
I pauserna pågår Kommunicate. Här blir du inspirerad och  informerad av engagerade 
representanter från våra  kommuner i söder när de presenterar visioner och planer 
för framtiden. Det handlar om allt från infrastruktur och  utvecklingsplaner till 
markanvisningar och vad som  händer med fastighetsbestånden i den 
berörda kommunen.

Kommunicate arrangeras som ett samtal med  moderatorn och statsvetaren 
Stig-Björn Ljunggren. Förutom att du har möjlighet att knyta nya kontakter så kan du 
ställa frågor direkt till  ledande  företrädare från kommuner och näringsliv.  
Välkommen att inspireras under pauserna.

MODERATOR
Stig-Björn Ljunggren, 

statsvetare

– TID ATT KNYTA NYA KONTAKTER OCH INSPIRERAS AV VAD 
SOM HÄNDER I SÖDRA SVERIGE
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10.25-10.40 Helsingborgs stad
Helsingborg – en skön känsla av att allt är möjligt
När du kommer till Helsingborg är det lätt att slås av den framåtanda och 
optimism som råder. Det investeras väldigt mycket i staden, här pågår 
många byggprojekt och platsen vibrerar av en skön känsla av att allt  
är möjligt.  

Nya invånare och nya jobb gör att Helsingborg växer i rekordsnabb takt och 
staden uppmärksammas av många som både nytänkande och spännande. 
Kom hit så förstår du varför. 

 

10.40-10.55 Staffanstorps kommun
All time high i Staffanstorp 
Har Staffanstorp nått ”all time high”? De senaste åren har gått som 
på räls för kommunen där antalet bostäder, arbetstillfällen och 
företagsetableringar ökat explosionsartat på den senaste tiden.   

Trots orossignaler på bostadsmarknaden märks ingen avmattning i 
Staffanstorp. Förfrågningar om mark, detaljplaner och konsumenter 
fortsätter trilla in. För två år sedan valde BMW att förlägga sitt centrum för 
Norden och Baltikum i Staffanstorp, vilket har medfört fler jobb och fler 
inpendlare. Hur förvaltar Staffanstorps kommun dessa goda tider vidare?  

CLAES MALMBERG
Chef för  

näringslivsutveckling

CHRISTIAN SONESSON 
Kommunstyrelsens 

ordförande (M)

PLAN 2



12.20-12.35 Trelleborgs kommun
En regional (och digital) kärna
Trelleborgs geografiska läge gör staden och hamnen till strategiskt viktiga 
för näringslivet och hela Skånes tillväxt. Nu satsar kommunen på ett av de 
största stadsomvandlingsprojekten i regionen: Kuststad 2025, vilket öppnar 
upp för nya synergieffekter samt ökad efterfrågan på varor och tjänster 
från fler företag i sydvästra Skåne.  

Samtidigt strävar Trelleborgs kommun efter att växa på rätt sätt – fler 
människor innebär ett ökat behov av service. Här gäller det att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter, där kommunen har prisats ett flertal gånger 
för sina projekt.  

12.40-12.55 Eslövs kommun
Det ska vara lätt att leva 
Industrin kommer tillbaka till Eslöv! Flertalet stora arbetsgivare gör 
stora investeringar och Orkla och Nordic Sugar väljer nu att flytta delar 
av produktionen till kommunen. Det är lätt att svara på varför: Här 
finns närheten till de stora exportmarknaderna i hela Skåne, Danmark 
och övriga Europa. Eslöv har de senaste åren satsat stort på att stärka 
företagskulturen i kommunen, ett arbete som ger frukt.  

Som mittpunkt i den dynamiska Öresundsregionen betyder Eslöv mycket 
för näringslivet, tillväxten och människorna. Nu bygger kommunen för 
framtiden och satsar på 4 000 nya bostäder till 2035. Det ska vara lätt att 
leva livet i Eslöv – hur? Välkommen att lyssna.  

14.35-14.50 Landskrona stad
Tydliga mål som ger tydligt resultat  
Var befinner du dig om du har Ven i väster och Grumslövs backar i norr? I 
kuststaden Landskrona! Ett gott geografiskt och logistiskt läge med goda 
pendlingsmöjligheter inom Öresundsregionen gör Landskrona attraktivt på 
många sätt. Samtidigt finns utmaningar, många av social karaktär.  

Sedan fem år tillbaka finns Landskrona Stadsutveckling AB, grundat av 
Landskrona stad och fem större privata fastighetsägare med syftet att 
vända utvecklingen i de centrala stadsdelarna och göra dem mer attraktiva 
att investera, bo och verka i. Välkommen att lyssna till Landskronas 
nytillträdde stadsdirektör som berättar mer om hur staden successivt 
lyckas med sina mål och hur framtidens stadsutveckling tar form  
– och det tydligt.  
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FREDRIK GEIJER
Kommundirektör

CHARLOTTE LINDSTRÖM
Projekledare,

Kuststad 2025

LARS PERSSON
Näringslivschef

Fo
to

: C
arin Svensson Krüger

JOHAN ANDERSSON
Kommunstyrelsens 

ordförande (S)

CHRISTIAN ALEXANDERSSON
Stadsdirektör

#BUSINESSARENA


