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PLAN 2

– 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.

Moderator
Stig-Björn Ljunggren,
statsvetare

10.20-10.35 Falu kommun
Ett större Falun

12.20-12.35 Skellefteå kommun
Hur norra Sverige vann Northvolts hjärta

Falun är en aktivitetskommun. Här finns den unika platsen Lugnet
– en kärna för idrott, forskning och evenemang. Här finns världsarvet Falu
Koppargruva och världsledande varumärken sedan 1630. För att inte tala om
satsningen mot att än en gång vara värd för Skid-VM. Falun kan helt
enkelt beskrivas som ”the medium sized dog with big dog attitude”.
Samtidigt är det mycket på gång i kommunen. Många olika byggplaner
– staden växer som aldrig förr och det är många som bidrar till det. Lyssna
när Falu kommuns näringslivschef Linda Wallin och kommunalrådet Joakim
Storck (C), berättar om en kommun som växer på många sätt. Det finns
mycket som sätter Falun på kartan.

Skellefteå fanns inte ens med bland de kommuner som först fick frågan
när Northvolt gick ut med förfrågningsunderlaget under våren 2017. Men
Skellefteå kom snabbt in på banan och ett intensivt arbete påbörjades
där samarbetet med näringsliv, invånare och universitet i hela norra
Sverige fick stor betydelse. Den 19 oktober stod det klart att Skellefteå och
Västerås blev utvalda som slutliga orter i etableringen av Europas största
batterifabrik. Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun,
berättar hur resan gick till, hur teamet arbetade, vilka styrkor som regionen
kunde visa upp, samt utmaningar under etableringsprocessens första fas.
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, Skellefteå kommun

Linda Wallin, näringslivschef, Falu kommun
Joakim Storck, kommunalråd (C), Falu kommun

10.40-10.55 Gällivare kommun
Nya Gällivare – en arktisk småstad i världsklass
Tidernas största samhällsomvandling pågår just nu i Gällivare. Under
de närmsta 15 åren ska 250 000 kvadratmeter bostäder, kommunala
verksamheter och kommersiella lokaler byggas. Det Nya Gällivare
växer fram i takt med att områden i Malmberget avvecklas och gruvan
expanderar. Stora volymer av nybyggnation bäddar också för ett gott
investeringsläge i kommunen.
Välkommen att lyssna när Gällivare kommuns samhällsbyggnadschef
Lennart Johansson berättar om hur Gällivare nu bygger en arktisk småstad
i världsklass och vilka möjligheter det innebär för dem som är med och
formar dess framtid.
Lennart Johansson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen,
Gällivare kommun
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12.40-12.55 Luleå kommun
”Go where the party is”
Byggboom, högteknologisk ”brain gain”, allt fler IT- och datacenter
etableringar, ett stort intresse från nationella och internationella
varumärken och myndighetsetableringar präglar Luleås näringsliv
och expansion just nu. Analysföretaget Datscha är bara ett av flera
högintressanta bolag som knackar på dörren till kommunen.
Men hur jobbar Luleå till vardags med sin etableringsverksamhet, vilka
är nycklarna och den hittills framgångsrika ”mallen”? Vilka är farhågorna
och fallgroparna och hur arbetar Luleå med kompetensförsörjning och
profilering i en allt mer internationell kontext?
Luleå Näringslivs vd, Li Skarin, delar med sig av erfarenheter och mål, men
också utmaningar och framtidsdrömmar. Talanger och starka varumärken
och högutbildad arbetskraft sägs ”go where the party is” – vi förbereder just
nu festen och landningsbanorna. Luleåvisionen är stark.
Li Skarin, vd, Luleå Näringsliv
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13.00-13.15 Kiruna kommun
Kiruna – Sveriges Arktiska plattform
Den nordligaste regionen i Sverige där Kiruna ligger centralt placerad,
utgör en del av den just nu högaktuella världsdelen Arktis. Världens
blickar och intresse har vänts mot Arktis tack vare dess naturtillgångar och
tillväxtmöjligheter. Här finns energin, mineralerna, maten och de orörda
ytorna. Dessutom utgör Arktis porten mot rymden i tävlingen om positioner
i en av de största tillväxtmarknaderna. I Kiruna, Sveriges mest arktiska
kommun, samsas nu stora kommersiella intressen med forskare, växande
turism och ursprungsbefolkning. Samtidigt bygger vi nu en helt ny smart
och hållbar stad i det arktiska klimatet. Följ med på en resa i den hetaste
och kallaste kommunen i Sverige – Kiruna!
Peter Niemi, kommunchef, Kiruna kommun

14.35-14.50 Timrå kommun
”Lillebrorskomplex största tillväxthindret för Norra Sverige”
Företagen ska gå först – det beslutade Timrå kommun i fullmäktige 2003,
med målet att skapa Norrlands bästa företagsklimat. Femton år senare
toppar Timrå flertalet rakningar och undersökningar när det gäller service
till företag. I Timrå växer företagen mer, anställer fler och tjänar mer pengar
– hur kommer det sig?
I takt med att regionen och Timrå växer, industrin och företag förändras
arbetar Timrås näringslivskontor med att ta fram en strategi för att skapa
framgångsrika förutsättningar för företag och näringsliv. Kampanjen
#100företag100dagar är ett steg i den strategin. Lyssna till Timrås
näringslivschef Christian Söderberg som hävdar att lillebrorskomplex är
det största tillväxthindret för Norra Sverige. För att sätta Sverige och dess
norra region på kartan krävs innovationskraft och mod.
Christian Söderberg, näringslivschef, Timrå kommun

14.55-15.10 Bodens kommun
Spelindustri <3 byggprocess = sant
I norra Sverige finns en väl utbyggd elinfrastruktur och Norrbotten befinner
sig i en guldålder vad gäller digitala och tekniska investeringar. I Boden
storsatsar det amerikanska företaget Hydro66 med två nya serverhallar,
och kommunen beskrivs utav namne som ”hjärtat i det nordiska batteriet”.
Detta gynnar fastighetssektorn. Idag är det inte bara CAD-, BIM- eller
GIS-baserade program som används för att visa detaljplaner och
stadsrumsskisser. När det kommer till att gestalta verkligheten på bästa
sätt ligger spelindustrin i framkant med kompetens, utveckling och nya
finansieringsmöjligheter.
Spelindustrin kan på så sätt komma att spela en nyckelroll i framtidens
byggprocesser. Välkommen att lyssna till Mattias Bergqvist,
affärsutvecklare vid Boden Business Agency, som talar om digitaliseringens
möjligheter i fastighetsbranschen, och hur spelindustrin kan bidra. Vilka
utmaningar finns? Hur flyttas positionerna fram gentemot leverantör
och beställare?
Mattias Bergqvist, affärsutvecklare, Boden Business Agency

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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