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FRAMTIDSSPANING
Tingsryds kommun inbjuder till konferens och workshop i syfte att utifrån svensk och internationell
forskning ge bidrag till möjliga utvecklingsvägar för Tingsryd och indirekt andra kommuner i
regionen. Tillsammans med inbjudna forskare kommer representanter för olika verksamheter i
kommunen och regionen tillsammans med deltagarna föra en aktiv och kvalificerad diskussion.
Framtidsspaningen äger rum på Gibson Auditorium på Linnerydsvägen i Tingsryd.

Biljetter köps via: www.biljettkiosken.se/framtidsspaning

PROGRAM
09.00

Samling med morgonfika

09.15

Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Jeansson hälsar välkommen

09.20

The new Economic Geography and what
policies for Tingsryd. Associate Professor Tassilo
Herrschel Westminster University London.
Dr Herrschel forskar om den pågående utvecklingen till
allt starkare cityregioner som exempelvis Öresund.
En fråga som han kommer att beröra är vad som
händer i den geografi som befinner sig på avstånd
från starka centra.

09.55

Paus

10.00

Entreprenörskap – medlet för landsbygdsutveckling.
Professor Charlie Karlsson, Jönköpings
internationell business school.

10.40

Småland Airport – en öppen och påkopplad
flygplats.Vilka strategier ser man för flygplatsens
utveckling i den snabba globaliseringen?
VD Ulf Axelsson.

11.30

Lunch med lokalt inslag

12.15

Är styrelsen redo att lyckas med företagets
internationella affärer? Inledning av StyrelseAkademien Sydost. Karin Darlington, Business
Sweden: Omvärldsbevakning, etik och moral,
etableringsformer och partnerskap. Nelson Garden
om styrelsens strategi för goda exportaffärer.

13.15

Hur ser ett företag i Tingsryd på sin marknad,
internationalisering, innovationsarbete och
kompetensförsörjning? Hur ser de på Tingsryds
kommun och på Region Kronoberg. Hans
Ottosson, Hughes Power System.

13.45

Det framtida kommunala uppdraget.
Hur ska kommunerna i framtiden möta olika
utmaningar? Den parlamentariska
kommunutredningen har i sitt uppdrag att
föreslå strategier för hur kommuner ska stärka
sin kapacitet. Utredningen ska lämna
slutbetänkande våren 2019. Fil. doktor Lisa
Hörnström, sekreterare i kommunutredningen.

14.45

Behovet av att kommunen samverkar.
Biträdande professor Lars Niklasson,
Linköpings universitet.

15.15

Mingelpaus med kaffe

15.30

Sammanfattande diskussion med
Pontus Tallberg.

16.20

Avslutning

