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VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA UMEÅ 2018

NORRA SVERIGE
LEVERERAR

– fastigheter och
samhällsutveckling i fokus
Business Arena Umeå blir större! En stark
efterfrågan från deltagare och partners samt
ett ökat fokus på norra Sverige, gör att vi nu
expanderar vår kongress under 2018.

Business Arena Umeå 2018 genomförs för fjärde gången den 21 februari.
Mot bakgrund av det ökade antalet partners och deltagare under de
tre år vi genomfört Business Arena med fokus på norra Sverige kan vi
konstatera att intresset fortsatt är mycket stort för fastighets- och
samhällbyggnadsrelaterade frågor i regionen, ett intresse som dessutom ser
ut att öka även till nästa år.
Allt fler aktörer ser regionens möjligheter inte bara som ett alternativ utan
också som h
 uvudmarknad, vare sig det gäller fastighetssektorn eller övriga
näringsverksamheter och etableringar. Om det vittnar inte minst det senaste
beslutet från Northvolt att förlägga sin tilltänkta b
 atterifabrik i Skellefteå.
Även på fastighetssidan är intresset fortsatt stort för regionen vilket
transaktions- och i nvesteringsaktiviteten visar på. De tre första kvartalen
2017 visar på en volym på cirka 7,5 miljarder enligt siffror från Pangea
Property Partners. Det finns med andra ord mycket att ta upp och belysa inom
ramen för vårt program.
Varmt välkomna till Umeå den 21 februari 2018 då vi sätter fokus på hela
norra Sverige. Som vanligt råder jag dig att inte missa välkomstträffen kvällen
innan som i sig har blivit en b
 idragande faktor till att man knyter nya och
gamla kontakter redan innan själva h
 uvudevenemanget.

Johan Zetterstedt
Vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena
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PARTNERS
BUSINESS ARENA UMEÅ 2018
PER DEN 7 DECEMBER 2017

REAL ESTATE

OM BUSINESS ARENA
Business Arena är Nordens ledande m
 ötesplats för
beslutsfattare i fastighetsbranschen och
samhällsbyggnadssektorn. Evenemanget har sedan
2001 årligen genomförts i Stockholm. Under 2012
tog vi e
 venemanget till Göteborg, Malmö och till
Almedalsveckan i Visby. Sedan 2015 arrangeras
Business Arena även i Umeå.
Genom ett omfattande och mångsidigt program med
seminarier och talare av hög kvalitet fokuserar vi på en
rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor
som är avgörande för Sveriges utveckling. Konceptet
är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala

UMEÅ
21 FEB

och lokala inslag beroende på vilken ort evenemanget
arrangeras i.
På Business Arena skapar vi förutsättningar för
meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig
sektor. På e
 venemangen träffas bland annat nationella
och internationella fastighetsägare, utvecklare och
investerare, politiker, a
 rkitekter och r egionföreträdare
för att utbyta erfarenheter, knyta k
 ontakter och göra
affärer. Genom att samla branschens alla ledande
företag, beslutsfattare och aktörer under ett och
samma tillfälle hoppas vi på att varje
Business Arena-arrangemang ska resultera
i samhällsutveckling och nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information.
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20 FEBRUARI KL. 19.00-22.00

Välkomstträff
på kulturhuset Väven

Vi inleder Business Arena Umeå 2018 med vår
sedvanliga välkomstträff kvällen innan kongressen.
Den 20 februari bjuder vi alla anmälda* deltagare till
P5 Väven där det bjuds på mingel, förfriskningar
och tilltugg.

*Du måste vara anmäld till välkomstträffen för att kunna delta.
Anmälan sker i samband med anmälan till Business Arena Umeå.

FÅ UT ÄNNU MER
av Business Arena Umeå
Du har väl inte missat vår app? Ladda ner den i App Store eller Google Play.
Med appen får du en överblick av programmet, möjlighet att skapa ditt eget
programschema, tillgång till deltagarlistan och får information om aktuella
talare, partners och eventet.

Appen finns att ladda ner i App Store och Google Play
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– TID ATT KNYTA NYA KONTAKTER
OCH INSPIRERAS AV VAD SOM HÄNDER
I NORRA SVERIGE
I pauserna pågår Kommunicate. Här blir du
inspirerad och informerad av engagerade
representanter från våra kommuner i norr 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 på
plan 2.

Vi uppdaterar programmet kontinuerligt och inom
kort presenterar vi medverkande kommuner
och talare här:
www.businessarena.nu/arenor/umea

Moderator
Stig-Björn Ljunggren,
statsvetare

#BUSINESSARENA

09.00-10.15

GEMENSAM INLEDNING

Gemensam inledning
MEDVERKANDE TALARE I URVAL

Ellinor
Persson

09.00

Johan
Zetterstedt

Hans
Lindberg

Maud
Olofsson

Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

			

09.05

Välkomstanförande av kommunstyrelsens ordförande
Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S), Umeå kommun

		

09.15

Besöksnäring eller naturtillgångar – hur bygger man hållbar tillväxt i norra Sverige?
Norra Sverige är en region med enorma naturliga rikedomar men som, kan det tyckas, behandlats lite styvmoderligt av både myndigheter och 		
näringsliv över en lång tid. Detta har i sin tur resulterat i avbefolkning och en snabb urbanisering till de regionala tillväxtorterna. De senaste 		
åren har det dock visat sig allt mer attraktivt för innovativa företag, gärna med utländsk koppling, att satsa i regionen. Potentialen är utan tvekan
stor men frågan är hur man bäst tar vara på den?
Maud Olofsson, f.d. vice statsminister/partiledare, entreprenör och ordförande Visita

09.45

Norra Sverige som varumärke
Närheten till olika råvaror har varit en stark tillgång för norra Sverige och har givit upphov till flera starka företag. På senare år har vi sett en ny 		
våg av etableringar som även grundar sig i ett passande klimat och tillgång till ren energi. Att internationella företag startar upp i
regionen visar dels att världen blivit mindre i takt med att tekniken utvecklats, men också att man söker efter en ny typ av lokalisering.
I en tid då en hel del av marknadsföringen handlar om branding, vad är det som attraherar i norra Sverige och kan man bli bättre? Finns det ett
norrländskt varumärke?
Talare meddelas senare

		

10.15

Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 1

TEMA: FASTIGHETER OCH FINANS

Regionen i
makroekonomisk kontext
Valet ligger runt hörnet, ett väldigt ovisst val som mycket väl kan betyda att det parlamentariska läget kan bli ännu
märkligare. Hur kommer den ekonomiska politiken att se ut efter valet och hur påverkas realekonomin av det? Vilken
roll kommer norra Sverige att spela i det framtida Sverige och hur ska man optimera regionen i det makroekonomiska
sammanhanget? Vilka lärdomar kan vi dra av liknande regioner i andra länder? Välkomna till ett seminarium där vi går
från ett nationellt till ett regionalt fokus och avslutar med en marknadsöverblick.
Moderator: Annika Creutzer, privatekonomisk expert, Creutzer & Co
Expertkommentator: Arvid Lindqvist, Head of Research, Catella Corporate Finance

Annika
Creutzer

11.00

Foto: Marie Birkl

Foto: Kate Gabor

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Arvid
Lindqvist

Lars
Westin

Jenny
Madestam

Annie
Franzon

PM
Nilsson

Svensk politik – vad kan vi vänta oss?
Valet ligger runt hörnet och frågan är hur det svenska politiska landskapet kommer att se ut efter september 2018. Vilka frågor blir de viktigaste
i valet? Vilket av de två blocken kommer att ha makten i riket och kommer Sverigedemokraterna fortsatt att ha en vågmästarroll? Hur påverkar 		
ledarbytet i Moderaterna Alliansen?
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri
Maud Olofsson, f.d. vice statsminister/partiledare, entreprenör och ordförande Visita
Jenny Madestam, statsvetare och lektor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola

11.30

Ekonomisk politik: Hur skapar vi harmoni mellan penning- och finanspolitiken?
En av de viktigaste politiska frågorna för varje regering och parlament rör ekonomin och då inte bara på makronivå utan även mikronivå.
Hushåll, företag och länder påverkas av den ekonomiska politik som förs. I Sverige har finanspolitiken och penningpolitiken inte varit i harmoni 		
det senaste decenniet och Riksbanken har fått dra ett större lass än tidigare. Hur ser det ut efter valet och vad är det som krävs för att få harmoni
i den ekonomiska politiken?
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna
Fler talare tillkommer

12.00

12

Lunch och tid att knyta nya kontakter*

#BUSINESSARENA

13.30

Hur ska en region som är rik på naturresurser positionera sig – nationellt och globalt?
Norra Sverige är landets skattkista när det gäller de viktiga naturresurserna men har samtidigt under en lång tid lidit av avbefolkning och får		
ibland oförtjänt lite uppmärksamhet från beslutsfattarna. Man tas för given och det är ett fenomen som är välbekant även i andra länder. Vad 		
kan Sverige lära sig av exempelvis Nordamerikas stora resursrika regioner?
Talare meddelas senare

14.00

Paneldiskussion: Hur maximerar vi norra Sveriges potential?
Norra Sverige har som alla andra regioner en del utmaningar att brottas med men framförallt har regionen en stor potential då alla utmaningar 		
kan vändas till möjligheter. Hur maximerar vi regionens potential både för norra Sveriges del men även resten av landet? Paneldiskussionen tar 		
avstamp ur den föregående presentationen.
Fredrik Bergström, Analysis & Strategy Sirector, WSP
Lars Westin, professor, Umeå universitet

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Omviktning i AP-fonderna – hur påverkas marknaden i norra Sverige?
En lagändring som träder i kraft 1 juli 2018 tillåter AP-fonderna att vikta om sina portföljer, vilket ger utrymme för mer investeringar i fastigheter.
Då investeringsmöjligheterna i storstadsregionerna börjar bli begränsade öppnar det för en större exponering mot andra regioner. Hur kan
transaktionsmarknaden i norra Sverige påverkas av detta?
Mikael Söderlundh, Head of Research, partner, Pangea Property Partners
Fler talare tillkommer

15.45

Transaktioner och uthyrningar – hur ser trenderna ut?
Vilka delmarknader i norra Sverige är mest aktiva? Var är transaktionsvolymerna störst och vilka segment och objekt är mest eftertraktade?
Hur ser trenderna ut på uthyrningsmarknaden? Välkomna till en genomgång av marknaden.
Annie Franzon, transaktionsansvarig, Diös
Johan Björck, Head of Real Estate, PwC
Gustav Källén, vice vd och affärsområdeschef transaktioner, NAI Svefa

16.15

Business Arena Umeå afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 2

TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD

Upplagt för samhällsbygge när
arbetsmarknaden växer
Nyetableringar, myndighetsflyttar, växande basindustri, innovativa universitetsregioner och kommande
infrastruktursatsningar. Det ser ljust ut när det gäller arbetstillfällen de närmaste åren, vilket innebär både utmaningar
och möjligheter för städer och regioner i norra Sverige. Men för att så många som möjligt ska kunna ta del och dra
nytta av utvecklingen krävs att a
 ktörer och myndigheter jobbar mot ett gemensamt mål. Hur skapar man de bästa
förutsättningarna för etableringar och dess spinoff-effekter? Vilken är norra Sveriges roll i det innovativa och hållbara
framtidsbygget? Hur kopplas integration och kompetensutveckling till ett framgångsrikt s amhällsbygge?
Moderator: Ellinor Persson, journalist och programledare
Expertkommentator: Meddelas senare

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Ellinor
Persson

11.00

Bo
Dahlbom

Anne
Graf

Anders
Lundkvist

Kristina
Sundin Jonsson

Mona
Finnström

Hur etablerar man en etablering?

	När potentialen för en förändrad arbetsmarknad uppstår, vare sig det handlar om nyetableringar eller omlokalisering av verksamheter, finns
såklart stora möjligheter i stadsbyggnadsarbetet. Frågan är hur man bäst utnyttjar situationen. Att en ny myndighet flyttar in behöver inte betyda
omedelbar succé. En stor etablering kräver en långsiktig strategi, givetvis är bostäder en viktig del men en stor vinst ligger i att kunna dra nytta av
spinn-off effekter om man kan tyda vilka de är. Vilken är kommunens roll för bästa utfallet? Hur kan de olika aktörerna samspela för bästa effekt?
Hur bygger man organisationen och undviker fallgropar?
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun
Anne Graf, vd, Hydro66

12.00
13.30

Lunch och tid att knyta nya kontakter*
Digitalisering – revolution eller mjuk övergång?
När IBM lanserade hårddisken 1956 krävdes tre personer att förflytta den, kapaciteten var cirka 5 megabyte. I dag bär vi med oss USB-minnen 		
på 100 gigabyte i fickan. Teknikutvecklingen inom IT har tickat på obönhörligt, allt enligt Moores lag – men kan det fortsätta på samma sätt? 		
Framförallt har utvecklingen öppnat nya möjligheter för hur vi använder oss av tekniken. Det finns en samstämmighet i att sättet vi arbetar på 		
kommer att förändras radikalt, vad är det som väntar runt hörnet?
Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet

14

#BUSINESSARENA

14.00

Vilken är rätt väg när vi gör digitala investeringar?
Nya innovationer som har potentialen att förenkla vår vardag och arbetssätt dyker upp i allt tätare takt, tricket är att hitta dem och veta hur vi 		
kan dra nytta av det. Företag inom de digitala näringarna växer i takt med att fler och fler vill investera, även inom fastighetssektorn. Frågan är 		
om vi vet vad vi investerar i? Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare? Hur ska företag och individer förhålla sig till det digitala racet?
Bo Dahlbom, IT-professor, Göteborgs universitet
Fler talare tillkommer

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Vem ska göra jobbet?
En växande arbetsmarknad kräver också arbetskraft och kompetensutveckling. Ett sätt är att se till att utbildningsplatserna ökar, hur jobbar 		
kommun och skolor? Att unga trivs och ser utbildnings- och karriärmöjligheter kan också locka fler att stanna kvar på fler orter eller se till att få
fler hemvändare, vem äger ansvaret? Ett annat är att utnyttja invandrad kunskap, inte minst i flyktingsituationen finns en outnyttjad potential.
Kan man finna rätt process gynnas både bransch och samhälle, men hur går man till väga?
Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun
Mona Finnström, vd, Fastigo

16.15

Business Arena Umeå afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 3

TEMA: BOSTAD

Blir det ett bostadspolitiskt valår?
I september är det riksdagsval i Sverige. Frågan är vilken plats bostadspolitiken kommer att ta i valrörelsen i en tid då
byggandet gått upp men nya orosmoln samtidigt tagit fart. Hur ser situationen ut i norra Sverige, där byggandet kommit
igång senare i cykeln än i södra Sverige? Är det också här vi kommer att se en avstannande takt, om marknaden vänder?
Moderator: Karin Klingenstierna
Expertkommentator: Meddelas senare

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Karin
Klingenstierna

11.00

Malin
Löfsjögård

Johan
Löfstrand

Mats
Green

Åsa
Andersson

Linda
Lövgren

Är bostadens betydelse överskattad?
Med ett drygt halvår kvar till valet är bostadsfrågan den som diskuteras mest – åtminstone i vår bransch. Hur viktig är egentligen frågan för 		
väljarna? Varför går ministerposten oftast till det minsta partiet i regeringen? Vilken är egentligen den viktigaste valfrågan för väljarna
– och varför?
Talare meddelas senare

11.20

Bakom skygglappar och käbbel – vad vill partierna?

	Det kan ibland vara svårt att veta var partierna står i olika frågor när bostadssamtal avbryts, marknadshyror kastas fram och tillbaka och
byggbonusar slängs i någons ansikte. I den här punkten försöker vi reda ut vad de olika partierna faktiskt vill. Vad är det viktigaste för att lösa
bostadsbristen och hur ska det gå till? Hur mycket vågar man ta ut svängarna när regeringsmakten står på spel?
Johan Löfstrand, riksdagsledamot (S)
Mats Green, riksdagsledamot (M)
Fler talare tillkommer

12.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter*

13.30

Bostadsmarknaden, media och mänskligt psyke

	De senaste åren har riksmedias rubriker kring bostadsmarknaden mest handlat om ett ökat byggande och rusande priser. Den senaste tiden
har vi dock möts av svarta rubriker om krascher, en avstannande marknad och bostäder som inte blir sålda. Hur mycket har förutsättningarna
förändrats? Är det i reella förutsättningar som rubrikerna härstammar, eller är det mänskligt psyke som i sig påverkar förutsättningarna?
Hur mycket kan oro påverka en marknad och vilka mekanismer ligger bakom?
Lars Nord, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitetet
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14.00

Sist in – först ut?
Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar, i hela Sverige. I Stockholm har byggandet ökat stadigt under flera år tillbaka, likaså i övriga stor- 		
och regionstäder. Även i norra Sverige har byggandet ökat de senaste åren samtidigt som det pratas allt mer om nya orosmoln, fallande priser 		
och mättade marknader. Vad händer om byggandet återigen stannar av? Är norra Sverige i så fall först ut – eller kan man rent av dra nytta av att
resurser frigörs söderut?
Anna-Karin Eriksson, regionchef norra Sverige, Rikshem
Åsa Andersson, vd, Skebo
Armi Rousu, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Hur mycket sanning ligger det i rekorden?
De senaste åren har debatten kring bostadsmarknaden främst legat på hur takten ska öka. Det senaste året har siffra efter siffra visat att takten
gått upp – och istället har nya orosmoln visat sig. Kan det rent av vara så att marknaden är mättad? I den här punkten går vi igenom hur mycket
som faktiskt byggs, var det ligger och hur mycket sanning det egentligen ligger i alla de rekordsiffror som hela tiden sägs uppnås.
Linda Lövgren, bostadsanalytiker, WSP Sverige AB

15.35

Uppföljande debatt: Trä, stål, betong – eller allt?
En fundamental del i alla typer av byggnader är materialen som används när husen uppförs. Materialen får kanske inte den största platsen i
diskussionen om bostadsbristen – men desto större om man tittar på miljöfrågan. Regeringen har därför lanserat flera satsningar på
träbyggande de senaste åren, i syfte att nå miljömål av olika slag men också som ett sätt att främja inhemsk industri och arbetskraft.
Vilka material byggs våra hus i? Hur bra är de? Vilka för- och nackdelar finns med olika material?
Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong
Susanne Rudenstam, ordförande, Sveriges Träbyggnadskansli
Fler talare tillkommer

16.15

Business Arena Umeå afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 4

TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Förvaltning i en snabbt
föränderlig värld
Vi lever i en tid då världen utvecklas snabbt och det går snabbare för varje år. Tekniken utvecklas fort och vi får i allt
rappare takt lära oss anamma nya verktyg och arbetssätt. Samtidigt utvecklas samhällets behov, dels på grund av
tekniken, dels då människan anpassar sig och sitt beteende till en ny verklighet. De hus vi arbetar med, och i, är dock
statiska och inte alltid lätta att anpassa vilket gör att vi måste arbeta flexibelt i förvaltningen och när vi tar fram nya
arbetsplatser. Hur ska vi tillgodose dagens behov i hus som ofta är till åren komna och hur ser framtidens förvaltning ut?
Vilken nytta kan vi dra av den snabba teknologiska utvecklingen?
Moderator: Nisha Besara, vd, Unga Klara
Expertkommentator: Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Nisha
Besara

11.00

Henrik
Lundmark

Andreas
Eriksson

Tove
Samzelius

Mikael
Salo

Anna
Joelsson

Aktuella trender inom förvaltning
Vi går mot en allt mer digital värld och det finns studier som indikerar att 90 procent av alla fastighetsbolag har investerat i uppkopplade 		
lösningar. Dessutom är kravet på hållbart tänkande och attraktivitet en allt större faktor att ta hänsyn till. Vilka är de viktigaste rådande 		
trenderna inom fastighetsförvaltning?
Anni Carpelan, utvecklingschef, Fastighetsägarna
Magnus Svantegård, produktchef, Datscha

11.30

Proptech – hur skapar man en miljö för startups?
Även om saker börjar hända och en hel del har ändrats de senaste åren så är den digitala revolutionen inom fastighetssektorn i sin 			
linda och vi har fortfarande väldigt mycket att lära oss. En viktig del är att det finns en fruktbar miljö för startup-bolag inom det som kallas för 		
proptech, det vill säga IT-bolag riktade mot fastighetssektorn. Hur skapar vi en sådan miljö samt förutsättningar för bolagen att lyckas och sätta
ett avtryck i branschen?
Magnus Svantegård, produktchef, Datscha
Tomas Blomqvist, professor i företagsekonomi, Umeå universitet

12.00
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13.30

Fastighetsförvaltning – en motor för social hållbarhet?
Identitet och en positiv självbild är något som bidrar till hur man som person uppfattas av omgivningen och det samma gäller stadsdelar. 		
Stadsdelar som klassas som sunkiga eller stökiga medför ett stigma för de boende vilket i förlängningen kan leda till en svårare social situation.
Hur kan fastighetsförvaltningen i dessa stigmatiserade stadsdelar hjälpa till att lyfta bilden av dem och vilket ansvar har fastighetsägaren?
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Tove Samzelius, tematisk rådgivare, Rädda Barnen

14.00

Hållbar fastighetsutveckling – what’s in it for me?
Fastighetsbranschen har gjort mycket för att minska sitt avtryck på miljön och miljöarbetet fortsätter att utvecklas med allt ifrån
energieffektivisering till grön finansiering. Finns det någon miljöbov kvar i förvaltningsverksamheten som ännu inte har angripits			
eller gäller det att fortsätta skruva på de små rattarna? Hur mycket längre kan vi komma i miljöarbetet?
Anna Joelsson, miljökonsult, Sweco

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta kontakter*
Case: Attraktiva arbetsplatsen
Vi spenderar stora delar av vår vardag i tjänsten och även om den genomsnittlige kontoristen inte längre sitter fastkedjad vid sitt skrivbord så 		
bär fortfarande alla vägar till kontoret. Unga och drivna medarbetare ställer höga krav om en attraktiv arbetsplats och då kan exempelvis en 		
naturskön omgivning bli något av en u.s.p för en arbetsgivare. Vilka attribut efterfrågar dagens och framtidens unga, drivna medarbetare och 		
entreprenörer i ett attraktivt kontor?
Andreas Eriksson, grundare, House Be

15.45

Case: Drönare och 3D-teknik
Futuristisk teknologi med exempelvis obemannade flygmaskiner av alla storlekar och typer och tredimensionell modellering är redan här och
har börjat göra avtryck på världen. Först, som så ofta, inom krigsindustrin men nu har vi börjat se allt mer avancerad teknologi inom den civila 		
världen och även inom fastighetsbranschen. Vad finns det för möjligheter och hur kan vi dra nytta av exempelvis drönare och 3D-teknik?
Ulf Hedlund, affärsutvecklare, Tyréns
Fler talare tillkommer

16.15

Business Arena Umeå afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 11.00-12.00
11.00-12.00

FÖRDJUPNING A | TEMA: STADSBYGGNAD (I SAMARBETE MED UMEÅ UNIVERSITET)

Stadsregioner och dynamiska fastighetsmarknader
för norrländsk tillväxt
En stark tillväxt i Norrland kräver städer med dynamiska fastighetsmarknader. Norrlands tillväxt har länge hämmats av regionens överlag svaga
stadsstruktur. Varför kan regioner med starka städer växa snabbare? Hur ska starka städer skapa fastighetsvärden och attrahera kapital till Norrland?
Hur kan starka städer öka möjligheten för Norrland att konkurrera om kapital, om offentliga institutioner och om människor – och därmed stärka hela
regionen? Välkommen till en fördjupning där vi diskuterar hur Norrlands stadsregioner kan stärkas.
Moderator: Meddelas senare
Talare tillkommer

11.00-12.00

FÖRDJUPNING B | TEMA: HANDEL

Detaljhandelns uppgång eller fall
– behövs nya perspektiv?
En väl fungerande detaljhandel är en förutsättning för att skapa en attraktiv kommun, och förutsättningarna skiljer sig åt i landet. Men det är en skillnad
som inte bara kan förklaras i urbanisering, demografi eller konkurrens. Faktorer som turism och gränshandel, förändrade konsumtionsmönster och
stadsbyggnad, gör att detaljhandelns kartor ritas om. Forskning konstaterar att flera landsbygdskommuner där gränshandeln är viktig, har bäst procentuell
ökad tillväxt i sysselsättning och handel. Detta föranleder frågan om politiken verkligen satsar på det folk vill ha? Gågator och shoppingstråk i all ära, men
utökad infrastruktur och handelsplatser har fördelar som överväger. Hur ska kommunerna arbeta för en levande detaljhandel? Behövs nya strategier och ny
kunskap? Välkommen till en fördjupning där vi fördjupar oss i lokal detaljhandel, kartlägger läget i kommunerna just nu och fokuserar på utmaningarna.
Moderator: Annakarin Nyberg, universitetslektor, Umeå universitet
Özge Öner, PhD, institutet för Näringslivsforskning, Handelshögskolan i Jönköping
Mona Lidén, centrumledare Utopia, Balticgruppen
Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun
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11.00-12.00

FÖRDJUPNING C | TEMA: SAMHÄLLSFASTIGHETER

Ägande och förvaltning – privat eller kommunalt?
När man pratar samhällsfastigheter pratar man också om byggnader som inhyser viktiga funktioner för samhället. Offentliga verksamheter och
myndigheter är en attraktiv hyresgäst varför det privata gärna investerar i fastighetsslaget. Men det gäller också att lägga samhällsnyttan främst, inte
minst när det gäller den viktiga skolverksamheten. Hur ser den bästa lösningen ut när det gäller ägande och förvaltning av våra skolor? Hur säkrar vi
försörjningen av både byggnader, verksamheter och boende för de studerande på en marknad som redan är under press?

Moderator: Jeanette Nilsson, tillväxtchef, Bodens kommun
Roger Granberg, fastighetschef, Akademiska hus
Johan Sahlberg, affärsutvecklingschef, Skanska
Fler talare tillkommer

11.00-12.00

FÖRDJUPNING D | TEMA: ETABLERING

Staden, gruvan, människan
Det började med ett platt fall rakt ned i gruvschaktet. När Kaunisvaaragruvan i Pajala nådde botten 2014 var framtidstron på svensk järnmalm svajig. Ett
gott investeringsklimat, en mineralrik berggrund och riklig export är den svenska gruv- och mineralindustrins bas, men samtidigt bjuder framtiden på
utmaningar. Teknikutveckling, digitalisering och miljömål kräver arbetskraft, kompetens och infrastruktur – såväl social som teknisk. En gruvindustri som är
allt mer mekaniserad samt ett samhälle som lever allt mer digitalt måste ha mineraler. Batterifabriken i Skellefteå, nya miljömål om minskat användande av
fossila transporter är bara några exempel på att Sverige behöver sina gruvor där industrierna försörjer varandra och politiska beslut behövs fattas?
Hur kan digitaliseringen bidra?
Järnmalmen var och är Pajalas guld. När näringslivskvartetten med rötter i fastighetsbranschen nu banar en väg upp från botten av Kaunisvaaras
gruvschakt är optimismen stor – men än lurar farhågor: kommer historien upprepa sig? Hur tar vi hänsyn till staden, gruvan och människorna?

Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys och utveckling AB
Anna Kumpula Kostet, kommunalråd, Pajala kommun
Fler talare tillkommer

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 13.30-14.30
13.30-14.30

FÖRDJUPNING E | TEMA: TURISM

Hur möter fastighetssektorn en ökad turism?
Turistnäringen är ett av norra Sveriges starkaste kort och tillväxten är god. På flera platser har man skickligt arbetat mot att få traditionella sommar- eller
vinterturistorter att leva året runt. För fastighetssektorn innebär det givetvis möjligheter, inte minst för hotellindustrin. Var ligger den stora potentialen för
tillväxt när det gäller norra Sveriges turistnäring? Var ser fastighetsbranschen möjligheter, och vad är det som efterfrågas?
Moderator: Annakarin Nyberg, universitetslektor, Umeå universitet
Maud Olofsson, f.d. vice statsminister/partiledare, entreprenör och ordförande Visita
Fler talare tillkommer

13.30-14.30

FÖRDJUPNING F | TEMA:

Programarbete pågår
Moderator: Meddelas senare
Talare meddelas senare
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13.30-14.30

FÖRDJUPNING G | TEMA: ETABLERING

Case: Framtidens industri – ett lyft för norra Sverige?
Northvolts tänkta etablering i Skellefteå kan innebära ett lyft för hela regionen, likt Facebooks etablering i Luleå 2012. Ny industri som tillför nya,
högkvalificerade, arbetstillfällen ökar regionens attraktivitet och skapar förutsättningar för biindustrier och spin-offs, samt ett ökat behov för bostäder,
kommersiella lokaler och infrastruktur, både fysisk och social. Varför väljer framtidens industrier norra Sverige och vad krävs för att ytterligare öka
regionens attraktivitet?
Moderator: Loth Hammar, Loth Hammar Kommunikation AB
Emad Zand, Head of Commercialization and Projects, Northvolt AB
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd, Lulebo
Fler talare tillkommer

13.30-14.30

FÖRDJUPNING H | TEMA: ARKITEKTUR (I SAMARBETE MED SVERIGES ARKITEKTER)

Byggboom, hållbarhetskrav och arkitektens nyckelroll
I tider av bostadsbrist och högt byggande riskerar kvalitet och hållbarhet att få stå tillbaka för kvantitetskrav. När kommunerna står inför ett allt mer
komplext stadsbyggande ökar behovet av arkitektkompetens hos såväl kommuner som byggbolag, samtidigt som hållbar stadsutveckling med hög kvalitet
kräver just sin arkitekt. Hur kan kvaliteten i det byggda värnas när byggtakten är hög och utmaningarna stora? Hur bygger vi städer som håller över tid och
inte bara framhastade bostäder? Vilken roll spelar arkitekten?
Moderator: Meddelas senare
Talare meddelas senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 15.15-16.15
15.15-16.15

FÖRDJUPNING I | TEMA: SKATT OCH VÄRDERING

Hur kan fastighetsvärdena påverkas av
kommande skatteändringar?
Regeringen har att ta ställning till två olika ändringar i skattelagstiftningen som båda kommer att påverka fastighetsbranschen negativt. Den ena,
begränsade ränteavdrag, kommer att bli av även om vi ännu inte vet i vilken utformning men huruvida regeringen väljer att ändra paketeringsreglerna är
fortfarande oklart. Givet att båda förslagen, i sin nuvarande bild, blir till lag, hur påverkar det vår bransch och framförallt värdena på de
underliggande tillgångarna?
Moderator: Sverrir Thór, ekonomi- och finansredaktör, Fastighetsnytt
Per-Erik Waller, värderingsexpert, PwC
Anna Persson, partner, Svalner
Lars-Göran Dahl, affärsutvecklingschef, Diös

15.15-16.15

FÖRDJUPNING J | TEMA: REGIONER

Arktis – regional ekonomi i ett geopolitiskt fokus
Den arktiska regionen har hamnat i det internationella blickfånget, inte minst vad gäller klimat och säkerhetspolitik. Ett ökat intresse innebär också stora
möjligheter för Sverige och de människor som lever och verkar i området. Rika naturresurser är en viktig handelsvara både för export och turism, något som också
EU uppmärksammat. Här ska den Botniska korridoren knyta samman norra Sverige med världsmarknaden. En fungerande handel med omvärlden kräver fortsatt
utveckling av transport och infrastruktur. Samtidigt innebär det arktiska klimatet en perfekt testarena för forskning inom allt från IT och rymd, till klimat och
energi. Här behöver man dra nytta av de möjligheter som kommer av digitaliseringen. Vad ska politikerna prioritera? Hur ska man jobba för att etablera företag och
locka arbetskraft? Hur påverkar klimat- och säkerhetsfrågor regionen när flera länder ska samsas?
Moderator: Loth Hammar, Loth Hammar Kommunikation AB
Anne Graf, CEO, Hydro66
Niklas Nordström, kommunstyrelsens vice ordförande, Luleå kommun
Björn Lyrvall, ambassadör Arktis, Regeringskansliet
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15.15-16.15

FÖRDJUPNING K | TEMA: TURISM

Case: VM-året 2019
År 2019 arrangeras VM i skidskytte i Östersund och alpina skid-VM i Åre vilket innebär att skidentusiaster kommer att vallfärda till Jämtland. VM-året blir
ett fantastiskt skyltfönster för den expansiva regionen, vilket man är medveten om och kommer att utnyttja till fyllo. Vilka möjligheter medför en sådan
exponering och hur tar man bäst vara på dem?
Moderator: Kjell Svanberg, samhällsbyggnads- och fastighetsutvecklingsexpert, NAI Svefa
Talare meddelas senare

15.15-16.15

FÖRDJUPNING L | TEMA: JÄMSTÄLLDHET

Hur tar branschen #metoo vidare?
Rörelsen kring #metoo har spridit sig över hela världen – inte minst till Sverige där kvinnor inom många olika yrkesgrupper vittnar om allt från manliga
härskartekniker till grova sexuella kränkningar. Bygg- och fastighetsbranschen är långt ifrån skonad, något vi bland annat kunde se genom hundratals
historier under #sistaspikenikistan. Hur tar branschen vrålet vidare för att det inte ska stanna där, utan landa i faktiska förändringar och drägliga
arbetsförhållanden för samtliga?
Moderator: Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun
Urban Månsson, vd, Svensk Byggtjänst
Kajsa Hessel, vd, Projektgaranti
Fler talare tillkommer

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats

Meetingpoint

21 februari 2018
Umeå Folkets Hus
Skolgatan 59
903 29 Umeå
www.umea.fh.se

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats genom att boka ett privat
konferensrum. R
 ummen ligger i Umeå Folkets Hus, rymmer
12-18 personer i styrelsesittning och kan
bokas i 45 minuter långa sessioner mellan kl. 8-17.

Anmälan

Boka en session genom att kontakta
Anette Udd
anette.udd@fastighetsnytt.se

Anmälningstrycket till Business Arena Umeå 2017 var högt, därför
rekommenderar vi dig att vara ute i god tid med din anmälan till 2018.

Hotellbokning

www.businessarena.nu/anmal-dig
För frågor kring anmälan, ring Fastighetsnytts växel: 08-652 89 90

För långväga gäster rekommenderar vi följande tre hotell,
som samtliga har gångavstånd till
Umeå Folkets Hus:

Avgifter
5 995 kr per person exkl. moms

Comfort Hotell Winn
nordicchoicehotels.se/comfort/
comfort-hotel-winn

Transfer

U&Me Hotel
umehotel.se

Umeå kommun bjuder på hotelltransfer från flyget den 20 februari
mellan klockan 12-19.

Stora Hotellet
storahotelletumea.se
Hemsidor
www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt välkomstträff kvällen den 20
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.
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ORGANISATION & KONTAKTUPPGIFTER
PROGRAM & INNEHÅLL

PARTNERMÖJLIGHETER
JONAS HEDQVIST
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
070-288 40 95

JOHAN ZETTERSTEDT
Koncept, programinnehåll
johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-733 41 80

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

LINDA LAGERDAHL
Gruppchef program
linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se
070-996 66 98

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

SVERRIR THÓR
Text och programinnehåll
sverrir.thor@fastighetsnytt.se
076-250 77 45

HENRIK ZETTERSTEDT
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
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Text och programinnehåll
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MARIA NORDLANDER
Text och programinnehåll
maria.nordlander@fastighetsnytt.se
073-746 46 67

PROJEKTLEDNING EVENEMANG
EMMA LUNDBERG
Projektkoordinator
emma.lundberg@fastighetsnytt.se
070-715 79 97

ANNA MAGNUSSON
Gruppchef event
anna.magnusson@fastighetsnytt.se
073-314 04 82

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

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

VERONICA PETTERSSON
Projektadministratör
veronica.pettersson@fastighetsnytt.se
070-558 65 71

SARA GOMMEL
Informatör
sara.gommel@fastighetsnytt.se
073-558 66 37

PETTER FURÅ
Art Director
petter.fura@fastighetsnytt.se
072-251 45 55

REGISTRERING & ANMÄLAN
SANDRA KENNLÖV
Administration och ekonomi
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se
070-783 39 44
FRIDA AHLBERG
Projektadministratör
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