VÄLKOMMEN TILL

SKL Nätverksträff
näringslivsansvariga
Välkommen till höstens nätverksträff för näringslivsansvariga. Syftet med nätverksträffarna är att inom
aktuella frågor sprida information, diskutera 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 oktober kommer bland
annat att handla om nyindustrialiseringsstrategin, små kommuner och stora företag, Tillväxtkommuner som
visar vägen, BRP+ mått för framtiden, en workshop kring målet för näringslivsarbetet och mycket mer.
Som vanligt börjar vi med gemensam lunch kl 12.00 den 13 oktober och avrundar med lunch den 14 oktober.
Självklart finns också tid för mingel och middag på torsdagskvällen!
I anslutning till nätverksmötet kommer det att finnas möjlighet att medverka på ett besöksnäringsmöte. Mötet
kommer att äga rum den 13 oktober mellan kl 10 – 12. Mer information om detta möte kommer i ett särskilt
utskick.

Varmt välkommen!
Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef Lokal och Regional Utveckling

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Tid och plats:

13-14 oktober 2016, Lokal Bellman, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 15,
Stockholm

Kostnad:

900 kr exkl moms.

Anmälan:

Anmälan görs senast den 5 oktober 2016 via denna anmälningslänk.
OBS!
Ange då också om du kommer att vara med vid måltiderna och om du har behov av
specialkost.

Information:

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

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 13 oktober
PROGRAM
12,00- 13,00

Lunch

13,00 – 14,30

Inledning
Smart industri: regeringens nyindustrialiseringsstrategi
Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har
förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige
fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och
sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det
samlade exportvärdet.
Sofia Nyman och Per Stagnell, Näringsdepartementet
SKL:s arbete ang näringslivets kompetensförsörjning
Lena Lundström SKL
Små kommuner och stora företag
Global avancerad industri ställer krav på kompetensförsörjning lokalt, och kommuner som
domineras av sådana arbetsgivare behöver hantera det. En forskargrupp har djupdykt i tre
svenska kommuner, med utblick mot Norge och England.
Kristina Westermark, tidigare Stockholms universitet, nu WSP

14,50 – 15,10
15,00 – 17,00

Fika
Genuint sårbara kommuner
Kommuner som är beroende av en stor arbetsgivare är sårbara på flera sätt.
Tillväxtverket har kartlagt omfattningen av sådana kommuner tidigare, och presenterar
nu en ny, ännu opublicerad, rapport.
Sten Axelsson, Tillväxtverket
Tillväxtkommuner visar vägen

Vad kännetecknar dessa framgångsrika kommuner? Hur når man dit? Hur
bibehålla den goda utvecklingen över en längre tid? Och vilka förutsättningar
behövs för att skapa framgångsrika kommuner i framtiden?
Arena för tillväxt
Presentation av Katrien
Katrien Vanhaverbeke, Sektionschef Lokal och Regional Utveckling
Vad är egentligen målet med kommunens näringslivsarbete?
Workshop

17,30
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Middag på 12:an

Program den 14 oktober
PROGRAM
09,00 – 10,30

BRP+ för bättre beslut om framtiden
De senaste åren har Sveriges regioner fört en diskussion om BNP:s begränsningar för
att fånga samhällsutvecklingen. BNP, och regionala BRP, följer den ekonomiska
produktionen, men säger inte något om hållbarhet i ett längre perspektiv, eller om
medborgarnas livskvalitet. Därför tog regionerna tillsammans med Tillväxverket 2013
initiativet till ett gemensamt utvecklingsprojekt inom Reglab. Resultatet blev BRP+ – ett
långsiktigt mätsystem för regional livskvalitet, som vi hoppas ska bidra till en överblick
över hur ekonomi, miljö och social utveckling hänger ihop, hur olika prioriteringar
påverkar varandra och hur dagens beslut påverkar framtiden.
Reglab
Sveriges nya geografi

Tillväxten inom landets lokala arbetsmarknadsregioner påverkas av faktorer
som befolkningsutveckling, sysselsättning, branschbredd, bostadsbyggande,
pendlingsmöjligheter. Arena för Tillväxt och Sweco publicerar årligen skriften
Sveriges Nya Geografi, en kartläggning av trenden och utvecklingsmönster i Sveriges
kommuner och regioner. Årets publikation sätter fokus på den funktionella geografin.

Vilka är de avgörande tillväxtfaktorerna och hur kan kommuner jobba
strategiskt för att bli del av en växande arbetsmarknadsregion?
Arena för Tillväxt

10,00 – 10,30
10,20 – 12,00

Fika
Aktuellt från SKL
• Landsbygdskommittén
• Flyktingar-företag-framtid
• Insikt
•
Reglab Näringslivsarbete
Utvärderingen
Avslut och diskussion
Fredrik Berglund, SKL

12,00

Lunch

Nästa nätverksträff hålls den 9-10 februari.
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