NÄRBLADET
VÅREN -2017

Rådhuset och esplanaden i Gävle

Ordförande har ordet
Våren är på väg och vi ser fram emot konferensen i ”bockens hemstad”,
Gävle som går av stapeln den 10-12 maj 2017.
Temat är ”Integration och inkludering i näringslivet” ett ämne som engagerar
stora som små kommuner runt om i landet. Jag kan lova att det blir en konferens
som kommer att bjuda på det lilla extra!
Inom SKNT pågår hela tiden diskussioner om hur vi kan öka medlemsnyttan och
vi kan konstatera att Näringslivsfunktionerna i många kommuner håller på att
förändras, fler och fler pratar om tillväxtavdelningar, utvecklingsavdelningar mm.
med nya funktioner som följd.
En fråga som styrelsen arbetat med är att vidga SKNT och öppna upp för fler
medlemmar inom närbesläktade yrken. Styrelsen har sett över behovet av att
ändra SKNT:s stadgar för att förtydliga vilka som kan bli medlemmar i SKNT.
Styrelsen kommer att redovisa förslaget till stadgeförändringarna i samband med
årsmötet. Vi har också genomfört en medlemsenkät som skickats ut med syfte att
fördjupa kunskapen om vad medlemmarna vill ha ut av SKNT. Enkäten kommer
också att redovisas på årsmötet. SKNT hade vid årets slut 287 medlemmar och
ambitionen är att medlemsantalet ska öka ordentligt.
Extra glädjande är att många kommuner visar intresse för att genomföra framtida
konferenser. Intresset har ökat avsevärt vilket betyder att tillväxt och utvecklingsfrågor är en mycket viktig del i samhällsutvecklingen. För att hantera detta på ett
smidigt sätt kan man nu gå in på hemsidan och fylla i en intresseanmälan om att
få genomföra en SKNT konferens.
Har du någon kollega i din närhet som inte är medlem i SKNT, puffa gärna lite extra för konferensen i Gävle och nyttan med SKNT. Vi möts i Gävle!
			
			Hälsningar
			Per Garenius
			Ordförande, SKNT

Välkommen
tilltill
Gävle
Välkommen
Gävle
Du har väl inte glömt att anmäla dig till årets
SKNT-konferens?
Det är redan många anmälda till SKNT konferensen i Gävle den 10-12 maj, men fortfarande
finns det platser kvar för dig som ännu inte hunnit registrera dig. Du vet väl att du i år även
har möjlighet att bjuda med andra från din stad som har intresse av årets tema – integration
och inkludering.
Många intressanta föreläsare gästar konferensen för att dela med sig och visa på vikten av
mångfald och vad det betyder för arbetsmarknaden. Byt erfarenheter med kollegor runt om i
Sverige och passa samtidigt på att diskutera andra viktiga näringslivsfrågor.
Förutom själva konferensen erbjuds studiebesök, nätverksmingel och en middagsbankett i
den genunina Mästerkocksatmosfären i Gasklockorna.
Mer information om konferensen och anmälan hittar du på cwtnordicevents.com/sknt2017

Kom och lyssna på
Azita Shariati
ny etta i tidningen chefs
ledarliga. Dessutom en av
Sveriges mäktigaste
affärskvinnor som
vänder upp och ner på
strukturerna.

Utställare 2017

Gluggen – monter 1
Välkomna till vår monter!
Vi berättar hur...
•

vi gör husmanskosten lika tillgänglig som ”snabbmaten”.

•

vi skapar lokala arbetstillfällen för ungdomar utan krav på utbildning.

•

föreningar och ungdomar inom idrotten kan äta mer hälsoriktig kost
på cuper, träningsläger, matcher, tävlingar etc.

•

vi får äldre att verkligen ÄTA maten.

•

vi kan ha 5 matställen med samma koncept bara i Gävle.

Vi ses i monter nr 1 närmast entrén!
Med vänliga hälsningar & på återseende
Leif Klövstedt, Johan Björklund & David Lundgren

www.gluggen.se
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Academy of Excellence – monter 2
Academy of Excellence är Sveriges främsta tillväxtprogram för företag som vill
växa och utvecklas. Vi vänder oss till dig som är chef eller företagsledare med en
ambition att växa både som individ och med din organisation eller ditt företag.
Academy of Excellence ger dig nycklarna till tillväxt och framgång, framtagna i
samarbete med några av landets främsta superentreprenörer och företagsledare. Sveriges främsta experter och föreläsare hjälper dig att hitta de viktigaste
insikterna och konkret kunskap inom de områden som är helt avgörande för
tillväxt i ditt företag eller din organisation.
Programmets 8 tillväxtnycklar
•

Personligt Ledarskap

•

Ledarskap i tillväxt

•

Rekrytering och personal

•

Försäljning & Lönsamhet

•

Digital Kommunikation & Digital Affärsutveckling

•

Kreativitet och inspiration

•

Kroppsspråk och presentationsteknik

•

Mod, attityd och entreprenörskap

Mer än 900 personer har gått denna utbildning med oerhört goda resultat.
www.academyofexcellence.se
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JB SkillFlow AB – monter 3
Privata företag och offentliga organisationer behöver inflöden av rätt kompetens. Men vad är rätt kompetens och hur tar man tillvara på nyanländas kunskap och yrkeserfarenheter? SkillFlow är en unik metod för att beräkna just
detta utifrån individens kunskap och erfarenheter och kan användas för att
matcha arbetskraft med vakanser samtidigt som det ger en bevisat positiv
effekt på företaget/organisationen. Vi tror med andra ord på heterogenitet och
har vetenskapligt bevis på att det fungerar. En analys med SkillFlow utgår ifrån
de förutsättningar som råder på den lokala arbetsmarknaden och i det lokala
näringslivet och utgör ett viktigt strategiskt stöd för näringslivskontoret.
SkillFlow bygger sin kunskap på forskningserfarenheter från Umeå Universitet där en av världens mest avancerade befolknings- och arbetsställedatabas,
ASTRID, finns. Därför vet vi tex vilka branscher som är komplementära med
nyckelbranscher i det lokala näringslivet och kan analysera och ge råd kring hur
dessa skall stödjas och vidareutvecklas. I slutändan handlar det om att identifiera det unika kompetensinflödet, ert SkillFlow.
www.skillflow.se
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Bisnode – din partner för att skapa tillväxt!
monter 4
Har du koll på näringslivet i din kommun?
Du som jobbar med utveckling och tillväxt i din kommun behöver fatta välgrundade beslut om aktiviteter i din näringslivsplan och skapa samsyn mellan aktörer. Då behöver du ha en bra bild av det lokala näringslivet. Vi tar i analysen
med ALLA företag med verksamhet i din kommun.
Så får du en välgrundad handlingsplan
Vi på Bisnode hjälper er med en näringslivsanalys så att ni får en tydlig bild på
hur det går för det lokala näringslivet i din kommun. Den ger dig rekommendationer på åtgärder som behöver göras och kan ge en välgrundad handlingsplan
samt visa alla intressentgrupper hur det verkligen står till i näringslivet.
Bisnodes näringslivsanalys visar:
•

hur det går för kommunens företag som bygger på verkliga resultat- och
balansräkningar.

•

jämförelser mellan utvecklingen i din kommun och i andra kommuner,		
med branscher i hela länet eller hela Sverige.

•

data från flera år tillbaka så att du kan se om företagen går bättre eller
sämre, växer mer eller mindre.

I dagsläget använder sig mer än 110 kommuner runt om i landet av Bisnode för
att koppla greppet om sitt lokala näringsliv. Läs mer om hur här >>
Välkommen förbi vår monter så berättar vi mer om vad vi på Bisnode kan
hjälpa er med!
www.bisnode.se
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Hallgren & Löwenbergs AB – monter 5
Låt oss avslöja för dig:
•

varför 146 kommuner har prövat våra verktyg?

•

hur ServiceDiagnosen kan bidra till utvecklingen av ert företagsklimat

•

varför SamSPELET med företagen fortfarande är så populärt

•

varför tre av Sveriges kvalitetskommuner, Kävlinge, Umeå och Örebro har
anlitat oss

•

hur vi tillsammans kan hjälpa er att ge bästa möjliga service till
näringslivet

Besök oss i monter 5!
http://hallgrenlowenbergs.se/

Gävle Konserthus
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Objektvision.se – monter 6
Utveckla näringslivet i din kommun
Objektvision.se är Sveriges största marknadsplats för lediga lokaler, mark och
kommersiella fastigheter. Hos oss finns det största utbudet och här letar tusentals företag runt om i landet efter nya lokaler dagligen.
En tom lokal kan vara vägen in!
På objektvision.se hittar företagare nya lokaler och mark för etablering samt
fastigheter till sina verksamheter. De får snabbt en överblick av vad som finns
tillgängligt i din kommun, dessutom vet fastighetsägarna och mäklarna var de
ska marknadsföra sina vakanser. Vi har sedan starten 1998 haft samarbete
med ett stort antal av Sveriges kommuner. Idag har vi samarbete med runt 150
kommuner, varav ett 100-tal har kommunavtal.
Hur kan vi skapa fler etableringar i din kommun?
Kom förbi vår monter under SKNT i Gävle så ska vi berätta hur vi tillsammans
skapar fler etableringar i din kommun!
/Jimmy Balmain Lehtinen
Kommunsvarig på Objektvision.se
www.objektvision.se
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EraNova – monter 7
EraNova erbjuder som agentur - sedan 23 år - för UC Marknadsinformation
AB följande:
• Abonnemang UC Selekt – en databas med Sveriges samtliga aktiva arbetsställen samt även föreningar och övriga juridiska former, ca 1,2 miljoner
företag och organisationer med sök-, urvals- och statistikfunktion, används
av ca 70 % av Sveriges kommuner.
• Abonnemang UC Kommunregister – sökbart register för kommunens
hemsida
• Epostadresser till kommunens företag – för att digitalisera nyhetsutskicken
• Övriga tjänster - årsrapporter, statistik, analyser, generationsväxlingsfiler
mm
EraNova i Uppsala har - tillsammans med Improvera i Växjö - specialiserat sig
på kommunernas behov av information och statistik om näringslivet.
Välkommen att kontakta oss!
Anders Palm
anders@eranova.se
0708-276226
www.eranova.se
Charlotte Heliosson
charlotte@improvera.se
0470-794630
www.improvera.se
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Lokalguiden – monter 8
Lokalguiden har varit en aktör i fastighetsbranschen sedan tidigt 90-tal. Vi är en
naturlig länk mellan lokalsökande företag och fastighetsägare. Kontakten mellan målgrupperna sker bland annat via mässor, tidningen Lokalguiden och våra
internetbaserade tjänster.
Lokalguiden jobbar kontinuerligt med er kommun och med att fastighetsägarna
skall få den hjälp de behöver. Vi håller kontakt med fastighetsägarna och hjälper dem för att hela tiden presentera rätt och uppdaterade lokaler. Vi arbetar
även med att maximera tillgängliga objekt på er kommuns hemsida.
Ju större utbud er kommun kan visa upp för företag – desto större chans att företagen landar i just er kommun.
https://www.lokalguiden.se/
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Bisnis Analys – monter 9
Vår egenutvecklade och användarvänliga plattform för svensk företagsdata ger
dig tillgång till alla branscher, län, kommuner, orter, företag och föreningar. Det
har aldrig varit tydligare, enklare och smidigare att analysera företagsdata och
sammanställa rapporter över trender (nyckeltal etc.) ur denna, för ovanstående
målgrupper.
http://www.bisnisanalys.se/
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Statisticon – monter 10
Vi vill bidra till kloka beslut
Sverige växer och demografin förändras i landets kommuner. Varje dag fattas
viktiga beslut som påverkar människors försutsättningar att bo och leva i olika
delar av Sverige. Varje dag beskrivs och analyseras vårt samhälle. Varje dag
möts intressekonflikter i vår demokrati.
Vi tror på en öppen debatt och kraften i en faktabaserad verklighetsuppfattning.
För att bidra till denna driver vi på Statisticon sedan år 2015 www.befolkningsprognoser.se som vänder sig till näringslivsföreträdare samt tjänstemän och
politiker i Sveriges kommuner. Under våren lanserar vi en öppen webbtjänst StudioS - som visualiserar viktiga delar av Sveriges officiella befolkningsstatistik
på kommunnivå.
Ta gärna del av våra inlägg på befolkningsprognoser.se. Läs om vilken betydelse
invandringen har för befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner, om flyttlass
från våra städer till pendlingsnära kommuner, om landsbygdens befolkningsökning och om landets socioekonomiska klyftor. Här hittar du befolkningsprognoser för landets samtliga kommuner.
Vi finns på SKNT för att dela med oss av vår kunskap om befolkningen i Sveriges kommuner. Vi vill också inhämta kunskap om aktuella näringslivsfrågor och
få synpunkter på hur vi kan fortsätta utvecklingen av relevanta beslutsunderlag.
En kommun är sin befolkning. Näringslivets utveckling börjar där.
Besök oss i monter 10!
www.befolkningsprognoser.se
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Tillväxtverket – monter 11
Sverige behöver nyanländas kompetens
Företag och näringsliv behöver omvandlas och förnyas för att möta global konkurrens. Det är viktigt att hitta fler och nya affärsidéer och perspektiv och se till
att svenska företag får den kompetens de ropar efter. Vi behöver snabbt få in
nya svenskar som en del av näringslivet.
Tillväxtverket arbetar med insatser som bidrar till bättre matchning mellan
företagens kompetensbehov och nyanländas kompetenser, erfarenheter och
intressen. Vi arbetar också med att underlätta för nyanlända att starta företag i
Sverige.
Hur arbetar din kommun för att göra nyanlända till en del av näringslivet? Vilka
utmaningar och framgångsfaktorer ser du?
Kom till vår monter nr 11 och berätta!
www.tillvaxtverket.se
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Great Consulting Nordic AB – monter 12
Näringslivsutveckling = från rätt bemötande till digital kommunikation
Rätt och medveten kommunikation är nyckeln för att kunna kommunicera på
ett bra sätt med andra människor, men är det alltid så lätt och självklart? Skiljer
vi på roll och person? Vad skiljer i det interna och externa arbetet? Great har
mångårig erfarenhet av att utbilda människor i offentlig sektor gällande dessa
frågeställningar.
I denna digitaliseringens värld så är datakvalitet grundstenen för att via mail
och andra digitala kanaler kunna kommunicera med företag. Detta är en konstant utmaning då ca 20% av all företagsdata förändras varje år. Vi hjälper
många kommuner och organisationer med att hitta och uppdatera data kontinuerligt även inkluderat kontaktpersoner och mailadresser.
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, Linköping, Skellefteå, Borås Stad, Solna och Varberg är några av kunderna.
www.great.se

Styrelsenytt
Var med och tyck till!
Dina åsikter är viktiga för oss därför genomför vi nu en enkät där du har möjlighet att tycka till.
Länk till enkäten
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!
Elisabeth Jonsson Tanum
Helene Wikner Sundsvall
Aydin Aho Södertälje
Angelica Johansson Vindeln
Charlotta Strengbom Fagersta
Henrik Linnarsson Borgholm
Merete Palmberg Ekerö

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

Kristin Jörnsved Värmdö
Caroline Jonsson Borås
Claudia Quas Värmdö
Katarina Verlage Solna
Sven Rydell Jönköping
Jimmy Thun Linköping
Tomas Haraldsson Nacka

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

