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Verksamhetsberättelse SKNT 1/1 – 31/12 2020 
 
Styrelsen för SKNT avger härmed årsberättelse för verksamhetsåret 2020 
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten (16 jan, 3 mar, 5 maj, 16 juni, 25 
aug 1 okt, 23 okt, 25 nov, 17 dec) Ett fysiskt möte har genomförts i Växjö i januari samt 
telefonmöten som övergått i Teamsmöten under året.  
 
Årsmöte hölls 20 maj med åtta deltagare. Konstituerande styrelsemöte genomfördes 27 
maj.  
 



 
 

Årskonferensen som planerats 15-17 maj i Växjö med tema Kompetens ställdes in med 
anledning av restriktionerna i samband med coronapandemin. Växjö valde då att inte 
skjuta upp konferensen utan avstod i det läget helt från att genomföra konferensen. 
 
Styrelsen utsåg i januari 2020 Skellefteå till nästa plats för årskonferensen och har 
sedan våren 2020 tillsammans med Skellefteå kommun inlett arbetet med att göra en 
konferens under 2021. Först planerades för maj 2021 men sedan tidig höst ändrades 
konferensdatum till 6-8 oktober 2021. Temat är Etablera mera.  
 
Styrelsens huvudfokus för året har varit nystart för föreningen med fokus på 
medlemmarnas nytta, ett arbete som inleddes 2019. Arbetet med en ny logotype och 
varumärke har landat i att vi lanserat SKNT- Stärker Sveriges näringslivsutvecklare. En 
ny hemsida har planerats med lansering i mars/april 2021.  
 
Nyhetsbreven har kommit ut varje månad och fokuserar på att vara aktuella med 
relevant information för medlemmarna. Under 2021 ska en medlemsundersökning och 
löneenkäten genomföras.  
 
Arbetet med konferensen fokuserar också tydligt på medlemmarnas nytta. Mycket tid 
ska avsättas för diskussioner och grupparbeten då nätverket och möjligheten att lära 
känna kollegor från hela landet är prioriterat. De presentationer som ska göras kommer 
att fokusera på kunskap och verkliga utmaningar som kommunerna står inför inom 
näringslivsutveckling med fokus på etablering. Vi ser fram emot en ”förnyad” och nyttig 
konferens.  
  
Flera kommuner har visat intresse av att genomföra SKNT:s konferens under 
kommande år, vilket är glädjande. Styrelsen har ännu inte fattat beslut om process för 
2022 och framåt, utan vill vänta in att Skellefteåkonferensen genomförs.  
 
Föreningen har under året anlitat Henson PR i Skellefteå för hemsidan och 
nyhetsbrevet. Konferensbyrån hanterar ekonomi och medlemsregister samt e-posten..  
 
SKNT hade vid årets slut medlemmar från 129 kommuner, 248 personer på sändlistan 
varav 14 har kommunmedlemskap.  
 
Föreningen har tre partners; Bisnode, Lokalguiden och Objektvision. Arbetet med att 
knyta fler partners som ger medlemmarna tillgång till relevanta tjänster kommer 
intensifieras då vi ser att en konferens kan genomföras och vi kan ses fysiskt igen.  
 
Styrelsen framför ett varmt tack till föreningens medlemmar för förtroendet att leda 
verksamheten under det gångna verksamhetsåret. 
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