Inbjudan till seminarium den 14 juni 2012

Lönar sig tunnelbana?
Stockholms tunnelbana är i princip oförändrad sedan blå linje byggdes i slutet på 1970-talet. Nu debatteras nya utbyggnader för ökad
framkomlighet och minskad trängsel. Den samhällsekonomiska lönsamheten diskuteras inte i samma utsträckning.
- Vilken betydelse har samhällsekonomiska beräkningar för beslutsfattandet?
- Hur kan vi säkerställa att besluten fattas på objektiva och transparenta grunder?
- Skulle Stockholms tunnelbana framstått som en lönsam investering för samhället om den utvärderats med dagens analysmetoder?
Dessa frågor diskuteras på ett ESO-seminarium där Maria Börjesson
och Daniel Jonsson presenterar sin rapport ’’Samhällsekonomin på
spåret --- en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan’’.
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Seminariet leds av Harry Flam ledamot i ESO:s styrelse

Välkomna!

Program
13.15 Kaffe
13.30 Inledning

Expertgruppen för Studier
i Offentlig ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi är en kommitté vars uppdrag är att
självständigt bidra till att bredda underlaget
för framtida samhälls-ekonomiska och finanspolitiska avgöranden.

Harry Flam

Expertgruppen består av

13.35 Samhällsekonomin på spåret

Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och vd för Nobelstiftelsen

Maria Börjesson & Daniel Jonsson
14.05 Kommentarer
Nils Gunnar Billinger
Runar Brännlund
14.35 Paneldiskussion

Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap och verksam som universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala

15.20 Slut

Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning, Stockholms
universitet

Tid:

Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret

Torsdagen den 14 juni 2012
kl. 13.15 --- 15.20

Plats: Rosenbads konferenscenter
Drottninggatan 1

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 13 juni
Anmälan till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi på www.eso.expertgrupp.se
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och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Sylvia Schwaag Serger, Senior Research
Fellow vid Lunds universitet och verksam
vid VINNOVA
Annika Sundén, docent i nationalekonomi
från Stockholms universitet och verksam vid
Pensionsmyndigheten

