
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Regionala och lokala arbetssätt för företagande och näringsliv 

 

Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på Företagarna 

Vad krävs från politiken för att företagande på regional och lokal nivå ska 

stimuleras och frodas? Vad kan kommuner och regioner göra? På dagens träff 

berättar Daniel Wiberg, chefsekonom och t.f. samhällspolitisk chef på 

Företagarna, mer om näringspolitik i hela landet. Företagarna företräder omkring 

https://www.foretagarna.se/regioner/ostergotland/?gclid=Cj0KCQjwoaz3BRDnARIsAF1RfLcxd6n8HdJYgsoPFEnTO04CDJBQVm9pdIkGvcGGCKiyLTexBDYETXMaAkBgEALw_wcB


60 000 företagare genom 250 lokalföreningar och arbetar för att utveckla ett bättre 

företagarklimat så att fler företagare blir framgångsrika.  

Fredagen den 11 december 2020, kl. 10.00-12.00. DIGITALT VIA ZOOM.  

 

 

Näringspolitiken - vilka satsningar behövs framöver?  

 

Helene Hellmark Knutsson (s), tidigare vice ordförande i riksdagens näringsutskott 

Näringslivet har genomgått en rad utmaningar under coronakrisen, med 

permitteringar, konkurser och minskat kundunderlag. Det svenska näringslivet är 

beroende av tydliga besked kring vilka politiska satsningar som kommer att 

genomföras de närmaste åren, och hur effekterna av krisen kan mildras. Helene 

Hellmark Knutsson har tidigare varit vice ordförande i riksdagens näringsutskott, 

och vid denna träff berättar hon mer om vägarna framåt för svensk konkurrens- och 

innovationskraft. Helene är för närvarande landshövding i Västerbotten. Under 

perioden 2014–2019 var Helene minister för högre utbildning och forskning. 

Helene gästar dagens träff.  

Tisdagen den 9 mars 2021, kl. 10.00-12.00  

 

 

 

 

 

 

 



Näringsutskottet - Lars Hjälmered 

 

Lars Hjälmered (m) 

Vilka energislag ska användas till den svenska elproduktionen? Vad kan staten göra 

för att underlätta för företagande, tillväxt och export? Näringsutskottet i riksdagen 

arbetar med områden som näringspolitik, regional tillväxt, handel, energipolitik och 

patent- och upphovsrätt.  

Lars Hjälmered (M) är utskottets ordförande och näringspolitisk talesperson för 

Moderaterna. På dagens träff diskuterar han mer med nätverket om vad näringslivet 

behöver från politiken framgent.  

Onsdagen den 5 maj 2021, kl. 09.30-12.30  

 

 

Trafikens betydelse för företagande i hela landet  

 

Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket  

En fungerande trafik på landsbygden är nödvändig för företags möjligheter att 

starta upp och etablera sig i mindre kommuner, och därmed bidra till fler 

arbetstillfällen. Bristen på tillgänglig och fungerande trafik beskrivs ofta som ett 

hinder för tillväxt och utveckling på lands- och i glesbygd. Hur stärker vi 

möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden? Vilka satsningar behövs?  

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon gästar dagens träff, och berättar och 

diskuterar med nätverket kring detta.  

  

och senare samma träff  

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/naringsutskottet/
https://www.trafikverket.se/


  

Sören Häggroth, huvudsekreterare i den parlamentariska 

landsbygdskommittén  

 

Sören Häggroth, huvudsekreterare Parlamentariska landsbygdskommittén  

Det finns både möjligheter och utmaningar i landsbygderna. Parlamentariska 

landsbygdskommittén har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för en sammanhållen 

landsbygdspolitik - "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för 

arbete, hållbar tillväxt och välfärd". Den inbegriper 75 förslag för en sammanhållen 

landsbygdspolitik. Vilka är utredningens slutsatser? Hur ska dessa förslag 

implementeras?  

Huvudsekreteraren för utredningen heter Sören Häggroth, och gästar vid dagens 

träff för att diskutera med nätverket kring arbete, hållbar tillväxt och välfärd på 

landsbygden idag. Sören ger även sina perspektiv på hur landbygden tacklat den 

senaste tidens utmaningar i och med corona, och vad man behöver från politiken 

framgent.  

Tisdagen den 2 september 2021, kl. 09.30-12.30  

  

 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson om näringsverksamhet på landsbygden  

 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (s)  

De areella eller gröna näringarna i Sverige är viktiga basnäringar. De står för en 

betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som 

förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att 



bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet 

kopplat till upplevelser och rekreation. 

Hur underlättar vi för företagande och tillväxt på landsbygden? 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (s) ansvarar för areella näringar, landsbygd 

och livsmedel i regeringen. Målet vad gäller dessa är att insatserna ska bidra till 

goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. Idag gästar 

landsbygdsministern nätverket och diskuterar om dessa frågor och mycket mer.  

Onsdagen den 27 oktober 2021, kl. 09.39-12.30  

 

 

Storföretag till städer i norr - Facebook i Luleå  

 

Niklas Nordström, President & Senior Advisor Aim Public Affairs, tidigare 

kommunstyrelsens ordförande i Luleå  

Varför väljer en stor global teknikjätte att storsatsa på en okänd ort nära polcirkeln? 

Det som för fem år sedan tedde sig som en dröm är idag verklighet för 

Luleå. Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i 

Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Idag har Facebook en verksamhet i Luleå 

på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det 

gör datacentret till ett av de största i världen. Hur lyckades kommunens ansvariga 

med detta? Niklas Nordström var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Luleå, 

och var ansvarig för hela denna resa. Vad ger han för tips till andra 

kommunansvariga som också vill attrahera globala storföretag till orten?  

"Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen 

personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer 

långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1", sade Niklas 

2018. Idag har Niklas startat egna public affairs-firman Aim Public Affairs.  

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 8 december 2021, kl. 09.30-12.30  

 

 

 

https://www.aimpublicaffairs.com/sv/


EU:s taxonomi – hur påverkas näringslivet? 

 

Marcus Morfeldt, expert inom hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv 

 

EU:s nya taxonomi ska fungera som ett verktyg som möjliggör en klassificering för 

vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Taxonomins syfte är att 

säkerställa att finanssektorn kan få gemensamma riktlinjer kring vilka investeringar 

som kan kallas gröna – som ett led i arbetet för att klara av målen i Parisavtalet om 

nettonollutsläpp till 2050.  Hur påverkas näringslivet av taxonomins framfart, och 

vilka möjligheter och utmaningar för det med sig? 

Taxonomin är djupt omdebatterad – många tycker att målsättningen är bra, men det 

råder mycket oklarheter kring hur den faktiskt ska användas i praktiken. Marcus 

Morfeldt arbetar som expert på avdelningen för Hållbarhet och Infrastruktur 

på Svenskt Näringsliv, och ska under denna nätverksträff berätta mer och 

diskutera med nätverket om taxonomin och svenskt näringsliv.  

 

Tisdagen 8 mars 2022, kl. 09.30-12.30. 

 

https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/marcus-morfeldt_1008102.html
https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/marcus-morfeldt_1008102.html

