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10.40-10.50 | HAPARANDA STAD

Ingenting sig likt i Haparanda?
Haparanda går in i 2019 efter ett omtumlande val 2018, där 
Socialdemokraterna första gången någonsin har förlorat makten. 
Centerpartiets Sven Tornberg tar nu rodret som kommunstyrelsens 
ordförande i en helt ny politisk koalition. Samtidigt är mycket på gång 
i staden – vilka förändringar väntas? 

Sven Tornberg, kommunstyrelsens ordförande (C), Haparanda stad

SVEN TORNBERGLI SKARIN TORE JOHNSSON

10.20-10.30 | LULEÅ KOMMUN

Luleå bygger stad vid universitetsområdet
Allt fler företag och myndigheter vill ha en direkt närhet till 
universitet. I Luleå är planerna för universitetsområdet stora, där 
Luleå Science Park och stadsdelen Porsön har sin plats. Ett utvidgat 
universitet i ett expansivt Luleå Science Park blir motorn för fortsatt 
tillväxt i IT-starka Luleå.

 Li Skarin, vd, Luleå Näringsliv  
Tore Johnsson, CEO, Luleå Science Park

KOMMUNICATE PÅGÅR I PAUSERNA  | PLAN 2

PÅ GÅNG LOKALT
Vad händer i landets kommuner? Välkommen att lyssna till inspirerande  
kommunrepresentanter från Sveriges alla hörn i samtal med moderatorn Jeanette Nilsson.

JEANETTE NILSSON
■  AI Ecosystem Driver på RISE  

(Research Institutes of Sweden)

■  Civilingenjör med lång karriär inom  
näringslivsutveckling nationellt, regionalt 
och lokalt 
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12.30-12.45 | PITEÅ KOMMUN

Norrlands största tillväxttakt?
I Piteå görs det investeringar i en takt som saknar motstycke. Nya 
stadsdelar byggs, industrisatsningar görs och totalrenoveringar 
pågår. Snart innehar kommunen även Europas största vindkraftspark 
när Svevind investerar i 1101 turbiner. Har Piteå Norrlands största 
investerings- och tillväxttakt? 

Jörgen Hult, varumärkesansvarig, Piteå kommun

12.45-13.00 | SKELLEFTEÅ KOMMUN

Att lösa bostadsbristen
Fler invånare, ny infrastruktur, nya arbetsplatser och en omtalad 
batterifabrik. I framtidens Skellefteå är arbetet med att bygga 
attraktiva bostäder avgörande. Ett flertal bostadsprojekt är igång, och 
ännu fler är planerade. Vilka utmaningar behöver kommunen hantera 
i den nya samhällsbyggnaden? Hur ser framtidsutsikterna ut för att nå 
målet om 80.000 invånare fram till 2030? 

Bengt Ivansson, näringslivschef, Skellefteå kommun

JÖRGEN HULT BENGT IVANSSON
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UNO JONSSON

12.15-12.30 | HÄRNÖSANDS KOMMUN

Centralt i Seminariet 
Fler och fler vill bo centralt. I Härnösand byggs ett nytt bostadsområde 
endast 600 meter från stadskärnan – Seminariet tar plats på anrik mark 
med ett starkt kulturarv. Kommunens tillväxtchef Uno Jonsson berättar 
mer om hur idén att förvärva området föddes. 

Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun


