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Ordförande har ordet
Tiden har gått fort sedan vi träffades i Borås i maj. Vi har haft en fin höst och som vanligt under
hösten är näringslivsfrågorna i fokus i kommunerna. Olika rankinglistor presenteras över hur
företagsklimatet ser ut och hur våra olika kommuner påverkas av detta. Dessa mätningar vet vi har
stor medial betydelse och därmed är de politiskt viktiga. Det påverkar vårt arbete i allra högsta grad,
klättrar våra kommuner får vi beröm, tappar vi krävs åtgärder och vi får förklara varför.
Det går bra för Sverige och grunden till det ligger naturligtvis i att vi har företagsamma människor,
entreprenörer som startar och utvecklar företag. Vår roll är att underlätta och skapa förutsättningar
för företag att växa, anställa, bygga ut mm. Vi bedriver ett viktigt arbete och det är viktigt att vi får
möjlighet att träffa kollegor, utbyta idéer, erfarenheter och få till oss ny inspirerande kunskap inom
olika områden. Detta sker genom vår årliga SKNT-konferens.
I slutet av augusti träffade styrelsen Gävle som är nästa års värdkommun för planering av årskonferensen 2017. Konferensen kommer att präglas av hur vi som arbetar med näringsliv- och tillväxtfrågor kan förhålla oss till den invandring som idag sker. Integration är något som berör oss alla men
hur kan vi dra nytta av den? Vi kommer att få med oss en hel del verktyg som vi kommer att ha nytta
av i våra hemkommuner.
Laila, SKNT:s tidigare kanslist gick i pension vid halvårsskiftet och numera fungerar SKNT:s styrelse
som en arbetande styrelse. Vi har alltså inte tillsatt någon efterträdare till Laila. Varje ledamot har ett
ansvarsområde som vi följer upp på våra styrelsemöten. Vi har hittills under hösten träffats en gång
och haft två telefonmöten. Styrelsen fick två uppdrag på årsstämman, dels att titta igenom stadgarna
och göra det möjligt för nya roller i kommunerna som arbetar med tillväxtfrågor att kunna bli medlem i SKNT. Vi fick också uppdraget att ta fram en medlemsenkät. Dessa två uppdrag kommer att
återrapporteras på årsstämman i Gävle. Styrelsen kommer att träffa Gävle i slutet av november igen
och då kommer vi även att arbeta vidare med SKNT:s utveckling. Besök gärna SKNT:s nya hemsida.
Önskar er en riktigt fin vinter och ser fram emot att träffas i Gävle 10-12 maj
Hälsningar
Per Garenius
Ordförande, SKNT

*Foto framsidan: Gävlebocken
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SKNTs årskonferens i Gävle 10-12 maj 2017
Heter din nästa kollega Tigran, Lola eller Bengt?
Kompetensförsörjningen är en allt större fråga för kommuner och rekryterande företag men vi låter ofta bli
att se oss omkring. Istället rekryterar vi gärna de som påminner om oss själva, vilket gör att näringslivet
missar chansen att hitta bästa tillgängliga matchning.
2015 hade Sverige en flyktingström som saknar motstycke i historien. 163 000 människor sökte asyl och
många väntar på besked om uppehållstillstånd. För dem som får stanna börjar resan in på den svenska
arbetsmarknaden. Näringslivstjänstemän arbetar nära företagarna och har stort kontaktnät. Här är det dags
att ta på sig nya skor och göra annorlunda än tidigare.
• Hur kan kommuner och näringsliv ta vara på möjligheterna som den ökade invandringen för med sig?
• Hur ska vi få näringslivet att förstå att inkludering är bra business?
• Vad kan vi som näringslivsutvecklare göra för att arbeta med frågan på ett bra sätt?
Välkomna till Gävle där vi kommer diskutera dessa frågor.
Håll utkik efter ett ”Julkort” som kommer i december med möjlighet
att anmäla sig samt vår fullständiga inbjudan med program i januari!

Välkommen till Gävle Konserthus där konferensen kommer att äga rum.
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Konferensens tema är ”Integration och inkludering i näringslivet”
Vi ägnar två dagar åt hur vi kan dra nytta av den ökade
invandringen och internationaliseringen.
Cecilia Adolfsson; journalist, reporter och näringslivsutvecklare i Gävle kommer att med hjälp av föreläsare,
experter, paneldebatter och interaktionsmoment
inspirera till förändring.
Se nedan några av konferensens talare:

Sandro Scocco

Azita Shariati

Johan Adolfsson

Qaisar Mahmood

Chefsekonomen på
tankesmedjan Arenaidé
vet att det finns 900
miljarder skäl att uppskatta invandringen. Han
visar oss vad den betyder
för arbetsmarknaden och
samhället- i rena pengar.

Kommunikationschef på
Gävle kommun, visar hur
slentrianmässig kommunikation bekräftar fördomar,
stänger ute människor och
bygger bilden av samhällen enbart för vita, kristna,
medelålders heteropar
med en årslön på banken.

VD på Sodexo AB, har
utsetts till näringslivets
mäktigaste kvinna för att
hon genom sin inkluderande ledarstil radikalt
förbättrat sitt bolags
arbete kring jämställdhet
och mångfald.

Författaren som nötte 900
mil på motorcykel
genom Sverige för att hitta
svenskheten men istället
fann en lök. Hör honom
berätta om varför
svenskheten är en laddad
fråga som delar befolkningen i två delar.

Håll utkik efter inbjudan som kommer i januari där fullständigt program presenteras och samtliga talare.
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Onsdagens studiebesök och aktiviteter
Gävle är en av landets snabbast växande städer och blir under nästa år 100 000 invånare. Totalt sett finns
över 8 000 olika verksamma företag och stadens största varumärke är Gävlebocken som till advent fyller 50
år.
Dagen före konferensens officiella start, den 11 maj, tar vi med dig till annars stängda ytor som är starkt
förknippade till platsen Gävle.
• Mackmyra Svensk Whisky - Lyssna till den
spännande historien om Sveriges första och
största maltwhiskydestilleri och hör hur en
galen idé kan leda till prisbelönta produkter.
Se, känn och dofta under en guidad tur av både
lagret och världens mest klimatsmarta
gravitationsdestilleri.
• Gävle Hamn - Följ med till Sveriges tredje
största containerterminal med ca 1000 fartygsanlöp varje år och en årlig hantering av
6 miljoner ton gods. Förutom en rundtur på
området så görs ett besök i manövertornet,
hamnarnas motsvarighet till flygplatsernas
kontrolltorn.
• Partykungen - Besök ett av Gävles framgångsrika e-handelsföretag för partyartiklar
och lyssna till hur digital närvaro skapar nya
affärsmöjligheter. Se dig omkring på 		
lagret, testa några partykostymer i företagets
showroom och få en inblick i företaget som
hyllats och prisats ett flertal gånger, senast som
årets företagare i Gävleborg 2016.
• Traditionella golftävlingen - För dig som hellre
spelar golf så går SKNTs traditionsenliga golftävling
av stapeln. Tävlingen kommer att genomföras på
Gävle Golfklubb, en anläggning som fostrat riktigt
duktiga spelare med framförallt syskonen Peter och
Marlene Hedblom i spetsen.
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Middagar
På onsdag kväll anordnas en nätverksmiddag för att ge
dig chansen att träffa kollegor runt om i landet, utväxla
erfarenheter och förbereda dig inför de kommande 		
konferensdagarna. Platsen kommer att vara centralt belägen för att göra det enkelt att ta sig dit.
Den traditionella konferensmiddagen kommer att äga
rum torsdag kväll i Gasklockornas industriområde. Den
ruffiga industriella miljön dukas upp till fest och skapar en
spektakulär stämning och under kvällen kommer det att
bjudas på underhållning med lokal prägel.
Historiskt så var Gasklockornas industriområde den plats
där det tillverkade gas till stadens gatubelysning. Numera
är platsen ett kulturområde som används för teaterföreställningar, konserter, mässor, festivaler, sportevenemang
och TV-produktioner. Här har exempelvis program som
IDOL, Sveriges Mästerkock och Antikrundan spelats in.
Platsen ligger vid Gävles hamninlopp ca 2 km från 		
centrum och under kvällen kommer du att kunna åka
buss till och från hotellet.
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SKNT - Sveriges Kommunala
Näringslivstjänstemän
Ny hemsida
Vår nya hemsida är lanserad - kolla in www.sknt.se
Så blir du medlem
Gå in på vår hemsida www.sknt.se och anmäl dig där.
Medlemsavgiften är 700 kr/år.
Material till Närbladet
Skicka gärna in förslag till Närbladet. Det finns säkert
många intressanta projekt i din kommun som du kan
dela med dig av. E-post: mia.claesson@boras.se

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!
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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
Kassör
Ann Nordquist, Vänersborgs kommun
tfn 0521-721920,
ann.nordquist@vanersborg.se
Sekreterare
Jimmi Olsson, Uppvidinge kommun
tfn 0474-47067
jimmi.olsson@uppvidinge.se
Ledamot
Fredrik Blom, Business Region Midsweden
tfn 070-636 02 34
fredrik.blom@regionjh.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

