VÄLKOMMEN TILL

SKL Nätverksträff
näringslivsansvariga
Välkommen till höstens nätverksträff för näringslivsansvariga. Syftet med nätverksträffarna är att lyfta aktuella
frågor, diskutera viktiga frågeställningar och utbyta erfarenheter. En viktig del är också att vi lär känna
varandra och får möjlighet att utöka våra personliga nätverk. Mötet nu i mars kommer bland annat att handla
om omställningsarbete och vilka verktyg kommuner kan använda sig av. På programmet har vi även
digitalisering, landsbygdsutredningen och på fredagen har vi en workshop om hur vi kan hjälpa våra
företagare ut i världen bl.a. med hjälp av regionala exportcentra. Workshopen leds av Tillväxtverket och
resultatet kommer att ligga till grund för hur de regionala exportcentrumen på bästa sätt kan utformas.
Som vanligt börjar vi med gemensam lunch kl 12.00 den 30 mars och avrundar med lunch den 31 mars.
Självklart finns också tid för mingel och middag på torsdagskvällen!

Fokus på besöksnäringen
I anslutning till nätverksmötet är ni välkomna att delta på ett förmöte med fokus på besöksnäringen. Mötet
kommer att äga rum den 30 mars mellan kl 10 – 12 och temat är den här gången är konkurrensfrågor.
Information om förmötet och anmälan hittar du på denna länk.

Varmt välkommen!
Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef Lokal och Regional Utveckling

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Tid och plats:
Kostnad:
Anmälan:

Information:

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

30-31 mars, Stora hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20,
Stockholm
1500 kr exkl moms.
Anmälan till nätverksträffen görs senast den 23 mars via denna anmälningslänk.
OBS!
Ange då också om du kommer att vara med vid måltiderna och om du har behov av
specialkost.
Frågor kring nätverksträffen besvaras av fredrik.berglund@skl.se, 08-452 78 77.
Frågor kring besöksnäringsmötet besvaras av anders.gunnarsson@skl.se, 08-452 78 43

Program den 30 mars
PROGRAM
12,00- 13,00

Lunch

13,00 – 14,40

Inledning
SKL
När en stor arbetsgivare lämnar orten – kommunens perspektiv
Så hanterar kommunen Findus nedläggning i Bjuv
Bengt Fellbe, näringslivschef Bjuv
När en stor arbetsgivare gör stora neddragningar eller lämnar en ort – Statens
perspektiv
Ett samtal med Anitra Steen om hennes olika erfarenheter efter att ha jobbat med Astras
nedläggning av sin forskningsverksamhet i Södertälje och Ericssons stora varsel i Kumla
och Borås.
Anitra Steen, regeringens utsedda samordnare med anledning av Ericssons sparpaket

14,40 – 15,10
15,10 – 17,30

Fika

Näringslivets kompetensförsörjning
Om kompetensförsörjning i Yrkesprogramsutredningens kölvatten, om kopplingar
mellan flyktingars kompetens och bristyrken, och om arbetsmarknadsutredningens
ambitioner.
Lena Lundström, SKL
Parlamentariska landsbygdsutredningen
Vad säger utredningen om näringslivsfrågorna.
Gustav Rehnström, SKL
Digitalt först – ett digitalt systemtänk
Serverat – digitala tjänster för restaurangföretag
Nu har projektet rullat igång och några kommuner använder de första e-tjänsterna.
Projektet ska nu rullas ut på bred font samtidigt som vi börjar planera för nästa steg.
Kenneth Zetterberg, Fredrik Berglund, SKL
Aktuellt från SKL

Ramavtal kring bostadsupphandling

Besöksnäringsutredningen

Förenkla helt enkelt

Insikt

17,30
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Middag på 12:an

Program den 31 mars
PROGRAM
09,00 – 10,30

2016 års Tillväxtkommun - Helsingborg
Helsingborg är en stad som driver utvecklingen framåt genom digitalisering,
nytänkande och innovationer. Deras starka politiska ledarskap, ambitiösa tillväxtmål
och tydliga framtidsvision gör att de tilldelas utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2016.
Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt
Claes Malmberg, ansvarig för näringslivsutveckling, Helsingborgs stad
Hur hjälper vi företagen ut i världen
Regionala exportcenter ökar samordningen hos de olika offentliga aktörerna som
stödjer export och internationalisering.
Hur kan de regionala exportcentren stödja de lokala näringslivsarbetet?
Conny Lemon, Tillväxtverket

10,30 – 11.00
11,00 – 12,00

Fika
Workshop – Hur kan de regionala exportcentren arbeta för att bli ett stöd och
verktyg i era kontakter med företagen?
Hur ser era behov ut och vad saknas idag?
Conny Lemon, Tillväxtverket
Avslut och diskussion
Fredrik Berglund, SKL

12,00
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Lunch

