NÄRBLADET
NR 3 -2016

Tack Borås!
Vi ses i Gävle!

NÄRBLADET nr 3 -2016
Ordförande har ordet
Vi gör skillnad! Vi har ett väldigt spännande och mångfacetterat arbete. Vi förväntas vara
kreativa, lösningsfokuserade med svar på många frågor. Rollen som näringslivsutvecklare/näringslivsansvariga kan också vara väldigt utsatt och ibland ensamt. Yrkesrollen har
förändrats över tid till att mer handla om tillväxtfrågor i kommunerna i sin helhet i dag. Att
då få träffa kollegor från hela landet under ett par dagar i maj och utveckla sitt kontaktnät
är viktigt för att kunna leverera det som förväntas av oss. Just nu har SKNT 284 medlemmar
spridda över landet, nästan 150 av oss träffades i Borås.
SKNT är ett aktivt nätverk som inte minst är viktigt för de som kommer som nya in i en
näringslivsorganisation. Här kan man möta de som varit i jobbet ett antal år och ta del av
deras erfarenheter.
SKNT:s konferens i Borås blev en stor succé! Borås visade upp sig från sin absolut bästa sida
under konferensen. Borås visade inte minst genom Borås Textile Fashion Center hur viktig
en orts historia är i ett utvecklingsperspektiv. Ett stort tack till 2016 års värdkommun, Borås
och alla er som engagerat genomförde konferensen på ett strålande sätt och gav oss deltagare inspiration, kunskap och nya kontakter.
Vid årsmötet valdes Mia Claesson, näringslivsutvecklare i Borås in som ny ledamot i styrelsen. Leili Lindwe avgick som ledamot efter lång tid i SKNT:s styrelse och som nu kommer
att gå i pension. Tack Leili!
Jag vill också rikta ett stort tack till SKNT:s kanslist Laila Johansson som kommer att bli
pensionär på heltid nu för ditt gedigna engagemang för SKNT under många år. Läs om
hennes SKNT liv i slutet av nyhetsbrevet.
Nästa år genomförs konferensen i Gävle och styrelsen träffar 2017 års värdkommun i slutet
av augusti då arbetet med nästa års konferens startar på allvar.
Med detta vill jag önska er en riktigt fin sommar!
Med vänliga hälsningar
Per Garenius
Ordförande

*Foto framsidan: Borås Näringslivsenhet tackar för sig.
Fotograf: Marcus Schoenherr
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En sammanfattning av
- SKNTs årskonferens 25-27 maj i Borås
153 deltagare och 10 utställare var på plats i textilstaden Borås. Det var dagar fyllda av nätverkande, studiebesök, inspirerande föreläsningar, middagar och en annorlunda lunch med workshop, allt under temat:

Pentahelix - en samverkan utöver det vanliga
Redan på onsdagen samlades de deltagare som hade möjlighet att vara på plats. Den givna golfturneringen
gick av stapeln på Borås Golfbana och det var tio deltagare som kämpade för att vinna.
På eftermiddagen bjöds det på Skulpturvandring/No Limit för att se och höra mer om ”Borås-Staden som
Galleri” eller åka med på ett studiebesök till Asta Zero som är en högteknologisk testanläggning i världsklass
för utveckling av aktiv trafiksäkerhet.
Under kvällen var det dags för den första middagen tillsammans där 100 personer samlades på översta våningen på Gina Tricots huvudkontor med en fantastisk utsikt över staden.

På torsdagen startade konferensen i den spektakulära industribyggnaden Textile
Fashion Center som är en central mittpunkt för Borås. Byggnaden är ett ypperligt
exempel på när samverkan/Pentahelix fungerar som bäst då akademin,
näringslivet, kommunen, kulturen och föreningslivet möts.
Dagens inleddes av vår moderator Sarit Monastyrski följt av SKNTs ordförande
Per Garenius. Per-Olof Höög hälsade välkommen från stadens sida och Hanna
Lassing, ordförande Borås Näringsliv berättade om huset Textile Fashion Center.
Knallen –
som gästade oss

Borås Näringslivschef Anders Glemfelt tillsammans med Helena Alcenius, VD BoråsBorås förklarar
begreppet Pentahelix.
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Dessa utställare var med oss under konferensen:

Under pauserna fanns det möjlighet för deltagarna att mingla med utställarna som fick visa upp vad de har
att erbjuda för produkter och tjänster som kan underlätta en näringslivstjänstemans vardag.
Deltagarna kunde även gå en tipspromenad bland utställarna och hade då chans att vinna fina priser.

Mingelbilder med utställarna som var en viktig del av konferensen.
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Nils-Krister Persson

Smart Textiles
Ansvarig för Smart Textiles Technology Lab, forskare och
docent
Pratade i sitt föredrag om hur forskare tillsammans med
näringslivet samverkar för att ta fram innovativa lösningar
för textilier. De tar fram framtidens användningsområden för
textilierna där han bland annat berättade om hur ett stickat
blodkärl minskar ärrbildning och kan därigenom vara livsavgörande. Han beskriver även här hur textilierna även kan
användas som betongarmering, men att de överlag fokuserar
på industri, sjukvård och miljö.

Per Schlingmann

Den välkände och etablerade rådgivaren, föreläsaren och kommunikationskonsulten Per som har lång erfarenhet inom både
politik och näringsliv bjöd på en intressant föreläsning om
Globaliseringen, Urbaniseringen och Digitaliseringen - GUD.
Per förklarade i sin föreläsning om hur den nya GUDen och
dess omfattande förändringar har gjort att vi måste ha ett helt
nytt tankesätt än vad vi tidigare haft.
Människor flyttar numera från landsbyggden till städer då de
till synes har en ostoppbar attraktionskraft. Han beskrev hur
digitaliseringen kan påverka negativt då flera av yrkena ersätts
av maskiner och annan teknik, samtidigt som det är positivt
då det krävs en nationell och internationell samverkan för att
klara de kommande utmaningarna som vi kommer mötas utav
- men det som är säkert är att arbetsmarknaden i framtiden
kommer förändras.

NÄRBLADET nr 3 -2016
Torsdagens lunch - en annorlunda variant
Indelade i olika djurgrupper fick deltagarna gå ut på stan för att finna just sin restaurang. Där bjöds det på en
lunch/workshop på temat samverkan. Här fick deltagarna inspirera varandra med nya idéer kring samverkan
och intressanta diskussioner uppstod.

Flamingogruppen på restaurang Balder

Niklas Hedin
VD Centiro

Ett föredrag kring hur samarbete skapar framgång i världsklass.
Han beskrev resan bortom den traditionella organisationsstrukturen, Pyramiderna. Hans arbetsätt med den ”platta organisationen”
har gjort att företaget blivit flerfaldigt prisbelönt och rankas som
Sveriges och Europas bästa arbetsplatser.
Det krävs ett samarbete över gränserna med ”vinna-vinna” i tanken och även kommunikation och empati. De anställda på företaget har även flera gånger fått drömma och grafiskt visa om hur
det i framtiden ska stå i tidningar och sociala medier om företaget.
Dessa drömmar blir sedan mål för företaget.
Han avslutade sin inspirerande föreläsning med att berätta vikten
av att Hitta rätt istället för att leta fel.
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Yngve Bergqvist
VD ICEHOTEL

”Gräv där du står! Det mesta är ogjort” var titeln på Yngves
föreläsning. Han är grundare av ICEHOTEL och nu Vd.
Hedersdoktor på Luleå Universitet som gillar ripjakt och fiske.
Föreläsningen handlade om deras entreprenörskap kring snö
och is, att man skall gräva där man står för det mesta är ogjort.
Han pratar om hur de har utvecklat hela Jukkasjärvi till en destinationsplats. När Yngve fick svaret att ingen vettig människa
kommer sätta sin fot i Jukkasjärvi om vintern då det är iskallt
så funderade han länge tills han insåg att de ”ovettiga” måste
vara fler och såg möjligheterna istället.
Här påbörjas en fantastisk resa där hotellet varje år smälter
bort för att sedan återuppstå när isen på Torne älv är redo
och tjock nog att användas. Yngve berättade hur han lyckades
sprida nyheten internationellt om att världens bästa bar låg i
Jukkasjärvi, trots att han saknade alkoholtillstånd.

Efter en dag fylld av inspirerande intryck så var det dags att presentera nästa års
värdkommun som blev – GÄVLE!
Johan Tunhult - näringslivschef i Gävle kommun hälsade oss välkomna till
SKNTs årskonferens 10-12 maj 2017!
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Bildmingel från årsmiddagen!
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Pia Johansson

SIIR - Swedish Institute for Innovative Retailing
Pia var första talaren under fredagen. Vad händer när forskning möter retail. Hon beskrev hur ett nära samarbete med
näringslivet bidrar till att skapa kreativa möten i brytpunkten
mellan forskning, näringsliv och samhälle.

Karin M Ekström

Moderatorn Sarit höll en intervju med professorn Karin M Ekström angående forskning och vikten av möten mellan forskare
och samhället i stort. De diskuterade det konsumentbeteende
som finns idag och samlandet, där Karin avslöjade bland annat
sitt eget samlarberoende, av hattar!

Stefan Andreasson

IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson berättade i sitt föredrag hur Elfsborg arbetar med verksamheten Vi Tillsammans.
Han sade att det är av stor vikt att arbeta och samverka tillsammans för att kunna bli framgångsrika – Tillsammans kan vi
göra skillnad. Stefan pratade om att Vi tillsammans vill verka
för mer fotboll och ett tryggare samhälle.

Per Florén

Per är seniorkonsult på Kairos Future och var den sista föreläsaren på SKNT-konferensen. Per pratade om Attraktiva kommuner och 10 faktorer som formar kommuners och regioners
framtid.

Sammanfattningsvis blev denna konferens väldigt lyckad, responsen från både deltagare och förelä-

sare har varit fantastisk och vi som arrangör känner att vi visat upp staden från den bästa sidan samtidigt som
vi fått fram det budskap som vi önskade, vilket innebär att det krävs en samverkan utöver det vanliga
– Vårt Pentahelix.
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MITT SKNT LIV
Vid 49 års ålder och efter 29 år hos det kommunala bostadsbolaget, AB Stångåstaden, och med en karriär
som började som växeltelefonist och slutade som avdelningschef, började jag den 1 februari 1986 som näringslivsintendent vid Näringslivskontoret i Linköpings kommun. En helt ny bransch och en tjänst som inte
var många kvinnor given att verka utifrån. Bara en handfull av landets näringslivstjänstemän var kvinnor.
Efter en tid fick jag förmånen att genomgå Kommunförbundets utbildning för bl.a. näringslivssekreterare.
I dag kan vi glädjas över att det är fler och fler kvinnor som arbetar med kommunala näringslivsfrågor.
52,4% av SKNTs medlemmar är kvinnor. Härligt!
Min första årskonferens var i Kalmar 1986. Efter deltagandet vid den konferensen var det enkelt att inse nyttan och glädjen av att vara medlem i SKNT.
Jag har haft möjligheten att delta i 27 av SKNTs 33 årskonferenser. SKNTs årskonferenser som alternerar
mellan kommuner har genomgående varit av hög klass. Intressanta och kunniga föreläsare har på ett inspirerande sätt delat med sig av sin kunskap. Möjligheten till personliga möten och erfarenhetsutbyte är också en
mycket viktig ingrediens.
Vid flertalet av årskonferenserna har det funnits möjlighet för utställare att delta. Många av utställarna har
varit varit med i flera år.
Inslag av olika studiebesök, aktiviteter, upptåg och överraskningar har heller inte saknats. Bowling, gutnisk
femkamp och skidskytte samt golftävling är några exempel på gemensamma aktiviteter som ägt rum dagen
innan. Årsmiddagarna har avnjutits i mycket olika trivsamma miljöer (restauranger, festvåningar, slott, rådhus, etc.)
Vid årsmötet 1996 i Sundsvall blev jag invald i styrelsen som sekreterare. Vid samma årsmöte fick SKNT sin
första kvinnliga ordförande. Därefter har ytterligare tre kvinnor innehaft posten som ordförande.
Från 2003 hjälpte jag dåvarande kansliansvarige med en del arbetsuppgifter. Vid konstituerande styrelsemötet
2005 utsågs jag till kansliansvarig. I uppdraget ingick också att vara sekreterare.
Ja på den vägen har det rullat på år efter år. När man har trevligt går tiden fort.
Men nu är det snart dags att sätta punkt för mitt SKNT Liv och bli pensionär på heltid.
Jag vill passa på att tacka er medlemmar, icke medlemmar och utställare för alla trevliga kontakter genom
åren. Ett stort TACK också till tidigare och nuvarande styrelseledamöter för ett trivsamt och stimulerande
samarbete under alla år. Tack för avskedsgåvan!
//Laila Johansson

”Ta vara på nätverket som SKNT erbjuder, goda kollegor är alltid värdefullt att ha. Tänk vilken tillgång av kunskap och erfarenhet det finns hos
alla SKNT:are” //Laila
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OCH NÅGRA ORD FRÅN MIG
Som Laila vill jag tacka alla för tiden. Kom med 1998 i styrelsen efter en lyckad konferens i Halmstad. Det
har varit en otroligt inspirerande tid med många härliga möten. Planerandet av årskonferenserna har varit
mycket utvecklande och spännande. Att få ta del av arbetet som görs ute i kommunerna, mycket kompetenshöjande. Jag har haft otroligt roligt. Jag vill också önska nya styrelsen lycka till i sitt arbete.
//Leili Lindwe
(Leili blev invald i styrelsen 1998 och har under nästan hela tiden varit redaktör för Närbladet)

Ett stort tack till Leili och Laila för deras stora engagemang, stabilitet och för den trivsel de skapat under alla
år. Vi önskar de båda ett gott liv som pensionär.

Leili och Laila på en av konferenserna!
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Styrelsenytt -

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

Styrelsen
Ordförande
Per Garenius, Tibro kommun
tfn 0508-18428
per.garenius@tibro.se
Vice ordförande
Anders Börjesson, Nacka kommun
tfn 08-7189228
anders.borjesson@nacka.se

Ny hemsida
En ny hemsida är på gång. Vi har inte lyckats lansera
den nya hemsidan än på grund av behörigheter men
den kommer att lanseras inom kort.

Kassör
Ann Nordquist, Vänersborgs kommun
tfn 0521-721920,
ann.nordquist@vanersborg.se

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

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

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.
Vi hälsar följande nya medlemmar vlkomna:
Fûzun Uzuner		
Öckerö kommun
Madeleine Sedeline
Trollhättans kommun
Jenny Almén Linn
Alingsås kommun
Johanna Heleander
Vårgårda kommun
Carl-Olov Holmström Herrljunga kommun
Kaisa Karlsson		
Gnesta kommun
Kajsa Kromnér		
Gnesta kommun
Sofia Jessen		
Grästorps kommun
Maria Faltin		
Nybro kommun

Årets vinnare av SKNTgolfen:
Fredrik Janson
Destination Falkenberg
Stort grattis!

Ledamot
Fredrik Blom, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
tfn 070-6360234
fredrik.blom@sundsvall.se
Ledamot
Susanne Bredesjö Budge, Mörbylånga kommun
tfn 0485-47007
susanne.bredesjo.budge@morbylanga.se
Ledamot
Per Strid, Leksands kommun
tfn 0247-80129
per.strid@leksand.se
Ledamot
Mia Claesson, Borås Stad
tfn 0768-887123
mia.claesson@boras.se

Besök SKNTs hemsida
www.sknt.se
info@sknt.se

