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Ordförande har ordet
Oj, vad tiden går fort! Det är redan 6 månader sedan vi träffades i Gävle i maj och 
det positiva med det är att det också endast är 6 månader tills vi ses igen i Uppsala. 

Hösten har varit fin och som vanligt är näringslivsfrågorna i fokus i kommunerna. 
Olika rankinglistor presenteras över hur företagsklimatet ser ut och hur våra olika 
kommuner påverkas av detta. Vi vet att mätningarna har stor medial betydelse och 
därmed är de också politiskt viktiga. Rankinglistorna påverkar vårt arbete i allra 
högsta grad, klättrar våra kommuner får kommunerna beröm, tappar vi krävs åtgär-
der och vi som arbetar med näringslivsfrågor får förklara varför. 

Vår roll är att underlätta, skapa förutsättningar för företag att växa, anställa, bygga 
ut mm. Vårt arbete är viktigt och vi skapar bättre förutsättningar för tillväxt och då 
hoppas jag att SKNT bidrar till att göra skillnad genom i första hand den årliga kon-
ferensen. Vi träffar kollegor, utbyter idéer, kunskaper och får till oss ny inspirerande 
kunskap inom olika områden som vi drar nytta av på hemmaplan.

I slutet av augusti träffade styrelsen Uppsala kommun som är nästa års värdkom-
mun för planering av årskonferensen. Uppsala är ordentligt på G kan jag säga och 
konferensen kommer bli något alldeles extra!

Utöver styrelsemötet arbetade vi vidare med medlemsnyttan, hur kan vi öka den 
samtidigt som styrelsen haft kontakter med Svenska Stadskärnor och Centrumut-
vecklare.se som arbetsutskottet kommer att träffa den 17 november för att disku-
tera framtida samarbeten då vi ofta berör samma områden i våra olika funktioner 
ute i kommunerna. Styrelsen kommer vidare att träffa Uppsala i januari igen och då 
kommer vi även att utvärdera och utse 2019 års värdkommun. 

En uppmaning till er kommuner som är intresserade av att genomföra SKNT 
konferensen 2019, gå in på SKNT:s hemsida och gör en intresseanmälan!

   Önskar er en riktigt fin vinter 
   och ser fram emot att träffas i Uppsala 23-25 maj. 
   
   Hälsningar
   Per Garenius
   Ordförande, SKNT

Bild framsida: Uppsala Domkyrkan  Fotograf: Niklas Lundengård



Välkommen till Gävle

En gång om året samlas SKNT och andra aktörer som är intresserade av näringslivsutveckling 
för en årskonferens. Konferensen alternerar mellan olika kommuner och har olika teman varje 
år. 

Under konferensen får vi både nya kunskaper och inspiration till att utveckla våra arbetsupp-
gifter. Vi träffar intressanta föreläsare som sätter ord på trender i svenskt näringsliv, diskute-
rar aktuella frågor och möjlighet finns att delta i studiebesök. 

Här finns plats och tid för personliga möten som kan leda till framtida samarbeten och stöd i 
vardagen.

SKNT:s årskonferens

23-25 maj 2018Boka datumet redan nu! 

Uppsala Konsert & Kongress där konferensen kommer att äga rum.
Fotograf: Tor Johnsson



Den 23-25 maj 2018 är det dags för nästa års SKNT-konferens som kommer att äga rum i 
Uppsala med Uppsala kommun som värd. Konferensen kommer att hållas på Uppsala Konsert 
& Kongress med alla programpunkter inom gångavstånd.

Utmana och utmanas

Temat för konferensen är ”Utmana och utmanas!” Vi fokuserar på näringslivets utmaningar 
och vad de innebär för näringslivsutveckling på nationell, lokal och personlig nivå på kort och 
lång sikt. Vi vill lyfta blicken och se framåt – gör vi rätt saker idag för att adressera framtiden. 

Den 24:e blir det en heldag med utmaningar och diskussioner av olika slag som avslutas med 
middag på Norrlands nation. Huvudtalare är ekonomiprofessor Micael Dahlén från Handels-
högskolan och författaren Annika R Malmberg kommer inspirera på temat ”Make it work- 
utmana dig själv och dina relationer”. Vi får också träffa små och stora företag, näringslivs-
chefer från kommunerna i Uppsala län och höra lite om näringslivspolitik. Konferensen 
avslutas den 25:e med en busstur på tema ”Uppsala växer”.

Om du kommer redan den 23:e blir det studiebesök och middag på Uppsala slott. Studiebesö-
ken på eftermiddagen den 23 maj kommer handla om besöksnäring med besök i Domkyrkan, 
innovationer med besök hos inkubatorn UIC och om co-workingspaces med besök hos Hera 
hub och Base 10. Vi har satt ihop ett spännande program som visar upp den bredd som finns 
i Uppsala. 

Välkommen till Uppsala

Kulturnatten i Uppsala
Fotograf: Ana Vera Burin-Batara



Välkommen till Uppsala

Uppsala – 4 nya företag och 9 nya invånare varje dag!

Uppsala är Sveriges fjärde största kommun med 215 000 invånare och ökar med kring 3 000 
personer per år. Kommunen planerar för 2 000 arbetsplatser och 3000 bostäder per år och 
tillväxttakten tillhör de högsta i landet. Det finns fler än 20 000 registrerade företag och kring 
1 500 företag startas varje år. Det finns två universitet; Uppsala universitet och Statens lant-
bruks universitet liksom tre statliga verk. Tidningen Fokus har utsett kommunen till Årets 
stadskommun tre år i rad, och 2017 placerade sig Uppsala efter ettan Stockholm i totalran-
kingen. 

En av tre hållbarhetsavdelningar

Uppsala kommun är en av Sveriges största arbetsgivare med drygt 13 000 anställda. Vi som 
jobbar med näringslivsutveckling tillhör en av kommunledningskontorets hållbarhetsavdel-
ningar; näringsliv och omvärld eller ekonomisk hållbarhet. Ekologisk och social hållbarhets 
avdelningarna ligger nära kommunstyrelsen och kommunledningen precis som vi. 

På avdelningen för näringsliv och omvärld arbetar 10 personer indelade i etablering, näringsliv 
och omvärld under ledning av näringslivsdirektören. Uppdraget är att bedriva kommunens 
näringslivspolitik som styrs av bland annat näringslivsprogrammet – tillsammans mot 70 000 
nya jobb till år 2050. Nyföretagande, etableringsfrågor och tillväxt i befintliga företag är tre 
sätt att skapa jobb vilket vi gör i nära samverkan med externa organisationer, akademin och 
företagen. Under omvärld ligger även internationell samverkan. Kommunen har ett bolag som 
heter Destination Uppsala som arbetar med besöksnäringsutveckling. Samtliga åtta kommu-
ner i Uppsala län samverkar kring näringslivsutveckling under ledning av Region Uppsala, 
samtliga kommuner är även medlemmar i samverkansorganisationen Stockholm Business 
Alliance. 

Uppsala Slott 
Fotograf: Tor Johnsson

Uppsala city
Fotograf: Niklas Lundengård



Så blir du medlem
Gå in på vår hemsida www.sknt.se och 
anmäl dig där. Medlemsavgiften är 700 kr/
år. 

Kommande studieresor
I senaste medlemsenkäten framgick det 
tydligt att intresset för studieresor är 
stort. Vi har stora gemensamma utma-
ningar runt om i landet och därför är det 
logiskt att SKNT arrangerar studieresor 
som fördjupar kunskap och erfarenhet 
inom gemensamma utvecklingsområden. 
Resmålet blir inom Europa i form av en 
guidad två- eller tredagars resa. Resan 
blir alltså för dig som är medlem i SKNT 
och med fokus på de utvecklingsfrågor 
som du står inför i din vardag. Inom kort 
kommer vi att gå ut och fråga dig om vil-
ka frågor som du vill att kommande studi-
eresa ska beröra.

Anmäl ert intresse som värdkommun
Styrelsen har ändrat rutinerna gällande 
konferensen och gamla intresseanmäl-
ningar ligger inte kvar utan de kommuner 
som är intresserade av att ordna kon-
ferensen behöver ansöka om detta på 
SKNTs hemsida. Ta chansen att visa upp 
er kommun för övriga Sverige. 

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

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, Växjö kommun
tfn 0703-435286
jimmi.olsson@vaxjo.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

Styrelsenytt

Styrelsen


