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Ordförande har ordet

Vem blir Årets Näringslivsutvecklare? 
Priset kommer att delas ut på årskonferensen och uppmärksammar de tillväxt-
främjande insatser som görs inom vårt ansvarsområde på ett påtagligt, gärna 
innovativt och nyskapande sätt, bidragit till att skapa lokal tillväxt och nytta för 
företagens möjlighet att verka och utvecklas.

Våren är här
Det tog tid innan snön kom men när den väl kom blev det rejält. Nu är våren or-
dentligt på väg och med stormsteg närmar vi oss konferensen i Uppsala. 

I slutet av maj är det äntligen dags för årets konferens som kommer hållas i 
universitetsstaden Uppsala. Inte nog med att du under tre dagar får möjligheten 
att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige, det är också 
ett utmärkt tillfälle att träffa våra Partners som bidrar till att leverera verktyg och 
tjänster för att skapa effektivare näringslivsutveckling åt oss, allt för att underlät-
ta vårt arbete. 

Inom SKNT pågå hela tiden diskussioner om hur vi kan öka medlemsnyttan och vi 
kan konstatera att Näringslivsfunktionerna i många kommuner håller på att för-
ändras, fler och fler pratar om hållbarhet vilket leder till att tillväxtavdelningar, ut-
vecklingsavdelningar mm. bildas med nya funktioner som följd. Våra olika funktio-
ner gör att vi blir viktigare och viktigare i samhällsutvecklingen detta har gjort att 
SKNT har vidgat stadgarna för medlemskap. Förändringen innebär att kriterierna 
för medlemskap blir mer generöst i syfte att möta dagens kommunala näringslivs-
funktioner på ett bättre sätt.

För övrigt är det extra glädjande är att många av Sveriges kommuner visar in-
tresse för att genomföra framtida konferenser. Intresset har ökat markant, vilket 
enligt min mening pekar på betydelsen och behovet av SKNT. 

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 så 
klart vill att så många som möjligt ska träffas och utvecklas.

Vi möts i Uppsala!
Hälsningar
Per Garenius
Ordförande, SKNT



Välkommen till Gävle

Utmana och utmanas i Uppsala

Varmt välkommen till Årets mötesplats för 
näringslivsutveckling- SKNT- konferensen 
2018. Det är rekordmånga kommuner som 
anmält sig men det finns plats för flera, så 
anmäl dig och kollegorna till spännande 
dagar med studiebesök, nätverkande, ut-
ställning, inspiration och kunskap. Allt på 
konferensen är inom gångavstånd, så ta med 
sköna skor (men även festliga till våra fina 
middagar)

Tema för årets konferens är ”Utmana och utmanas” och fokus ligger på framtidens närings-
livsutveckling. Talarna kommer beröra Sveriges utmaningar, kommunernas utmaningar och 
även dina utmaningar. Vi får träffa en av Sveriges mest populära föreläsare Micael Dahlén, 
författare och professor vid Handelshögskolan i Stockholm liksom Annika R. Malmberg, förfat-
tare, föreläsare och framgångscoach. På scenen kommer vi även ha bland annat företagare 
såsom Maria Mattsson Mähl från Alpha CE, nyss utnämnd till en av Sveriges mäktigaste af-
färskvinnor, professor Ivo Zander från Uppsala universitet och näringslivschefer från Uppsala 
län.  Vi kommer också få tid att för nätverkande och spännande diskussioner. 

Konferensmiddagen den 24 maj är på anrika Norrlands nation, Uppsalas största studentnation 
med ett vackert hus vid Fyrisån byggt 1889. Vi utlovar en minnesvärd kväll tillsammans med 
magi, studentsånger och klackarna i taket. 
Den 23 maj bjuder vi in till intressanta studiebesök om innovation hos UIC, co-working på 
Hera hub, besöksnäring vid Domkyrkan och stadsutveckling i Uppsala city. En mingelmiddag i 
Vasasalen på Uppsala slott avslutar dagen där vi får veta lite mer om Uppsala slott och kultur-
livet där.
 
Läs mer och anmäl dig på www.trippus.net/sknt2018 

Sista anmälan är 4 maj. 
Om du som redan anmält dig vill lägga till mingelmiddag, studiebesök eller andra val maila 
johanna.thyselius@resia.se

Vi ses i Uppsala!

Välkommen till Uppsala

http://www.trippus.net/sknt2018
mailto:johanna.thyselius%40resia.se?subject=


Välkommen till Uppsala

Uppsala kommuns webbplats för SKNT konferensen utsågs till Årets webb på Trippus awards. 
Webben är enkel och informativ. 

Du som anmäler dig får sedan ett SMS med en länk som laddar ner en app. I den appen läg-
ger vi all information om studiebesök, talare, deltagare, karta med mera och kan uppdatera 
den löpande vid behov. 

Under konferensen kommer utställarna kunna registrera dig och dina frågor i en app och vi 
kommer kunna vara interaktiva med frågor till publiken under själva konferensen. 

Du som deltagare kommer också kunna ställa frågor till talarna digitalt. På kvällens middag 
kommer bordsplaceringen också komma digitalt till dig. 

Toppenbra tycker vi som arrangerar konferensen- hoppas du gör det med!

Prisutdelning Trippus awards 8 februari 2018



Du har väl anmält dig till bussrundturen Uppsala 
växer!

Hoppa på bussen utanför UKK med en picnicpåse och följ med på en spännande tur genom 
Uppsala. 

På turen får du höra och se mer om tillväxten, byggnationer och planerna för Uppsala. Vi 
passerar Uppsala universitets nya ledningskontor Segerstedshuset som invigdes i septem-
ber 2017. På väg söderut längs kunskapsstråket ser vi Framtidens Akademiska sjukhus växa 
fram. Vi passerar Uppsala science park där den nya Hubben för företagsfrämjande ligger. 

Ulleråker är ett framtidsprojekt för att bygga en hållbar stadsdel för tusentals boende. I Ultu-
na ligger Statens lantbruksuniversitet som både bygger campus, verksamheter och bostäder. 
I de södra stadsdelarna ska ny bro, ny tågstation och över 30000 bostäder byggas och in-
vesteringar för 100 miljarder göras till 2050 i samband med Uppsalapaketet där staten går in 
med finansiering till nya tågförbindelser till Stockholm/Arlanda. 

Vi passerar också Ekoln (en del av Mälaren) Gottsunda, Rosendal och Uppsala city.



Utställare 2018

Trippus

Är det dags för ett nytt event? Vill du få bättre struktur på planeringen?

Trippus är ett komplett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och 
kurser. Genom smidig administration får du full kontroll och skapar engagemang 
– före, under och efter dina tillställningar. Från snyggt utformad inbjudan, an-
mälan och eventhemsida till mobil på plats-information och interaktion.

Professionellt mot dina gäster och enkelt för dig. Du får uppsikt över alla an-
mälningar, kan skicka påminnelser, hantera betalningar och har tillgång till all 
nödvändig statistik i realtid. Designen för dina projekt utformar du själv eller så 
hjälper vi dig med mallar för innehåll och layout. 

www.trippus.com

     

http://www.trippus.com


Utställare 2018

Great Consulting Nordic AB 

Great driver aktiviteter och processer för att förbättra företagsklimatet och tjäns-
temännens attityder i ca 30 olika kommuner. Vi har stor erfarenhet från närings-
livsutveckling, kommunala processer, förvaltningssamordning samt undersök-
ningsmetodik och är en av de mest anlitade konsulterna inom området. 

Vår filosofi handlar om att all verksamhetsutveckling ska utgå från kundens be-
hov och skapa nytta, därför arbetar vi med tjänstedesign som metod vilket inne-
bär att vi involverar företagen i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Istäl-
let för att gissa, tar vi reda på företagens behov, utmaningar och upplevelser av 
kontakten med kommunen. 

Vi hjälper er att prioritera insatserna så att dessa har relevans för kommunens 
verksamhet och samtidigt skapar ett mervärde för företagen. 

Vi kan hjälpa er med:
• Löpande analys och tolkning av er NKI-resultat
• Rapporter för presentation internt/externt
• Identifiera områden som bör prioriteras i ert förbättringsarbete
• Kvalitativ dialog med era företag genom djupintervjuer samt fokusgrupper
• Utbildningar, seminarier samt workshops i näringslivskunskap, företagskli 
 mat, service och kommunikation för chefer och medarbetare
• Stöd till chefer i strategiska frågor gällande näringslivsutveckling, coach 
 ning och processtöd. 
 
Välkommen till vår monter!

Great Consulting är en komplett marknadsbyrå inom Sälj- och marknadsproces-
ser, Verksamhetsutveckling och Digital kommunikation. Bland våra kunder finns 
SKL, Svenskt Näringsliv samt kommuner som Linköping, Skellefteå, Borås, Solna 
och Varberg.  

www.great.se

     

http://www.great.se


Utställare 2018

Uppsala kommun/Destination Uppsala

Välkommen till Uppsala kommuns monter. Här kan du träffa någon från Uppsala 
som kan hjälpa dig med svar på frågor om konferensen, om Uppsala kommun 
eller om Uppsala.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har massor att uppleva. Uppsa-
la stad är charmig med mycket att se oavsett om du är intresserad av konst, 
arkitektur eller historia. Om du behöver en paus kan du vila dig i årummet vid 
Fyrisån eller i en av våra fina parker eller kanske i Linneträdgården. Uppsala har 
många mysiga caféer, uteserveringar och restauranger- i nyöppnade Miss Voon 
med strålande utsikt eller på prisbelönta Villa Anna får du njuta länge.  Är det 
shopping du är ute efter så är Uppsala city fullt av spännande butiker. Vill du lite 
längre bort är Gamla Uppsala, Linnes Hammarby, Ulva kvarn eller Gränby köp-
centrum kanske något för dig. 

Uppsala kommun är Uppsalas största arbetsgivare med 13000 medarbetare. 
Avdelningen för näringsliv och omvärld på kommunledningskontoret är värdar 
för årets SKNT konferens. Vi är 12 medarbetare som jobbar med allt från eta-
blering, företagsservice, event, innovationer, utveckling av mark och lokaler, 
omvärldsbevakning, samverkan nationellt och internationellt och dialog med 
företag och organisationer. Du träffar oss under hela konferensen och har du 
frågor om något finns någon av oss i vår monter. 

Vi ses i Uppsala!

www.destinationuppsala.se
www.uppsala.se
www.naringsliv.uppsala.se

http://www.destinationuppsala.se
http://www.uppsala.se
http://www.naringsliv.uppsala.se


Utställare 2018

UC

Kommuner är och har alltid varit en prioriterad kundgrupp för UC!

UC har sedan mer än 20 år tillbaka hjälpt landets kommuner med verktyg för 
att kunna följa utvecklingen inom det lokala näringslivet, på företagsnivå men 
även totalt i hela kommunen.

Merparten av kommunernas näringslivskontor och näringslivsbolag använder 
våra olika tjänster som UC Selekt och UC Näringslivsregister. UC hjälper också 
kommunerna med en rad olika rapporter som är specifikt framtagna för just 
kommunerna.

I UC Selekt kan man följa det lokala näringslivet samt ta fram företagsrapporter 
med relevant information inför företagsbesök och andra aktiviteter. Här finns 
information om landets samtliga aktiva arbetsställen. Det finns även stora möj-
ligheter att ta fram information för analyser och statistik för att snabbt får en 
tydlig bild över näringslivet i just er kommun.

Med UC Näringslivsregister så exponerar ni ert företagsregister på kommunens 
hemsida med månatliga uppdateringar, helt utan arbetsinsats från er och en 
fantastiskt uppskattad service till era kommuninvånare.

• Följ det lokala näringslivet med hjälp av UC Selekt
• Ge era kommuninvånare en riktigt bra service och gynna det lokala 
 näringslivet med hjälp av UC Näringslivsregister
• Planera och effektivisera era företagsbesök med relevant information
• Vi hjälper er att göra värdefulla analyser i syfte att optimera ert arbete 

Välkommen till UCs monter så hjälper vi er att komma igång!

www.uc.se

     

http://www.uc.se


Utställare 2018

Fastighetsnytt - Business Arena

Business Arena är branschens ledande mötesplats för beslutsfattarna 
inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. 
Kommunerna bidrar årligen på plats till dynamik gällande infrastruktur 
och stadsbyggnad.

Business Arena arrangeras årligen med regionala mötesplatser i Umeå, Göte-
borg och Malmö samt med ett tvådagarsarrangemang i Stockholm under sep-
tember månad.
Under 2018 lanserar vi vår nya satsning Business Arena Satellit, där kommunen 
blir huvudpartner till en heldagskonferens och bidrar med lokal prägel.

På Business Arena samlas många av landets kommuner för kollegialt utbyte, 
visa upp stadsbyggnadsprojekt samt knyta viktiga kontakter med beslutsfattare 
i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Välkommen att under SKNT prata med oss hur Ni kan synliggöra Er kommun på 
ett effektivt sätt under Business Arena!

Vi ses på plats!



Utställare 2018

Objektvision.se

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 tusen-
tals 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 Uppsala så ska vi berätta hur vi tillsammans 
skapar fler etableringar i din kommun!  

Med vänliga hälsningar, 
Lennart Svanberg
Kommunansvarig på Objektvision.se

www.objektvision.se

     

http://www.objektvision.se


Utställare 2018

Bisnode – din partner för att skapa tillväxt!

Har du koll på näringslivet i din kommun?
Du som jobbar med utveckling och tillväxt i din kommun behöver fatta välgrun-
dade beslut om aktiviteter i din näringslivsplan och skapa samsyn mellan aktö-
rer. Då behöver du ha en bra bild av det lokala näringslivet. Vi tar, i analysen, 
med ALLA företagen med verksamhet i din kommun.

Du får en välgrundad handlingsplan 
Vi på Bisnode hjälper er med en näringslivsanalys så att får du en tydlig bild av 
hur det går för det lokala näringslivet i din kommun. Den ger dig rekommenda-
tioner på åtgärder som behöver göras och kan ge en välgrundad handlingsplan 
samt visa alla intressentgrupper hur det verkligen står till i näringslivet. 

Med Bisnodes näringslivsanalys kan du:

• Se hur det går för kommunens företag. Analysen bygger på verkliga 
 resultat- och balansräkningar. 
• Jämföra utvecklingen i din kommun med andra kommuner, med 
 branscher i hela länet eller hela Sverige. 
• Titta på data från flera år tillbaka så att du kan se om företagen går 
 bättre eller sämre, växer mer eller mindre. 
• Förutse framtiden. Se vilka företag som mest troligt kommer växa i 
 omsättning eller i antalet anställda. 

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

     

https://www.bisnode.se/produkter/simpler-naringslivsanalys/
http://www.bisnode.se


Lokalguiden

Lokalguiden har varit en aktör i fastighetsbranschen sedan tidigt 90-tal. 
Vi är en naturlig länk mellan kommuner och lokalsökande företag som letar 
efter nya platser att etablera sig i. Kontakten med våra lokalsökande företag får 
våra kommuner genom vår mässa, magasinet, lokalguiden.se och många andra 
portaler.
 
Lokalguiden jobbar kontinuerligt med er kommun och med att fastighetsägar-
na skall få den hjälp de behöver. Vi håller kontakten med fastighetsägarna och 
hjälper dem att hela tiden presentera rätt och uppdaterade lokaler. Vi arbetar 
även med att maximera tillgängligheten på er kommuns hemsida.
 
Ju större utbud er kommun kan visa upp för företag, desto större chans att 
företagen landar just i er kommun.
 
www.lokalguiden.se
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http://lokalguiden.se
http://www.lokalguiden.se


Bisnis Analys

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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http://www.bisnisanalys.se/


Improvera AB & NäringslivsKompetens 

Som anställd på en kommunal näringslivsavdelning eller i ett näringslivsbolag 
har du stort ansvar för att skapa förutsättningarna för ett positivt företagsklimat 
och stödja det lokala näringslivet. Det är ett omfattande uppdrag som kräver att 
du har kunskaper och förståelse inom ett flertal områden och att du kan sätta 
dig in i olika intressenters perspektiv.

Därför erbjuder Improvera en praktisk, heltäckande utbildning med fokus på att 
du ska få en tydlig förståelse för hur du på bästa sätt ska kunna utveckla 
näringslivet där du är verksam! Med 20-årig erfarenhet av kompetensutveckling 
av beslutsfattare, nära kontakt med flertalet näringslivsavdelningar och ett väl 
upparbetat kontaktnät med kompetenta personer presenterar vi utbildningen 
NäringslivsKompetens! 

Om NäringslivsKompetens
• Fyradagars diplomutbildning på Videum Science Park i Växjö 
• Fokus på aktuella kunskaper, praktiska exempel och erfarenhetsutbyte
• Flera intressanta föreläsare med praktiska erfarenheter
• Övernattningar på Teleborgs slott (känt från Stjärnorna på slottet)
Läs hela programmet på improvera.se/naringslivsutbildning

Om Improvera
Vi på Improvera har god kännedom om kommunernas näringslivskontor och de-
ras behov och har i över 20 år representerat UC. Vi är kundansvariga för många 
kommuner i sydöstra Sverige och hjälper dem med UC Selekt, statistik och an-
vändarutbildningar. Dessutom är vi verksamhetsledning för StyrelseAkademien 
Sydost som erbjuder medlemskap, styrelseutbildningar och externa ledamöter. 
Utöver det bedriver vi även utbildningen VD-Kompetens för personer i ledande 
position. 

Välkommen förbi vår monter så berättar vi mer om oss och vår utbildning 
NäringslivsKompetens!

www.improvera.se

Utställare 2018

http:// improvera.se/naringslivsutbildning
http://www.improvera.se


Så blir du medlem
Anmäl dig på vår hemsida www.sknt.se 
Medlemsavgiften är 700 kr/år. 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

Ida-Maria Rydberg, Kungsör
Fredrik Eriksson, Sundsvall
Lars Åke Wassö, Östersund
Manda Schillerås, Tranemo
Susann Gustafsson, Tranemo
Marcus Iliev, Norrtälje
Calle Birgersson, Åsele
Katrin Nordmark-Jonsson, Åsele
Maria Åslin, Sundsvall
Gunilla Berg, Tyresö
Sofie Frisk, Jönköping
Annika Hansson, Borås
Sophia Jonsson, Borås
Charlotta Stenberg, Enköping
Caroline Westerberg, Enköping
Lena Wenkkö, Tierp
Lars Ingeberg, Tierp
Linda Ärlig, Tierp
Petra Kessler, Tierp
Nina Khoi, Nacka
Kent Ryberg, Knivsta
Pernilla Westerback, Knivsta
Ann-Mari Sundgren, Heby
Karin Orav, Örnsköldsvik
Lisa Edin, Örnsköldsvik
Maria Block, Bromölla
Hans Friberg, Strömstad
Christina Gutiérrez Malmbom, Tingsryd
Rose-Marie Pettersson, Tingsryd
Patrik Åkesson, Tingsryd
Monika Raske, Habo
Sara von Post, Järfälla
Jenny Norberg, Ljusdal
Suzanne Backman, Ljusdal
Birgitta Bagge Strid, Ljusdal
Caroline Arenander, Täby
Sofia Tingåker, Täby
Urban Jonsson, Sundsvall

Ordförande 
Per Garenius, Lysekils kommun
tfn 0523-61 33 45
per.garenius@lysekil.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 0706-360234
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

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