VÄLKOMMEN TILL

SKL Nätverksträff
näringslivsansvariga
För Sveriges Kommuner och Landsting är företagsklimatfrågor och näringslivsarbetet prioriterat. Vi har
styrelsens uppdrag att bedriva ett aktivt arbete för att främja medlemmarnas jobb inom området. Detta arbete
måste ske i nära samspel med SKL:s medlemmar. Vi vill därför bjuda in dig som är ledande tjänsteman med
ansvar för näringslivsfrågorna till SKL:s nätverksträff den 1-2 oktober. Fokus för mötet kommer att ligga på
företagsklimatranking och tillit och tolerans som tillväxtfaktorer. Vi kommer även att gå in på att våga tänka i
nya banor.
Träffen kommer också att innehålla information om aktuella frågor som påverkar näringslivsarbetet i
kommunerna samt tid för diskussion med kollegor och oss på SKL. Vi börjar med gemensam lunch kl 12.00
den 1 oktober och avrundar med lunch den 2 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 1 oktober mellan kl 10 – 12. Mer information om detta möte kommer i ett särskilt
utskick.

Varmt välkommen!
Joakim Feldt
Sektionschef Lokal och Regional Utveckling

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Tid och plats:

1-2 oktober 2015, Lokal Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan
20, Stockholm

Kostnad:

900 kr exkl moms.

Anmälan:

Anmälan görs senast den 25 september 2015 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 1 oktober
PROGRAM
12,00- 13,00

Lunch

13,00 – 14,30

Inledning
”Om du gör som du alltid gjort – får du troligtvis samma resultat du alltid fått” en
tankeväckare om människan som vanedjur och att vi egentligen inte gillar
förändringar
Roger Weman, Bilhandlare och fd kommunal förvaltningschef
Krävs det nya strategier för kommuner utanför storstadsområdena?
Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt
Jan Torége, SKL

14,30 – 15,00
15,00 – 17,45

Fika
Öppna jämförelser Företagsklimat 2015
Jan Torége, SKL
Lokalt företagsklimat 2015
Christer Östlund, Svenskt Näringsliv
Aktuellt från SKL
1. Sverige förhandlingen
2. Höstens infrastruktur prop.
3. Bredband
4. En fondstruktur för innovation och tillväxt
5. Förenkla helt enkelt
6. SKL och verksamtprojektet
7. Löpande Insikt
Open space

18,00

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

Middag på 12:an

Program den 2 oktober
PROGRAM
09,00 – 10,30

10,30 – 11,00
11,00 – 12,00

Workshop - Tillit och tolerans
Katrien Vanderhaverbeke, Arena För Tillväxt
Jan Torége, SKL

Fika
Statskontorets rapport - Avgiftsmodellen för Livsmedelskontroll
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef planering, säkerhet och miljö
Hur företagen myndighetskontakter med kommunen och hur de upplever regler
som tillväxthinder
Emma Flod, Tillväxtverket

12,00

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

Lunch

