfn 0247-80129
e-post: per.strid@leksand.se

Sekreterare
Jimmi Olsson, Uppvidinge kommun
tfn 0474-47067
e-post: jimmi.olsson@uppvidinge.se

Ledamöter
Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
tfn 070-6360234
e-post: fredrik.blom@sundsvall.se

Leili Lindwe, Halmstads Näringslivs AB
tfn 0705-537428
e-post: leili.lindwe@halmstad.se

Susanne Bredesjö Budge, Mörbylånga kommun
tfn 0485-47007
e-post: susanne.bredesjo.budge@morbylanga.se

Adjungerad
Ann Nordquist, Vänersborgs kommun
tfn 0521-721920,
e-post: ann.nordquist@vanersborg.se

Adress till kansliet:
SKNT
c/o Laila Johansson
Götgatan 9 C
582 31 Linköping
tfn: 013-13 71 45
mobil: 070-63 28 252
e-post: info@sknt.se

Besök SKNTs hemsida
www.sknt.se
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Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen: 

Ola Agermark   Alvesta kommun
Kerstin Eriksson  Alvesta kommun
Ann-Marie Nilsson  Bollebygds kommun
Christian Fredin  Borlänge kommun
Johan Tunhult   Gävle kommun
Linda Uddman  Hallstahammars kommun
Jessica Sjögren   Härnösands kommun
Fredrik Tidholm  Karlsborgs Utveckling
Josefin Smeds   Katrineholms kommun
Elisabeth Ankarcrona  Kungsbacka kommun
Tord Wannberg   Nordanstigs kommun
Laila Bergström  Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Douglas Almquist  Oskarshamns kommun
Angelica Coleman  Ronneby kommun
Ingela Bergkvist  Sollefteå kommun
Thomas Östlund  Sollefteå kommun
Gunilla Persson Vest  Solna Stad
Mona Olofsson  Storumans kommun
Ulf Hägglund   Strukturum i Jokkmokk AB
Kristin Nilsdotter-Isaksson Sävsjö kommun
Vivvi-Anne Lindström Timrå kommun
Anne Niska   Timrå kommun
Susann Gustafson  Tranemo kommun
Joanna Larsson  Tranemo kommun
Leif Eriksson   Täby kommun
Marcus  Nybom  Upplands-Bro
Mathias Forsberg  Upplands-Bro kommun
Henrik Cyrén   Uppsala kommun
Annie Öhman   Uppvidinge kommun
Martin Andersson  Varbergs kommun
Cissi Grape   Värmdö kommun
Eva Lilja   Västerås kommun
Hans Norén   Årjängs kommun
Viktoria Kjellqvist  Örnsköldsvik kommun
Karin Orav   Örnsköldsvik kommun
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