
 

 

Välkommen till Hjärntrustens frukostseminarium 24/10 

”Miljonstaden Skåne” – om jobben, tågen 
 och ett Skåne i förändring 

 
Mats Persson är ledamot i Folkpartiets partistyrelse 
och regionråd i Skåne med ansvar för kollektiv-
trafiken. Han blev välbekant för skåningarna när han 
mot alla odds lyckades säkra Öresundsbropendeln 
när DSB gav upp 2011. 

Skåne är en fantastisk region. Här finns unika 
möjligheter med universitet och högskolor, som 
lockar ungdomar från hela Sverige. Och 
infrastrukturen gör det möjligt för pendlare att 
arbeta i hela Öresundsregionen. Men tillväxten i 
Skåne motsvarar inte vad man kan vänta sig. Idag 
har Skåne en lägre skattekraft, högre arbetslöshet 
och ett högre bidragsberoende än övriga landet. 
Regionen kommer att gynnas om vi minskar de 
fysiska avstånden vilket ger näringslivet möjlighet att 
investera i hela Skåne. 

”Miljonstaden Skåne” är ett begrepp som 
försöker sätta ord på den utveckling vi står inför. 
Öresundsregionen består av ett antal växande 
tätorter på båda sidor om sundet. Men utanför 
detta område dominerar glesbygd. Skåne har alltså 
både storstadsproblem (inflyttning, förtätning, 
bostadsbrist) och glesbygdsproblem (avfolkning, 
infrastrukturproblem).  

Hur ser det ut om tjugo år?  

Hur kommer integrationen inom Öresundsregionen 
att utvecklas på tjugo år? Hur många fasta 
förbindelser står då till vårt förfogande? Hur många 
pendlare räknar vi med totalt? Bil eller tåg? Vilka 
klimatsmarta alternativ kommer att förmå oss att 
ställa bilen? 

Hur fungerar InterCity-trafiken mellan Oslo-
Göteborg-Malmö-Köpenhamn? Hur fungerar 
Stockholm-Malmö-Köpenhamn?  Hur påverkas 
regional och kommunal trafik av snabbtågs-
förbindelserna?  

Kommunikationen mellan Lund-Malmö-Köpenhamn 
har ägnats mycken uppmärksamhet men Ystad, 
Simrishamn och Trelleborg känner sig eftersatta. 

Kan man i framtiden bo i t ex Simrishamn och 
arbeta i Malmö? Kommer man att satsa på vägnätet 
eller på spårbunden trafik?  

Vad kommer att prioriteras när det gäller kollektivtrafik 
i Skåne de närmaste åren? 

Tid och plats 
Torsdag 24 oktober 2013 kl 08.30-10.00 på  
Grand Hotel, Bantorget, Lund. 

Anmälan och pris 
Anmälan senast 21 oktober till 
seminarium@hjarntrusten.se, eller på 
www.hjarntrusten.se 

Hjärntrustare deltar gratis. För övriga deltagare 
kostar frukostseminariet 450 kronor (exkl. 
moms), inklusive frukost.  

Vill du veta mer om Hjärntrusten eller ha framtida 
inbjudningar, kontakta: Inger Mansfeld,  
046-15 10 80, inger.mansfeld@hjarntrusten.se 

 

Inger Mansfeld, VD, Hjärntrusten 
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