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Vad gror i den Skånska myllan?
-tänkbara skepnader av Skåne 2050

År 2050 känns långt borta. Även om en del av oss fortfarande har kvar några
föreställningar om vad som hände för 33 år sedan, är det svårare att utifrån dessa
föreställningar konkretisera och projicera en tänkt framtid för Skåne 2050. Vi har ju
dessutom fullt upp med att få ihop vardagen. Vem hinner då fundera över att 2050
ungefär är lika långt borta som 1984 var för Orwell när han publicerade 1984.
Liksom för Orwell präglar samtiden och gjorda erfarenheter vår syn på framtiden.
Förvisso vet vi att beslut som fattas idag ofta har konsekvenser på den framtid vi
möter, men likväl saknar vi ofta språk och verktyg för att klokt beskriva och
hantera en tänkt framtid. I en offentligt finansierad verksamhet där rättvisa mellan
generationers välfärd och finansieringsåtagande är några bärande grundtankar, ställs
många gånger historiska besluts framtidskonsekvenser på sin spets. Att fånga några
av de drivkrafter som idag präglar vårt samhälle för att bättre förstå framtida
konsekvenserna av dagens beslut är temat för årets KEFU-dag. Förhoppningen är
också att KEFU framöver skall bidra till att utveckla former för att Skåne, givet den
Skånska myllans grogrund, kan landa avvägt och välgrundat år 2050.
KEFU-dagen börjar med den science fiction som redan finns i vår vardag.
Professor Peter Gärdenfors reflekterar över samspelet mellan människa och robot
och blickar framåt. Därefter får vi vittnesmål från Jan Sturesson som under lång tid
fått ta del av hur världstoppar samtalar om den kommande framtiden. Innan vi
bryter för buffé tar vi ett demografiskt avstamp in i framtiden med hjälp av
professor Kirk Scott.
Efter en sommarlätt buffé hjälper oss Niclas Johansson vid SKLs avdelning för
ekonomi och styrning med matsmältningen genom att diskutera och problematisera
vad de ekonomiska prognoserna säger om framtiden. Vilken skattebas är det som
kommer att gälla? De två nästa drivkrafterna fångar det vi alla ägnar mycket tid åt i
nuläget; resor och konsumtion. Docent Johan Anselmsson ventilerar olika
perspektiv på utvecklingen av den framtida handeln medan K2s föreståndare John
Hultén belyser det framtida resandet med hjälp av aktuell forskning.
Innan den avslutande debatten med dagens deltagare får vi med hjälp av Anna
Normann och Moa Åhnberg, som arbetar med regionala utvecklingsfrågor på
Region Skåne, möjlighet att ta del av de visioner och planer som är bärande för
Skånes framtida utveckling. Dagens moderator är Johan Wester.

VARMT VÄLKOMMEN

Program

Vad gror i den Skånska myllan?
Moderator: Johan Wester

08.30 – 09.00 Registrering och fika.
09.00 – 09.10 Välkommen!
09.15 – 10.15 Hur mänsklig har världen blivit med IT och robotar?
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet.
10.25 – 11.05 Hur pratar världstopparna om framtiden?
Jan Sturessson, internationell strategirådgivare, tidigare Global chef inom
PWC.
11.15 – 11.55 Du gamla du fria? Vägen mot ett äldre och multikulturellt Sverige.
Kirk Scott, professor, Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet.
12.00 – 13.00 B U F F È
13.00 – 13.35 Vad säger de ekonomiska prognoserna om framtiden?
Niclas Johansson, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm.
13.40 – 14.10 Skåne och den framtida handeln – i centrum eller utanför?
Johan Anselmsson, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
14.15 – 14.45 Det framtida resandet.
John Hultén, föreståndare K2, Nationellt kunskapscentrum för
kollektivtrafik, Lund.
14.50 – 15.30 Regionala perspektiv på den skånska framtiden – visioner blir till
planer.
Anna Normann, koordinator för Skånes regionala utvecklingsstrategi, och
Moa Åhnberg, samhällsplanerare, Regional utveckling, Region Skåne.
15.35 – 16.00 Debatt med deltagarna som avslutas med fika.

Upplysningar
Tid
Tisdagen den 13 juni 2017, kl. 8.30 – 16.00
Plats
LUX, Hörsal i Hus C, Helgonavägen 3, Lund. Vänligen gå in
från huvudentrén i hus C.
Avgift
KEFUDAGEN är avgiftsfri för KEFUs medlemmar, det vill säga
anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner, Region Skåne
och Lunds universitet. Övriga faktureras 1 000:-.
Transport och parkering
Smidigast transport är att gå från Lund C (10 min). Buss nr 1
från Lund centralstation mot Östra Linero passerar
LUX/hållplats Sölvegatan (3 min).
Ytterst få lediga parkeringsplatser finns i direkt anslutning till
Lux. Bil kan t.ex. ställas i Lunds centralstations parkeringshus. Pplats finns också i SUS parkeringshus, Ovalen eller Granathen.
Gott om parkering finns vid Ekonomihögskolan (10 minuters
promenad).
Anmälan
Anmäl dig via denna länk; ANMÄLAN KEFU-DAGEN 2017
Märk att du måste svara på en fråga om färg när du fyller i din
anmälan.
Sista anmälningsdag är måndagen den 5 juni 2017
Undrar du något går det bra att e-posta till: Kefu@kefu.se

