
Svag tillväxt, arbetslöshet nära 10 procent och svag bostadsmarknad, 
fortfarande märkt av den spruckna bostadsbubblan i Danmark. Så har 
utvecklingen sett ut i Sydsverige under de senaste åren. Nu finns dock 
tecken på en vändning och enligt Nordea är det mycket som talar för 
att Skåne kan ta täten i den nationella uppgången, inte minst p.g.a.  
återhämtningen i Danmark. 

Men hur kommer det att se ut på längre sikt? Och finns det en tydlig regional strategi 
för Skånes utveckling som gör regionen mindre känslig för utvecklingen på andra 
sidan sundet? Veidekkes kundseminarium 2014 sätter den regionala ekonomin under 
luppen och diskuterar olika vägar att stärka regionens utveckling genom att satsa på 
bostäder, infrastruktur och regional samverkan. 

I år infaller vårt traditionella ”17 mai firande” på fredagen 
den 16 maj.
Var: Veidekkes huvudkontor i Lund, Kalkstensvägen 2
När: den 16 maj
Anmälan: görs senast den tisdagen den 6 maj genom att maila till: 
17maj@veidekke.se (obs, begränsat antal platser)

Se nästa sida för fullständigt program

Välkomna!
Claes Jeppsson, Ulf Sterner, Peter Östlund 

Skåne: Sveriges nya 
tillväxtregion?

mailto:17maj%40veidekke.se?subject=


Program:

9.30 Välkomstkaffe samt mingel

9.55 Hej och välkommen! 
Per-Ingemar Persson, VD, Veidekke Sverige

10.00 Skåne – tillväxtregion i bakvattnet 
eller den nya svenska ”Sydtoppen”? 
Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea

En färsk analys från Nordea visar att ekonomin 
i Skåne åter lyfter och har goda förutsättningar 
de närmaste åren. Men är det återhämtningen i 
Danmark som spelar huvudrollen och är Skåne 
en tillväxtregion av egen kraft..? 
 
10.40 Bostäder som tillväxtmotor
Åsa Henninge, Analyschef, NAI Svefa

Nya bostäder och aktiv samhällsplanering är 
viktiga redskap för att skapa lokal attraktionskraft 
och ekonomisk tillväxt. Fastighetskonsulten 
NAI Svefa gör löpande analyser av den lokala 
bostadsmarknaden och pekar på att lokalpolitiken 
har ett viktigt verktyg i sina egna händer. 

11.20 Sluta (inte) drömma men satsa nu på 
den infrastruktur som redan finns. 
Björn Hasselgren, Docent och forskare, KTH

Tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, en 
regional järnvägsring, tunnelbana till Malmö. 
Det saknas inte storslagna idéer men kanske 
vore det bättre att utveckla det som redan finns 
än att satsa på nya stora visioner?

12.00 Lunch

12.45 Hur bra är Skånes kommuner på 
att samverka?
Göran Cars, Professor KTH

Att samverkan är en nyckelfaktor för effektiv 
samhällsplaneringen är vi i retoriken rörande 
överens om, men hur står det till i praktiken? 
En analys från KTH visar att det är betydligt 
lättare att säga samverkan än att göra det i 
praktiken. Varför är det så svårt, och vad kan 
vi göra åt det?

13.15 Hur ska Skåne få ny fart?
Paneldiskussion:
•	 Joakim Ollén, f d Kommunstyrelsens 

ordförande i Malmö och ordf. 
Kommunförbundet

•	 Julia Branting, Omvärldsstrateg (s), 
Malmö stad

•	 Per Tryding, v VD, Malmös 
Handelskammare

•	 Annika Winsth, Nordea
•	 Åsa Henninge, NAI Svefa
•	 Björn Hasselgren, KTH
•	 Göran Cars, KTH

14.00 Avslutning

Skåne: Sveriges nya 
tillväxtregion?


