Nyhetsmagasinet Fokus och JM bjuder in till

HÄR ÄR DET
BÄST ATT BO
2017
Torsdag 11 maj på 7A Odenplan. Adress: Odengatan 65 i Stockholm.
Kostnad 1 495 kronor
Anmälan senast 2 maj till bastattbo2017@fokus.se
För frågor, kontakta claes.de.faire@fokus.se 072-500 68 57

I vilken kommun är det allra bäst att bo? För tolfte året
presenterar Fokus vinnarna i den stora kommunrankningen ”Här
är det bäst att bo”. Rankningen görs i samarbete med professor
Charlotta Mellander och hennes forskargrupp vid Internationella
handelshögskolan i Jönköping. Rankningen innehåller också en
justerad skala, som visar hur mycket livskvalitet du får för pengarna i
förhållande till kommunernas bostadspriser.
Hur kan bäst att bo användas för att förbättra din kommun?
Bäst att bo-indexet är inte en skönhetstävling. Det bygger på drygt 40
mätbara variabler. Rätt förstått och använt kan Bäst att bo-indexet
vara ett verktyg för att bättre förstå sin kommun. Under dagen
guidas publiken genom de problem och möjligheter som indexet
beskriver. Therese Sjölundh, vd för Åre Destination, berättar om
Åres framgångsrika utvecklingsprogram. Seminariet avslutas med en
paneldiskussion om kommunutveckling, där bland andra journalisten
Po Tidholm deltar. Hoppas att du vill komma!

SEMINARIEPROGRAM
12.50–13.10

Registrering
13.15–13.20
Fokus chefredaktör och dagens moderator Johan Hakelius hälsar välkommen.
13.20–13.45

vad mäter bäst att bo-indexet – o
 ch hur kan det
användas?

Professor Charlotta Mellander, dr. Sofia Wixe samt doktorandernaTina Wallin, Jonna
Rickardsson och Orsa Kekezi, Handelshögskolan i Jönköping, presenterar indexet och
beskriver hur det praktiskt kan användas.

13.45–14.10

så klev åre fram

Therese Sjölundh, vd Åre Destination.

14.10–14.40

Kaffe
14.40–15.20

Här är det bäst att bo – 2017

Fokus chefredaktör Johan Hakelius och professor Charlotta Mellander presenterar
vinnarna i de olika kategorierna och leder prisutdelningen.

15.20–16.00

Bakom indexet – verkligheten och det påverkbara

Paneldiskussion: Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Po Tidholm, journalist,
Daniella Waldfogel, Stockholms handelskammare och Johan Skoglund, vd JM.

16.00–18.00

Mingel

Vin, öl och tilltugg.
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