SKGS bjuder in till Vårens första grillning, den 2/4!
På grillen finner ni våra riksdagspolitiker, industrins VDar och myndigheternas
GDar, vi kryddar anrättningen med konkurrenskraft och energipolitik.
Lunch från kl 11.30

Program
Kl 12.30 – 14.15
Riksdagspartiernas energi- och
näringspolitik grillas
Bland deltagarna finner du energipolitiska
eller näringspolitiska talespersoner för
våra riksdagspartier. Debatten handlar
om hur den svenska energipolitiken kan
ge tillväxt och ökad sysselsättning i den
svenska basindustrin.
Inledning av Peter Nygårds
Pernilla Ström leder därefter en debatt
mellan Lars Hjälmered (M), Eva
Flyborg (FP), Mats Odell (KD), Helena
Lindahl (C), Ingemar Nilsson (S), Lise
Nordin (MP), Kent Persson (V), Josef
Fransson (SD)
Kl 14.45 – 15.15
Basindustrins VDar grillas av
ungdomsförbundens ledare
VDar för företag inom Skogen, Kemin,
Gruvorna och Stålet frågas ut om hur
basindustrin kommer se ut i framtidens
Sverige. Det är våra framtida politiker
som ställer frågorna. De som kommer få
hantera konsekvenserna av de beslut
som fattas i dagens energi- och
näringspolitik.
Ellinor Eriksson, förbundssekreterare
SSU och Caroline Lagergren,
generalsekreterare för MUF frågar ut
Jan Johansson (VD SCA), Anders
Fröberg (VD Borealis), Per-Erik
Lindvall Direktör LKAB), Martin
Lindqvist (VD SSAB)

Kl 15.15 – 16.20
Myndigheternas GDar grillar och
grillas av forskare, elkunder och
elproducenter
Många talar om att det på elmarknaden
idag råder en ”loose – loose” situation,
varken elkunder eller elproducenter är
vinnare. Forskarna å sin sida talar om att
vi står in för ett antal avgörande vägval
kring energipolitiken, både i Sverige och i
Europa. Vilket ansvar har våra
myndigheter, och vad gör de för att
förbättra situationen?
Bo Rydén (Profu) lyfter fram några av de
slutsatser som framkommit under
forskningsprojektet NEPP. Därefter
belyses elmarknadens och elsystemets
funktion, först från en stor elkonsuments
perspektiv, Jan Johansson (VD SCA och
Ordförande SKGS) och därefter från en
stor elproducent, Jonas Abrahamsson
(VD Eon Nordic)
Inläggen kommenteras av Erik
Brandsma (GD Energimyndigheten),
Anne Vadasz-Nilsson (GD
Energimarknadsinspektionen) och Mikael
Odenberg (GD Svenska kraftnät)
Därefter följer en diskussion och grillning
ledd av Pernilla Ström

Kl 16.20 -16.30
Sammanfattning och avrundning
Dagens intryck summeras av Maria
Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv.

