BYGGSTART SVERIGE. FRAMTIDENS
STAMBANOR BINDER SAMMAN SVERIGE.
VÄLKOMMEN TILL KONFERENS OM HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGENS
NYTTA FÖR DET FRAMTIDA SVERIGE.
09.30 – 15.30, MALMÖ LIVE, 7 JUNI
Den 7 juni bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län
tillsammans med 17 kommuner och intresseorganisationer in till den första nationella
konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken betydelse dessa kan få för
Sveriges invånare och företag.
Till konferensens webbsida och anmälan

PROGRAM
Registrering från kl. 8.30
Frukost från kl. 9.00
09.30 VÄLKOMNA!
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Region
Skåne, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad
Dagens moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist
och författare med lång erfarenhet av svensk och
amerikansk inrikespolitik. Mottog i maj Publicistklubbens Stora Pris 2016.
09.45 VAR ÄR SVERIGE 2050?
• Hur påverkar infrastruktur och tillgänglighet
städers utveckling och attraktivitet?
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid
Jönköpings universitet, med inriktning mot regional
utveckling, stadsutveckling och kreativitet.
Göran Cars, professor i stadsplanering vid KTH och
författare till SNS-rapporten ”Nya regler för ökat
bostadsbyggande och bättre infrastruktur”.

• Hur kan infrastrukturen bidra till miljö- och klimatmålen + Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet
för en fossiloberoende transportsektor. Utnämnd till
mäktigast i Hållbarhetssverige 2016.
• Så behöver Sverige rustas för framtiden
Björn Westerberg, vd för branschorganisationen
Tågoperatörerna.
• Hur påverkas svensk arbetsmarknad av snabbare
tåg mellan våra storstäder? Ola Pettersson, chefsekonom LO.		
11.20 VAD KRÄVS AV INFRASTRUKTUREN
FÖR ATT FÖRETAG SKA KUNNA VÄXA OCH ATTRAHERA RÄTT KOMPETENS OCH KAPITAL?
Diskussion med representanter från näringsliv,
fack och arbetsgivare.
Del 1: Kompetensförsörjning och bostadsbyggande. Vilken betydelse har infrastrukturen för
företagen? Vad kan nya stambanor betyda för ökad
sysselsättning? Fortsättning nästa sida

PROGRAM FORTSÄTTNING
För att säkra kompetensförsörjningen för Sveriges
företag och forskningsanläggningar krävs en välutvecklad infrastruktur som förstorar arbetsmarknadsregionerna. Hör om de viktigaste utmaningarna på
lång och kort sikt.
Paneldeltagare:
• Michael Stjernquist, vd IKEA AB
• Janne Rudén, förbundsordförande SEKO
• Pia Kinhult, strategisk rådgivare
European Spallation Source
• Susanne Rikardsson, vd Fastighetsägarna Syd
Del 2: Godstrafik och export. Bättre kommunikationer påverkar företagens förmåga att locka
riskkapital och investeringar, både nationellt och
internationellt. Paneldiskussion om hur en ny höghastighetsjärnväg förändrar det lokala företagsklimatet. Vad innebär en utbyggd järnväg för
exporterande industriföretag med huvudkontor
i Malmö och tillverkning i Jämtland?
Paneldeltagare:
• Mats Hilding, vd Axelent
• Thord Sandahl, vd Sandahlsgruppen
• Ola Ringdahl, vd Nord-Lock
• Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef på
Västsvenska Handelskammaren
12.10

MINGELLUNCH

13.10 VAD KOSTAR VÅR GENERATIONS
STÖRSTA SAMHÄLLSPLANERINGSPROJEKT?
Den 31 maj blev de nya kostnadsberäkningarna klara
och Trafikverkets Peter Uneklint presenterar de nya
sifforna.
Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman
berättar om de samhällsnyttor som förhandlingen
skapar och hur förhandlingsarbetet kring ett modernt
järnvägssystem för hela landet går framåt.

13.40 FREDRIK REINFELDT
– VISIONEN SVERIGEBYGGET
Två på varandra efterföljande regeringar har sett
behovet av nya stambanor för Sverige. Före detta
statsminister Fredrik Reinfeldt lanserade med sin
regering Sverigebygget – en vision om satsningar för
fler jobb och tillväxt, höghastighetståg och 100 000
nya bostäder. Projektet blev sedan Sverigeförhandlingen som nu är i full gång. Vad var visionen bakom
och hur ser han på satsningens betydelse för framtidens städer och regioner?
14.40 VAD SKA FRAMTIDSINVESTERINGAR
LEDA TILL FÖR SVERIGE?
Hur skapar vi förutsättningar för att jobba, bygga och
bo i framtidens Sverige? Paneldebatt med politiska
representanter från riksdag, region och kommun.
• Karin Svensson Smith (MP),
riksdagsledamot/ordförande Trafikutskottet
• Erik Ottoson (M),
riksdagsledamot/suppleant Trafikutskottet
• Birgitta Losman (MP), ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
• Rune Backlund (C), regionråd Region Jönköpings
län/ordförande för nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
• Johan Nyhus (S), kommunalråd Göteborgs stad
• Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
Härryda kommun
• Jan Valeskog (S), biträdande finansborgarråd
Stockholms stad
• Lars Ahlm (M), oppositionsråd Norrköpings kommun
• Lars Thunberg (KD), kommunalråd Helsingborgs stad
15.20 VAD TAR VI MED OSS FRÅN
BYGGSTART SVERIGE 7 JUNI?
Avslutande ord från Birgitta Losman (MP), Västra
Götalandsregionen och Rune Backlund (C), Region
Jönköpings län.
15.30

FIKA OCH MINGEL

