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OM BUSINESS ARENA
Business Arena arrangerades första gången 2001 och har sedan 

dess kommit att bli Nordens största mötesplats för aktörer på 

ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan. 

År 2020 expanderar Business Arena ytterligare 

internationellt och lanserar Business Arena 

Helsingfors. Sedan våren 2018 pågår även 

satsningen Business Arena Satellit – lokala 

arenor med lokala frågor i fokus.

Som deltagare på Business Arena får 

du tillgång till ett omfattande och 

mångsidigt seminarieprogram med 

fokus på aktuella frågor avgörande för 

Sveriges utveckling.

Varje Business Arena skapar 

förutsättningar för meningsfulla 

utbyten mellan privat och 

offentlig sektor som leder till 

samhällsutveckling och nya 

affärer.

www.businessarena.nu

LONDON
23 MAJ

UMEÅ
14 FEB

GÖTEBORG
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Välkommen till årets första Business Arena. Det är ett stort år för oss på 
Fastighetsnytt som i år fyller 25 år och dessutom kommer att arrangera ett nytt 
rekordantal mötesplatser. Våra mötesplatser ökar inte bara till antalet, de fortsätter 
växa och vi kan konstatera att i en digital värld så finns det ett enormt värde i 
nätverkandet och kunskapsöverföringen som till sin natur är analoga. Vi vill därför 
tro att våra mötesplatser bidrar till utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn men 
även till den regionala utvecklingen.

Alla tillfällen att mötas är positiva då de skapar en sammanhållning och tillsammans 
är vi faktiskt starkare, både som bransch och som regioner. Därför är det särskilt 
glädjande att norra Sveriges ledande kommuner har krokat arm i sitt arbete att skapa 
en positiv bild av denna fantastiska region med alla sina rikedomar och skönhet. Ett 
arbete som gynnar hela Sverige.

Årets upplaga av Business Arena Umeå blir den femte i ordningen. Det är min första 
arena i Umeå som vd för Fastighetsnytt och det är med stor tillförsikt som jag hälsar 
er välkomna till Umeå Folkets hus.

VIKTIGARE ÄN 
NÅGONSIN ATT 
MÖTAS IRL

VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA UMEÅ 2019

Lena Stark
Vd, Fastighetsnytt Förlags AB



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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PER DEN 13 FEBRUARI 2019



Var med och forma morgondagens  
utbildning inom fastighetsekonomi  
i en interaktivt work-shop  
tillsammans med Handelshögskolan  
vid Umeå universitet.

Vilka kompetenser söker ni?

Kl 13.30-14.30, Sal Embla
Öppet för alla - välkommen!

Samtalsledare:
•  Sofia Lundberg, Handelshögskolan,  

Umeå Universitet 
• Jan Wejdmark, Newsec

Framtidens 
fastighetsekonomer!
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Följ oss på 
businessarena.nu och i 
sociala medier @businessarenafn
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Gemensam inledning 
Lokal: Idun

Registrering och frukost

Kommunicate, förmiddagsfika och tid att knyta nya kontakter 

Eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter 

08.00

09.00

10.00

11.00

13.30

15.15

12.00

14.30

16.00 Business Arena after work

Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter 

Seminarium 1

Fastighet och finans
En vikande global konjunktur 

– vilka blir de kortsiktiga effekterna?

Vad innebär den politiska 
osäkerheten?

Seminarium 1

Fastighet och finans
Vad händer när 

naturresurserna sinar?

EU:s nya bidragsregler 
– jackpot för norra Sverige?

Seminarium 1

Fastighet och finans
Omställningen till framtidens 

flexibla ekonomi

Seminarium 2

Samhällsbyggnad
Kritisk massa eller social  

infrastruktur?

Seminarium 2

Samhällsbyggnad
Industrins plats i kunskapsstaden

Den norra regionen - en testbädd 
för global utveckling

Seminarium 2

Samhällsbyggnad
Integration som tillväxtmotor

Seminarium 3

Bostad
Bostadspolitikens roll i nytt 

politiskt landskap 

Nästa steg när politikerna 
tryckt på paus

Seminarium 3

Bostad
Vad händer när konjunkturen viker...? 

...och hur ska det gå för hushållen? 

Seminarium 3

Bostad
Hur ska norra Sverige locka unga 

– och få dem att stanna kvar?

Seminarium 4

Fastighetsförvaltning
Morot, piska eller knuff?

En ”nudge” för effektivare 
förvaltning

Seminarium 4

Fastighetsförvaltning
Hur ser den digitala 

förvaltningen ut?

Seminarium 4

Fastighetsförvaltning
Förvaltning för en värld i 

ständig förändring

PROGRAMÖVERSIKT 
– BUSINESS ARENA UMEÅ 2019 | UMEÅ FOLKETS HUS

TORSDAG 14 FEBRUARI

Lokal: Idun Lokal: Tonsalen Lokal: Grim Lokal: Miklagård

Lokal: Idun Lokal: Tonsalen Lokal: Grim Lokal: Miklagård

Lokal: Idun Lokal: Tonsalen Lokal: Grim Lokal: Miklagård
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Fördjupning A

Hållbarhet
Hur grön är fastighetsbranschen?

Fördjupning D

Arkitektur
Träbyggande på frammarsch

Fördjupning G

Kontor
En kontorsmarknad i omvandling 

– hur ser behoven ut?

Fördjupning B

Landsbygd
Den urbaniserade landsbygden

Fördjupning E

Allmännyttan (I samarbete med SABO)
Är du en bromskloss för ökat bostadsbyggande?

Fördjupning H

Stora projekt
Case: Ny stadsdel med ambition 

att vara en förebild

Fördjupning C

Finansiering
Inte värt att bygga?

Fördjupning F

Handel
Handel – landsbygdens livboj?

Fördjupning I

Samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter i en vikande

 befolkningstrend

Lokal: PB-salen Lokal: Mimer Lokal: Balder

Lokal: PB-salen Lokal: Balder Lokal: Mimer

Lokal: PB-salen Lokal: Balder Lokal: Mimer



ANVÄND APPEN 
PÅ BUSINESS ARENA 

UMEÅ 2019
Slipp hålla koll på det tryckta programmet, gör ett 

eget schema av dina favoritseminarium och missa inga 
pausaktiviteter. Miljösmart och effektivt!

1. Ladda ned appen
Sök på ”Business Arena” i App Store eller Google Play.

2. Fyll i ditt namn 
och aktivera eventet
När du öppnar appen första gången skriver du in 
ditt för- och efternamn, och väljer sedan det  
Business Arena-event du avser besöka i menyn. 
Tryck på  ”Aktivera event”. Klart!

3. Gör ditt eget program
Se programmet och samla alla dina  favoritpunkter direkt 
i telefonen!  Favoritmarkera seminarier och fördjupningar 
du är intresserad av.

4. Ställ en fråga till panelen
På plats kan du ställa frågor till personer på scen 
under fliken ”Dialog”.

5. Utvärdera programpunkter
Säg vad du tycker! På varje programpunkt kan du 
ge oss betyg.

12
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Gemensam inledning

MEDVERKANDE 
TALARE I URVAL

CLAUDIA OLSSON

LORENTS BURMAN

NIKLAS NORDSTRÖM

HANS LINDBERG

09.00 Öppningsanförande 

  Lena Stark, vd, Fastighetsnytt

   
09.05 Tillsammans är vi starkare - välkommen till Business Arena Umeå!
  En stor och stark region som trots att den ofta behandlas styvmoderligt av övriga landet är av 

största vikt för Sverige. För drygt ett år sedan presenterade sex av norra Sveriges största kommuner 
ett regionalt samarbete i syfte att förstärka bilden av Norrland för beslutsfattare. Tidigare har 
samarbetet varit aningen spretigt och inte tillräckligt målmedvetet men tillsammans är vi starkare. 
Hur har det gått? Svaret på den frågan får vi när ledarna för tre av norra Sveriges större kommuner 
hälsar välkomna till Business Arena Umeå.

  Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Umeå kommun 
Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande (S), Luleå kommun 
Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande (S), Skellefteå kommun 

  
09.20  Exponentiella möjligheter
  Vi har kommit en bit på väg i den digitala omställningen, men utvecklingens exponentiella art gör det 

svårt att överblicka var vi kommer hamna någonstans när det gäller vårt sätt att leva och arbeta. Att 
ta sig an framtiden handlar mycket om förebyggande arbete, att vara förberedd. Claudia Olsson är en 
av de främsta experterna när det gäller vår digitala framtid, hon ser bland annat utbildning som en 
nyckel, att söka ny kunskap, utveckla nya kompetenser och inte minst lära av varandra. En värld som 
snurrar allt fortare innebär givetvis risker, men också stora möjligheter för de som har förmågan att 
vara adaptiva och drivande. Här är frågor kring ledarskap och organisation viktiga komponenter. Vad 
väntar runt hörnet, och hur ska vi förbereda oss? 

 Claudia Olsson, Founder, CEO, Exponential AB  

10.00 Kommunicate, förmiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

KARIN KLINGENSTIERNA

09.00-10.00 | LOKAL: IDUN

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB  
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MEDVERKANDE 
TALARE I URVAL

OLOF MANNER

STIG-BJÖRN LJUNGGREN

ARVID LINDQVISTJON ÅSBERG

11.00  En vikande global konjunktur – vilka blir de kortsiktiga effekterna?
  Efter flera år av högkonjunktur tyder tecken i skyn på att den globala ekonomin nu börjar ge 

vika och att vi är på väg in i en period med svagare global efterfrågan. Det i sin tur innebär att 
efterfrågan efter insatsvaror blir svagare. Hur påverkar det den regionala och råvarutunga ekonomin 
i norra Sverige på kort sikt? Vilka är de viktigaste ekonomiska parametrarna att analysera i detta 
sammanhang?

 Olof Manner, chef makroanalys, Swedbank AB

 

11.30  Vad innebär den politiska osäkerheten?
  Efter en lång väntan med många om och men fick Sverige till slut en regering. En i många avseenden 

unik regering som har mångas löften att förhålla sig till. Frågan är således om vi har en stark 
reformregering eller en svag regering med en begränsad handlingskraft. I ett svårt ekonomiskt 
läge och i en ekonomi under transformation är det viktigt med en stark regering som kan peka ut 
riktningen med hela handen och frågan är hur stor pondus statsminister Stefan Löfven egentligen 
har. Kommer han att sitta kvar som statsminister ut hela mandatperioden och kommer han att kunna 
föra en för Sverige bra politik?

 Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

 

12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

SEMINARIUM 1
11.00-16.00 | LOKAL: IDUN

Moderator: Jon Åsberg, programledare, Di TV 
Expertkommentator: Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella Corporate Finance 

TEMA: FASTIGHET OCH FINANS

Från råvaror till framtidens ekonomi
Norra Sverige är från naturens sida en av Sveriges absolut rikaste delar och har i århundraden försett övriga landet 
med viktiga exportvaror och råvaror till förädlingsindustri. Som sådan är regionen inte bara känsligare än andra delar 
av landet för volatilitet i den globala ekonomin, den är även beroende av att de naturliga rikedomarna inte tar slut. 
Hur ställer man om en råvarutung regionalekonomi när malmen tar slut och den globala efterfrågan avtar? Hur blir 
regionen mindre beroende av råvarorna och tar steget till att bli en framtidens ekonomi? 
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MEDVERKANDE 
TALARE I URVAL

KNUT ROST

MATTIAS FRITHIOF

LARS WESTIN

ULRIKA VIKLUND

ANDERS SELLSTRÖM

13.30  Vad händer när naturresurserna sinar? 
  ”Malmen i Kirunagruvan tar snart slut.” Så löd krisrubrikerna i oktober 2018 när LKAB meddelade att 

man inte kunde utöka gruvdriften i Kiruna som tidigare planerat. Nu visade sig slutsatsen om en  
tom gruva vara aningen förhastade men det ställer ändå frågan på sin spets: Vad händer om eller  
när malmen tar slut? Samtidigt påskyndas behovet för (den pågående) transformationen av den  
norrländska ekonomin från en råvaruintensiv ekonomi till en modern kunskapsekonomi. Vad är  
det som krävs för att denna process kan ske fullt ut, kan man ens styra den, och på vilket sätt kan  
den lokala fastighetssektorn bidra?

 Mattias Frithiof, avdelningschef, WSP Analys & Strategi 

  

14.00  EU:s nya bidragsregler - jackpot för norra Sverige?
   År 2020 kommer EU att ändra sina regler för regionalt stöd, där man bland annat satsar man på 

utvecklingen av städer och deras roll i att lyfta närsamhället. Vidare ökar man stödet för innovation 
vilket även det skulle kunna gynna norra Sverige. Hur påverkas regionen av EU:s nya regler och vilken 
typ av projekt premierar unionen?

 Anders Sellström, Europaparlamentariker (KD)

 
14.30  Eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

15.15  Omställningen till framtidens flexibla ekonomi
  Framtidens ekonomi är hållbar och flexibel och inte så volatil som dagens dito. Den bygger på 

tjänster, konsumtion och mötet och det är inte helt utan fog som man numera ser det lokala kafét 
som motsvarigheten till dåtidens marknadsplatser. Framtidens ekonomi drivs framåt av dagens 
visionära och ambitiösa unga entreprenörer som ställer helt andra krav på utbildningsväsendet men 
även på fastighetssektorn. Hur ställer man om dagens ekonomi till framtidens? Vilka krav ställer det 
på samhället och hur kan fastighetssektorn bidra?

  Knut Rost, vd, Diös Fastigheter AB   
Lars Westin, professor, föreståndare, Centrum för regionalvetenskap  
Ulrika Viklund, Co-Founder, COO, House Be

16.00  Business Arena Umeå after work
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MEDVERKANDE 
TALARE I URVAL

NILS STYF

MALIN LAGERVALL

11.00  Kritisk massa eller social infrastruktur?
  Bostäder, bostäder, bostäder… Mantrat handlar om att växa, mer människor skapar fler möjligheter 

för våra städer och uppnår man bara en kritisk massa så rullar det på automatiskt. Men fokus har 
nästan uteslutande lagts på bostadsbyggande, utan bostäder tappar vi fart och företagen flyttar. 
Men en stad i tillväxt behöver också den sociala infrastrukturen för att kunna utmana som en 
attraktiv miljö att leva i. Har vi tappat helhetsperspektivet eller finns de sociala byggstenarna som 
skolor, äldreboende och annat med i den tidiga planeringen? Hur ser vi till att vi inte bygger bort oss i 
tillväxtracet?

  Nils Styf, vd, Hemsö Fastighets AB 
Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun  
David Carlsson, vd, Balticgruppen  
Lars Westin, professor, föreståndare, Centrum för regionalvetenskap

12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

NISHA BESARA LENNART SJÖGREN

Moderator: Nisha Besara, PA-konsult, Rud Pedersen 
Expertkommentator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB

TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD

Stadsbygget – en svårnavigerad labyrint
Även om det skakat lite på bostadsmarknaden är det mycket positivt kring landets norra delar där industri och  
infrastruktursatsningar öppnar för stora möjligheter i stadsutvecklingen. Men det är inte bara bostäder som behövs 
när tillväxten ska säkras. En stad behöver social infrastruktur, den behöver ett näringsliv som är diversifierat och  
robust och det behövs arbetskraft som kan driva både stad och landsbygd. Hur bygger vi våra städer i tillväxtracet 
utan att gå vilse bland alla nödvändiga parametrar som måste beaktas? Hur ser växelspelet ut mellan industri,  
kunskapssamhälle och stadsutveckling? Hur säkras tillgången på arbetskraft där vi utnyttjar alla byggstenar? 

SEMINARIUM 2
11.00-16.00 | LOKAL: TONSALEN
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MEDVERKANDE 
TALARE I URVAL

MARIA OLOFSSON

JUAN COPOVI MENA

THOMAS SUNDÉN

MARIE GIDLUND

DAVID CARLSSON

GÖRAN CARS

13.30  Industrins plats i kunskapsstaden 
  I den nya, digitala eran har mycket av samtalet kring stadsutveckling handlat om omställningen  

mot en kunskapsbaserad ekonomi när gammal industriverksamhet inte längre bär på samma sätt.  
Samtidigt är känslan att vi har en mindre renässans för industrin, inte minst i de norra delarna där 
en redan stark gruv- och skogsindustri har kompletterats med nysatsningar inom tillverkning. Norra 
Sverige är en viktig exportnod för landet och samtidigt en växande marknad inom innovation. Att ha 
flera ben är alltid önskvärt då konjunkturen, som bekant, går upp och ner. Hur driver industri,  
utbildning och stadsutveckling varandra? Går det att gifta ihop verksamheterna för en robustare 
framfart när staden behöver växa? 

  Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, KTH 
Marie Gidlund, Business Developer, Umeå kommun 
 

14.00  Den norra regionen – en testbädd för global utveckling
  Det är möjligt att kunskapen om norra Sverige är svag i övriga landet, men globalt har man blickarna 

på sig från flera håll. En stor anledning är att framtidsfrågor testas här, oavsett om det handlar om 
rymd, bilar eller 5G så kanske många av de frågor vi har kring klimat, kommunikation eller mobilitet 
får sitt svar just här. Vad är det som gör regionen så lämplig för att pröva nya innovationer? Vilka 
ytterligare investeringar behövs för att lyfta status och intresse för regionen?

  Thomas Sundén, vd, Sustainable Innovation 
Maria Olofsson, verksamhetsledare Uminova Innovation, projektledare, Innovationskraft  
Mats Tyni, Executive Vice President, Business Development, Swedish Space Corporation

 
14.30  Eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

15.15  Integration som tillväxtmotor
  Migrationspolitiken har tagit stor plats i den politiska debatten under de senaste åren. Men 

huvudfrågan borde snarare handla om vår förmåga att integrera nya grupper i samhället, utan 
en tydlig plan tenderar verkligheten att bli skev. I dag tampas vissa kommuner med frågor om 
trångboddhet och svartkontrakt medan andra står och stampar för att arbetskraften saknas. Kan 
vi hitta vägar för en rimligare fördelning som skapar en bättre bostadssituation, fler i arbete och i 
slutändan en hållbar integrationsprocess? Hur ser aktörerna på olika vägar framåt?

  Carina Lindberg, enhetschef integration och minoritet, Umeå kommun 
Juan Copovi Mena, vd, Telge Bostäder 
Patrik Derk, ansvarig social hållbarhet, Ramboll Sverige AB 
Johan Johansson, vd, Bodenbo

16.00  Business Arena Umeå after work
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MEDVERKANDE 
TALARE I URVAL

EMIL PULL

KRISTIN MAGNUSSON BERNARD

11.00  Bostadspolitikens roll i nytt politiskt landskap 
  Ett jämnt valresultat, en utdragen regeringsbildning och en sannolikt svag regering. Det är 

förutsättningarna för mandatperioden fram till 2022 – enligt många svåra sådana för de som vill se 
stora strukturreformer. Vad kan vi vänta oss vad gäller bostadspolitik och närliggande frågor under 
kommande mandatperiod? Vilka, om några, heliga kor kan slaktas? 

 Emil Pull, doktorand, Malmö universitet 

11.25  Nästa steg när politikerna tryckt på paus 
  Med en fastighetsbransch som länge efterfrågat stora förändringar vad gäller bostadspolitik, 

finansieringsregler för hushållen, ränteavdrag och fastighetsskatter spår många små förändringar 
de kommande fyra åren – samtidigt som bostadsbristen fortsatt hägrar, byggtakten viker nedåt och 
vinstvarningarna haglar tätt. Vad kan branschen göra för att komma vidare trots allt? Vad vill man se, 
vad är troligt och går det att få upp hoppet? 

 Stig Svedberg, vd, Tvättbjörnen 
 Anders Hjalmarsson, vd, Västerbottens Handelskammare 
 Kristin Magnusson Bernard, nordisk makrochef, Nordea 
 Catharina Elmsäter Svärd, vd, Sveriges Byggindustrier

 

12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

KARIN KLINGENSTIERNA PERNILLA BONDE

Moderator: Karin Klingenstierna, CEO, Klingstar AB
Expertkommentator: Pernilla Bonde, vd, HSB Riksförbund 

TEMA: BOSTAD

Marknaden tjurar – adjö heliga kor? 
Byggtakten mattas av, konjunkturen går sannolikt mot avmattning och politiken svajar. Samtidigt är bostadsbristen 
fortsatt stor med långa köer och höga trösklar in på bostadsmarknaden. Vad är egentligen status i norra Sverige – 
och hur kommer branschen att ta sig an en vikande konjunktur? Hur kommer hushållen att klara sig när räntan stiger 
och byggandet viker – och hur gör vi för att de som inte kommit över trösklarna ens i goda tider ska göra det nu?  
Hur ska norra Sverige göra för att behålla trycket i marknaden, och få unga att stanna? 

SEMINARIUM 3
11.00-16.00 | LOKAL: GRIM
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TALARE I URVAL

ROBERT BOIJE

SUSANNE MALMGREN

CATHARINA 
ELMSÄTER SVÄRD

MARTIN HOFVERBERG

ULRIKA BLOMQVIST
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13.30  Vad händer när konjunkturen viker...?  
  De senaste åren har förhållandena varit gynnsamma för bostadsbranschen i hela landet - inte minst 

i norra Sverige. Med en högkonjunktur i ryggen har räntorna har varit låga, investeringsviljan hög 
och efterfrågan stor. Men hur kommer branschen att utvecklas om, eller snarare när, konjunkturen 
vänder? Vad händer med planerade bostadsprojekt i norra Sverige, kommunala investeringar och  
de bolag som börjat bygga i norra Sverige? Hur spelar de senaste regleringarna med skärpt  
amorteringskrav i spetsen in?  

  Robert Boije, chefsekonom, SBAB  

13.50  ...och hur ska det gå för hushållen? 
   Även hushållen har på många håll levt high-life på bostadsrättsmarknaden de senaste åren, där man 

snabbt kunnat göra snabba vinster och på grund av de låga räntorna kunnat låna stora summor. 
Men med en höjd reporänta runt hörnet och en vikande konjunktur i annalkande, är frågan hur 
bolåneräntorna kommer att påverkas? Vad händer då med privatekonomin för alla de som köpt en 
bostad i norra Sverige under en gynnsam marknad – för att inte tala om alla de som står utanför 
bostadsmarknaden? 

  Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna 
Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen 
Peter Sörman, vice vd, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord AB 
 

14.30  Eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

15.15  Hur ska norra Sverige locka unga – och få dem att stanna kvar?
  I en region som tarvar arbetskraft och människor lockar universitet och högskolor i norra Sverige 

unga människor från hela landet. Men även om bostadssituationen för studenter ser bättre ut här 
än i andra delar av landet är bland annat Umeå fortsatt rödlistade vad gäller möjligheten att erbjuda 
trygga bostäder för studenter. Hur ser situationen ut? Kan man öka attraktionskraften genom att 
säkerställa fler studentbostäder? Och hur får man de unga att stanna i regionen – när de ska gå över 
till den ordinarie bostadsmarknaden? 

  Susanne Malmgren, chef studentbostäder, Akademiska hus 
Maria Olofsson, verksamhetsledare Uminova Innovation, projektledare, Innovationskraft  
Erik Vikström, ordförande, Umeå Studentkår

  

16.00  Business Arena Umeå after work

STIG SVEDBERG
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TALARE I URVAL

EMMA SARIN

KATHARINA PAOLI

11.00  Morot, piska eller knuff?
  Att försöka styra ett beteende i en önskvärd riktning för att uppnå den så eftertraktade situationen 

win-win är förmodligen lockande för många företag. Inte minst i dagens alltmer klimat- och 
miljöfokuserade samhälle. Ekonomiska incitament, förbud och straff är de lätta verktygen men har 
ofta också oönskade bieffekter. Att istället knuffa, eller ”nudga”, kan ge goda effekter om man vet 
hur man gör. Det är ju i slutändan människan som står för samhällets slitage. Men vi vill ju oftast 
göra rätt, om det är lätt. Hur kan man arbeta för ett än mer hållbart beteende hos invånarna? Vilka 
metoder finns för att ”nudga” människor i rätt riktning?

 Katharina Paoli, Co-Founder, Managing Director, A Win Win World 

11.30  En ”nudge” för effektivare förvaltning
  Ett smart hus måste givetvis ha smarta hyresgäster, att göra det lätt för hyresgäster att ta de smarta 

besluten kan spara tid, kraft och givetvis pengar. Vi vill gärna minska energiåtgång, återvinna avfall, 
spara på vatten och minska slitaget på byggnader och i lägenheter. Att ”nudga” hyresgäster i riktning 
mot ett beteende som har betydelse för miljö, byggnad och inte minst de själva kan underlätta 
mycket, men hur? Vad finns det för goda exempel? Hur arbetar branschen?

 Emma Sarin, projektchef, HSB Living Lab 
 Katharina Paoli, Co-Founder, Managing Director, A Win Win World 
 David Lindström, affärschef bredband, Umeå Energi AB 
 Evelina Gunnarsson, specialist beteendeekonomi och nudging, Ramböll Management Consulting 
 

12.00  Kommunicate, lunch och tid att knyta nya kontakter

MARIE BUCHTJOHNNY SUNDIN

Moderator: Johnny Sundin, föreläsare, moderator, inspiratör, Tankefabriken AB
Expertkommentator: Marie Bucht, vd, partner, Novi Real Estate

TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Förvaltning i en föränderlig tid
Förvaltning av fastigheter är på många sätt grunden i fastighetsbranschen – men precis som branschen i stort pågår 
stora förändringar även inom förvaltning. I det här spåret blickar vi framåt mot en modern och digitaliserad process – 
hur ser framtidens förvaltning egentligen ut? På vilket sätt kommer bolagen använda sig av så kallad “nudging” för att 
försöka styra hyresgästernas beteenden? Hur långt har man kommit med digitaliseringen, och vilka utmaningar finns? 
Dessutom gräver vi ned oss i det många spår är framtiden – nämligen flexibilitet. Vilka trender går att identifiera?  

SEMINARIUM 4
11.00-16.00 | LOKAL: MIKLAGÅRD
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TINA KARLBERG

PER BJÄLNÄS

HENRIK LUNDMARK

CHRISTOFFER BÖRJESSON

HENRY MUYINGO
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13.30  Hur ser den digitala förvaltningen ut?  
  Digitaliseringen öppnar dörrar för effektivisering av arbetssätt på många håll runt om i världen. Ett 

av dem är förvaltningen av fastigheter – infrastrukturen runt om fastigheterna, system i dem och 
kommunikation mellan dem. Hur ser den digitala fastighetsförvaltningen ut i praktiken – och vilka 
utmaningar finns i implementeringen av nya, digitala system? Hur långt har vi kommit?

 Anförande: 
 Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm 

 Panel:  
 Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm 
 Henry Muyingo, forskare, KTH 
 Per Bjälnes, BIM strateg, Tyréns AB 
 
14.30  Eftermiddagsfika och tid att knyta nya kontakter

15.15  Förvaltning för en värld i ständig förändring
  Vi lever i en värld som blir mer och mer dynamisk. Nya trender avlöser varandra på löpande band och 

har en allt kortare livstid. Samtidigt ändras hyresgästernas förväntningar på sina värdar vilket inte 
bara ställer krav på fastighetsägarnas affärsmodell utan även på den dagliga förvaltningen. Hur väl 
står sig dagens förvaltningsarbete i framtidens flexibla värld och hur ska vi identifiera de långsiktiga 
trenderna bland alla kortsiktiga dito? 

  Julia Hedenström, fastighetskonsult, Tenant & Partner 
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter AB 
Ulf Halvarsson, affärs- och säljchef, Riksbyggen 
Tina Karlberg, Senior Account Manager, Siemens 
Anders Albrektsson, förvaltningschef, Newsec

16.00  Business Arena Umeå after work
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Hur grön är fastighetsbranschen?
 
             Hållbarhetsutmaningen är vår samtids, och vår framtids, stora ödesfråga. Den byggda miljön är samtidigt sedan länge känd 

som en bov i miljöarbetet - även om branschen tagit stora kliv det senaste decenniet. De senaste åren ser vi bland annat allt 
fler fastighetsbolag som gärna anspelar på hållbarhet i sitt varumärkesbyggande, med certifieringar, gröna obligationer och 
hyresavtal. Men hur långt har fastighetsbolagen faktiskt kommit? Hur väl står sig bolagen jämfört med andra branscher? 

             Moderator: Albert Edman, Strategic Development Coordinator, Umeå kommun
             Linda Kjällén, certifieringschef, Sweden Green Building Council 

Sofia Lundberg, avdelningschef miljö, Tyréns AB 
Reza Yazdi, energi- och hållbarhetsansvarig, Rikshem 
Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen

Den urbaniserade landsbygden
 
             Den starka urbaniseringstrenden medför många fördelar för samhället och är en del i en större omvandling även för 

landsbygden. Den vedertagna bilden är att urbaniseringen utarmar  landsbygden medan en mer nyanserad bild är att 
dagens urbanisering inte sker på landsbygdsstädernas bekostnad. Vad innebär urbaniseringen för svensk landsbygd, på 
kort respektive lång sikt?

            Moderator: Anders Jörnsköld, ställföreträdande chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet, Newsec
             Daniel Urey, Head of Strategic Cultural Planning, Arklab 

Emma Andersson, samhällsanalytiker, Sweco 
Anna Olofsson, marknadschef, näringslivsservice, Umeå kommun 
Roger Marjavaara, docent i kulturgeografi, Umeå universitet

11.00-12.00 | FÖRDJUPNING B | LANDSBYGD | LOKAL: MIMER

11.00-12.00 | FÖRDJUPNING A | HÅLLBARHET | LOKAL: PB-SALEN

FÖRDJUPNINGAR 
11.00–12.00

ALBERT EDMAN

ANDERS JÖRNSKÖLD
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Inte värt att bygga?
 
             Efterfrågan är nära kopplat till värdeutvecklingen på en fastighet, men det är stora skillnader vad gäller värdet i olika 

delar av landet även om efterfrågan är god på flera håll. På mindre orter där ambitionen att växa är stor har man dock 
problem med att få ekonomin att gå ihop. Att lägga pengar på en dyr nybyggnation där värdet på färdig fastighet är lägre 
än byggkostnaden gör det svårt att få ihop finansieringen. Det skapar problem för både privat och företag som vill etablera 
sig. Vilka är de största hindren på de orter där värdet inte stiger på samma sätt som på större orter? Går det att förbättra 
regelverket? Finns det alternativa vägar att gå? 

             Moderator: Tor Borg, presentatör, Borg Research & Communication 
Katarina Edvall, ordförande, Västerbottens Handelskammare 
Åsa Sjödén, oppositionsråd (S), Sollefteå kommun 
André Lindström, projektutvecklare, distrikt Norr, OBOS Sverige AB  
Rickard Hellström, fastighetsvärderare, Svefa 

11.00-12.00 | FÖRDJUPNING C | FINANSIERING | LOKAL: BALDER

TOR BORG
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FÖRDJUPNINGAR 
13.30–14.30

Är du en bromskloss för ökat bostadsbyggande?
 
             Bristen på bostäder breder ut sig i över hälften av Sveriges kommuner, och främst är det hyresbostäder som saknas. Välkomna 

till en punkt där vi bland annat presenterar SABOs Byggherreråds förslag för en bättre bostadsmarknad, men också gräver 
djupare i vilka förutsättningar som behöver komma till stånd för att nå en bostadsmarknad som möter både demografiska 
förändringar och arbetsmarknadens behov. Vilka är skälen bakom svårigheterna att bygga nytt? Hur påverkar det befintliga 
hyresförhandlingssystemet möjligheterna – och hur skulle det kunna reformeras?

            Moderator: Josefin Morge, pressansvarig, SABO
             Anders Nordstrand vd, SABO 

Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna 
Jonas Högset, fastighets- och boendechef, SABO 
Susanna Höglund, ekonomi- och juridikchef, SABO 
Magnus Pekkari, vd, Pajalabostäder AB

JOSEFIN MORGE

13.30-14.30 | FÖRDJUPNING E | ALLMÄNNYTTAN (I SAMARBETE MED SABO) | LOKAL: BALDER

Träbyggande på frammarsch
 
             En av de starkast lysande trenderna inom den svenska arkitekturen de senaste åren är byggen i trä – inte minst i 

norra Sverige där resurserna dessutom ligger nära till hands. Men trots att man gått hand i hand med ett ökat fokus 
på industriellt byggande och med klimatförändringarna på näthinnan, ligger träbyggandet kvar kring 10 procent av 
nybyggandet i landet. Hur kan träbyggandet växlas upp? Vilka är hindren? Hur ser fördelarna ur ett arkitektoniskt 
perspektiv ut, och vilka är de stora utmaningarna? 

            Moderator: Daan Cedergren, Business Development Director, Sweco Architects
             Anna-Carin Dahlberg, kontorschef Umeå, White Arkitekter 

Erik Wijkmark, arkitekt, grundare, K2A och Svenska Studenthus 
Markus Holmlund, affärschef, Lindbäcks Bygg 
Rikard Öqvist, doktor i teknisk akustik, WSP

13.30-14.30 | FÖRDJUPNING D | ARKITEKTUR | LOKAL: PB-SALEN

DAAN CEDERGREN
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Handeln – landsbygdens livboj?
 
             Handeln är en av städernas viktigaste pulsådrar och när den lokala handeln går dåligt går landsbygdsstäderna dåligt, 

och vice versa. Den ständigt ökande e-handeln har utan tvekan bidragit till att skynda på utvecklingen men frågan är om 
e-handeln också kan bli en livboj för den krisande landsbygden. Kan lokala fastighetsägare och e-handlare samarbeta och 
hitta lösningar som gör att en plus en blir tre? 

             Moderator: Anders Jörnsköld, ställföreträdande chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet, Newsec 
Ronald Rico, vd, RED 
Sven Frisk, senior logistikkonsult, Sweco 
Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten 
Monica Bruvik, affärsutvecklare köpcentrum och fastigheter, HUI Research 

13.30-14.30 | FÖRDJUPNING F | HANDEL | LOKAL: MIMER

ANDERS JÖRNSKÖLD
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Case: Ny stadsdel med ambition att vara en förebild
 
             Tomtebo Strand i Umeå är ett nytt stadsdelsområde där 10 000 personer ska bo och arbeta när det är färdigställt. 

Ambitionen är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme samt en internationell förebild för hållbar stadsutveckling. 
Området ska länka samman Tomtebo med universitets-och sjukhusområdet och Ålidhem. Att bygga en ny stadsdel från 
scratch innebär också möjligheter att testa nya innovationer inom exempelvis mobilitet. Lyssna till planerna för Umeås nya 
jätteprojekt.

             Moderator: Daan Cedergren, Business Development Director, Sweco Architects  
Michael Jalmby, Senior Consultant, Esam AB  
Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör, Umeå kommun 
Jeanette Kjellberg, avdelningschef för plan/landskap, region Nord, Tyréns AB 
Mats Andersson, affärsutvecklare, Skanska Nya Hem Riks

En kontorsmarknad i omvandling 
– hur ser behoven ut?
 
              Allteftersom den norrländska ekonomin transformeras och, i brist på bättre ord, moderniseras ökar behovet för moderna 

kontor. Dessutom skapas en livskraftig marknad för det befintliga beståndet där den cykliska vakansrisken faller och 
större aktörer, privata och institutionella, blir mer benägna att investera i kontor även utanför storstäderna för att öka sin 
diversifiering. Balansen är dock delikat och investeringsbeslutet kan vara mer komplicerat än på andra marknader. Hur ser 
den kortsiktiga efterfrågan ut? Hur mycket behöver byggas till och hur mycket kan man bygga utan att rubba balansen? 
 
Moderator: Christina Kämpe, Deputy Manager, NCC Property Development  
Sven Ostner, kontorsstrateg, affärsutvecklare, arkitekt MSA/EUA, ÅWL Arkitekter 
David Carlsson, vd, Balticgruppen 
Andreas Eriksson, affärsutvecklare, Diös Fastigheter AB 
Andreas Rutström, värdering, analys, Svefa

DAAN CEDERGREN

CHRISTINA KÄMPE

15.15-16.00 | FÖRDJUPNING H | STORA PROJEKT | LOKAL: BALDER

15.15-16.00 | FÖRDJUPNING G | KONTOR | LOKAL: PB-SALEN

FÖRDJUPNINGAR 
15.15–16.00
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Samhällsfastigheter i en vikande befolkningstrend
 
             I glesbygdskommuner som brottas med en negativ befolkningstrend finns det sällan ett underlag för en effektiv 

kontorsmarknad och handeln har det också kämpigt. Behovet för samhällsservice och därmed även för samhällsfastigheter 
finns dock alltjämt. Detta i sin tur behöver inte innebära att marknaden attraherar landets specialiserade samhällsfastighets-
ägare. Hur ser marknaden för samhällsfastigheter ut i norra Sverige? Vilka aktörer dominerar marknaden och hur ser utbud 
(och efterfrågan) efter fastigheter i segmentet ut? Hur ser befolkningsprognoserna ut?

             Moderator: Jan Wejdmark, Senior Partner, Newsec 
 Maria Pleiborn, demograf, bostadsmarknadsexpert, WSP 
Gustav Källén, vice vd, Svefa  
Eva Kriegelstein, projektutvecklingschef, Stenvalvet 
Krister Karlsson, vice vd, fastighetsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

15.15-16.00 | FÖRDJUPNING I | SAMHÄLLSFASTIGHETER | LOKAL: MIMER

JAN WEJDMARK
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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

#BUSINESSARENA

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



INFORMATION 

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt  välkomstträff kvällen den 13 februari 
(Obs! Ämnar du delta på välkomstträffen ska detta anges i samband med anmälan). Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. 
De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till en annan person under dagen. Notera att vi reserverar oss för 
eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

Datum och plats
14 februari 2019 
Umeå Folkets Hus 
Skolgatan 59 
903 29 Umeå 
www.umea.fh.se

Välkomstträff
13 februari 2019
Rex Rådhuset
Rådhustorget 
903 26 Umeå
www.rexumea.com 

Avgifter
6 495 kr per person exkl. moms

Transfer
Umeå kommun bjuder på hotelltransfer från flyget den 13 februari  
mellan klockan 12.00-19.30.

Meetingpoint
Som partner kan du öka affärsnyttan på plats genom att 
boka ett privat konferensrum.  Rummen ligger i Umeå Folkets Hus, 
rymmer 12-18 personer i styrelsesittning och kan bokas i 45 minuter 
långa sessioner mellan kl. 8-17.
Boka en session genom att kontakta: 
Anette Udd  
anette.udd@fastighetsnytt.se

Hotellbokning
För långväga gäster rekommenderar vi följande tre hotell,  
som samtliga har gångavstånd till Umeå Folkets Hus:
Comfort Hotell Winn 
nordicchoicehotels.se/comfort/  
comfort-hotel-winn
U&Me Hotel 
umehotel.se
Stora Hotellet 
storahotelletumea.se

Hemsidor
www.businessarena.nu 
www.fastighetsnytt.se

30

B U S I N E S S  A R E N A  U M E Å  1 4  F E B R U A R I  2 0 1 9



31För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#BUSINESSARENA

JONAS HEDQVIST 
Key Account Manager
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se 
070-288 40 95

JONAS EKSTRAND
Key Account Manager
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se 
070-737 96 37

KRISTIAN WALLGREN 
Key Account Manager
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se 
070-488 86 04

KONTAKTUPPGIFTER
PROGRAM & INNEHÅLL

LENA STARK 
Vd
lena.stark@fastighetsnytt.se 
070-864 97 27

FRIDA AHLBERG 
Deltagaranmälan
frida.ahlberg@fastighetsnytt.se 
072-523 60 61

VERONICA PETTERSSON 
Kommunikatör
veronica.pettersson@fastighetsnytt.se 
073-558 65 71

SOFIA MÖLLBERG 
Grafisk formgivare
sofia.mollberg@fastighetsnytt.se 
073-558 65 76

REGISTRERING & ANMÄLAN

SANDRA KENNLÖV 
Partneranmälan
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se 
070-783 39 44

ANETTE UDD
Ansvarig event
anette.udd@fastighetsnytt.se
070-248 68 01

PROJEKTLEDNING EVENT

ANNA LÖFGREN 
Ansvarig välkomstträff
anna.lofgren@fastighetsnytt.se 
073-314 04 82

SVERRIR THÓR 
Programskribent
sverrir.thor@fastighetsnytt.se 
076-250 77 45

MATTIAS FRÖJD 
Programskribent
mattias.frojd@fastighetsnytt.se 
070-425 45 83

MARIA NORDLANDER 
Programskribent
maria.nordlander@fastighetsnytt.se 
073-746 46 67

LINA HANN
Head of Sales
lina.hann@fastighetsnytt.se 
070-426 05 16

PARTNERMÖJLIGHETER

LINDA LAGERDAHL 
Övergripande innehåll
linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se 
070-996 66 98

JIMMY BALMAIN LEHTINEN
Kommunicate
jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se
072-589 07 02

EMMA LUNDBERG 
Ansvarig program
emma.lundberg@fastighetsnytt.se 
070-715 79 97
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