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Handläggare: Gustaf Rehnström
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E-post: gustaf.rehnstrom@vgregion.se

Under beredning

Extern påverkansagenda
för Västra Götaland 20152018
Inledning
I maj 2014 ställde sig Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bakom förslaget
att ta fram en extern påverkansagenda för Västra Götaland, som gäller på såväl
nationell som europeisk nivå. Ett samlat grepp för båda nivåerna ger ett mer
sammanhållet och effektivt sätt att arbeta då många frågor som berör oss beslutas
på såväl nationell som europeisk nivå. Externa påverkansagendan integrerar och
ersätter den av regionstyrelsen antagna nationella påverkansagendan (RS 1832014).
Västra Götalands externa påverkansagenda gäller för åren 2015-2018.
Dokumentet ägs av Västra Götalandsregionen, men utförs i samverkan med
kommuner, kommunalförbund och andra relevanta aktörer.
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Syfte

Syftet med externa påverkansagendan är att samla och tydliggöra Västra
Götalands externa intressen. En fokusering och kraftsamling för territoriet som
helhet kring våra gemensamma utmaningar som leder till gemensamt arbete och
samhandling inom specifikt utpekade frågor. Externa påverkansagendan ska bidra
till att påverka de beslut och diskussioner som förs och tas i riksdag, regering,
myndigheter och EU-institutioner som är viktiga för Västra Götalands utveckling.
Externa påverkansagendan samlar de högst prioriterade påverkansfrågorna för
Västra Götaland.

Riktning för det externa påverkansarbetet
Externa påverkansagendan ska ge Västra Götaland en enad röst. Genom att
konkretisera och koncentrera budskap är målet att bli mer effektiva och synliga i
vårt påverkansarbete och i vår roll på såväl nationell som europeisk nivå. De
påverkansfrågor som återfinns i externa påverkansagendan är hämtade från
regionfullmäktiges budget och de fokusområden som anges. Kompletterande
styrdokument som använts är Västra Götaland 2020 samt Framtidens hälso- och
sjukvård 2025. Utifrån detta har ett antal övergripande målpositioner för
påverkansarbetet tagits fram. En målposition anger Västra Götalands position
såväl som målet för det externa påverkansarbetet på längre sikt. Det ger externa
påverkansarbetet en strategisk riktning och fokus för innevarande mandatperiod.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ökade satsningar på internationellt konkurrenskraftiga styrkeområden
Långsiktiga, hållbara förutsättningar för förnybar energi
Genomförande av regeringens aviserade regionreform
Utökade nationella järnvägsinvesteringar i Västra Götaland
Utökat regionalt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken
Binda samman Köpenhamn, Göteborg och Oslo
Minska ohälsan och skapa framtidens hälso-och sjukvård

Konkret arbete med påverkansfrågor

Under respektive målposition finns ett flertal olika potentiella
påverkansprocesser. Vilka processer och initiativ som Västra Götalandsregionen
ska agera på avgörs av externa samrådet. Detta är nödvändigt då påverkansarbete
ofta kräver flexibilitet. Ett initiativ kan ha ett fönster för påverkan på mindre än en
månad eller pågå i flera år, beroende på fråga. Koncernkontoret bereder inom
vilka processer vi har möjlighet att påverka och hur vi i så fall föreslås går
tillväga. Mål och delmål för respektive påverkansfråga beslutas av externa
samrådet.
Regeringens aviserade nyindustrialiseringsstrategi ska främja västsvensk
industris utveckling
Målposition: Ökade satsningar på internationell konkurrenskraftiga styrkeområden
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Västra Götaland är en av de regioner i världen där näringslivet satsar mest
resurser på FoU. Inom ett antal styrkeområden finns en kunskapskoncentration
och innovationsförmåga med hög internationell konkurrenskraft. Västra Götaland
är även landets ledande industriregion med en hög omvandlingstakt där allt mer
av verksamheternas affär handlar om kvalificerade industriella tjänster snarare än
produkter. Tillgången till relevant kompetens är i detta sammanhang avgörande
för möjligheten att fortsätta utvecklas och stanna i Västra Götaland.
Under hösten 2015 kommer näringsdepartementet på uppdrag av regeringen ta
fram en nyindustrialiseringsstrategi med målet att Sverige ska vara världsledande
inom industriell produktion. Strategin ska skapa förutsättningar för fler företag att
lägga sin produktion i Sverige. Den ska bland annat ha sin inriktning på högt
kunskapsinnehåll i svenska produkter och tjänster, omfatta industrins tillgång till
kompetens och forskningsresultat, kapital och förbättrade förutsättningar för
innovation och produktion i Sverige. Industriforskningsinstituten får en
betydelsefull roll och regeringen avser att stärka och samla sektorn ytterligare.
Som Sveriges ledande industriregion är det viktigt att den kommande
nyindustrialiseringsstrategin främjar den västsvenska industrins utveckling. Ett
aktivt påverkansarbete bör utgå från att tydliggöra betydelsen av vår industri ur ett
nationellt perspektiv samt lyfta fram den regionala nivåns roll i systemet.
Nyindustrialiseringsstrategin kommer att tas fram under hösten 2015 och
presenteras under våren 2016.

Bättre förutsättningar för användning och utveckling av biogas
Målposition: Långsiktiga, hållbara spelregler för förnybar energi

Västra Götalandsregionen har en uttalad ambition om att vara fossiloberoende år
2030 och bedriver ett offensivt klimatarbete i Västra Götaland. Som
industriregion används mycket energi, men Västra Götaland är också den region i
Sverige som har störst satsningar på förnybar energi med goda förutsättningar för
vindkraft, vågkraft och biogas, för att nämna några.
Energi- och klimatpolitik har en tydlig överstatlig dimension. Just nu håller såväl
kommissionen som den svenska regeringen på att se över den framtida
energipolitiken. Detta, tillsammans med låga oljepriser gör att förutsättningarna
för förnybar energi är oklara, vilket kan leda till att utvecklingen hämmas. Läget
är akut gällande just biogasen.
Sverige har fram till årsskiftet ett statsstödsgodkännande från kommissionen kring
skattelättnader för biogas. Den koldioxidskatt som Sverige applicerar beskattar
endast kol som genererar utsläpp och inte kol som finns i biodrivmedel (men som
inte släpps ut i atmosfären). Detta är enligt kommissionen att likställa med
statsstöd, vilket inte är tillåtet enligt EU. Skattebefrielsen är också oförenlig med
den kvotpliktlag som riksdagen beslutat om. Detta betyder att Sverige från och
med årsskiftet måste införa energi -och koldioxidskatt på biogas.
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Västra Götaland har goda förutsättningar att producera biogas från restprodukter1
och åkergrödor. Denna process har låg inverkan på miljö och dess restprodukt kan
sedan användas som bland annat gödsel. Utöver uppenbara miljöaspekter
genererar biogasproduktionen även jobb på landsbygden.
En höjd beskattning på biogas minskar dess konkurrenskraft gentemot andra
bränslen och minskar möjligheterna att bli fossiloberoende. Den svenska
regeringen har framfört en önskan till kommissionen om en förlängning av
rådande regler fram till 2016, men oavsett måste regeringen i svensk lagstiftning
skapa hållbara, långsiktiga förutsättningar för biogasens utveckling och
användande snarast.
Påvisa fördelarna med att bilda regioner ur ett invånarperspektiv och bistå
utredningen inför kommande regionreform
Målposition: Genomförande av regeringens aviserade regionreform

För drygt tio år sedan fick Ansvarskommittén i uppdrag från regeringen att
analysera dagens samhällsorganisation och bedöma om det krävs förändringar för
att klara de utmaningar som de offentliga verksamheterna i framtiden kommer att
ställas inför. När kommittén lämnade sitt slutbetänkande 2007 föreslogs en
väsentlig minskning av antalet län och landsting.
Förslaget har nu återlanserats av regeringen och innebär att Sverige är tänkt att
delas in i 6-9 större regioner istället för de 21 regioner och landsting i olika
storlekar och med olika statliga ansvar som vi har idag. Barbro Holmberg och
Kent Johansson ska leda den kommitté som senast i augusti 2017 ska lämna sitt
slutbetänkade om regional indelning.
Genom en ny indelning skapas kraft för självständigt utvecklingsarbete och ett
mer omfattande uppdrag för regionerna. Större geografi och demografi skapar
samordningsvinster framförallt för hälso-och sjukvården, men ger också
samordningsvinster inom kollektivtrafik och arbetsmarknadsfrågor. Västra
Götalandsregionen ska arbeta aktivt med att påvisa fördelarna av att vara en stor
region och bistå länsindelningskommittén i dess arbete. Målet är att ett
riksdagsbeslut fattas i frågan innan mandatperiodens slut.

Säkerställ ett betydande statligt ansvar för finansieringen av
Sverigeförhandlingen
Målposition: Utökade nationella järnvägsinvesteringar i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen har fastställt en målbild för tågtrafiken fram till 2035
som innehåller satsningar på mer och snabbare trafik. Tåg är ett både effektivt och
miljövänligt sätt att transportera individer och gods och behovet beräknas öka
kraftigt kommande år. Enligt SKLs ”öppna jämförelser” där Sveriges län jämförs

1

Avloppslam, hushålls‐och industriavfall, gödsel, restprodukter från lantbruket
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med varandra ligger Västra Götaland näst lägst när det gäller ”utbudskilometer
per invånare”. Skåne ligger på fjärde plats och Stockholm på sjätte.
Västra Götaland har stora behov av investeringar i både underhåll och ny järnväg
för att möta den förväntade befolkningstillväxten. De infrastrukturella
investeringarna behöver trefaldigas och det akuta investeringsbehovet uppgår till
50 miljarder kronor. Här behövs ökade nationella järnvägsinvesteringar då Västra
Götaland inte klarar av att bära det själva.
Sverigeförhandlingen är ett initiativ från regeringen ämnat att ta fram förslag till
principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya
stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. En
annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka investeringarna i
kollektivtrafik, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige
möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Just nu pågår en insamling
av underlag kring hur detta projekt ska kunna medfinansieras på lokal och
regional nivå. Det finns en oro kring vad detta kommer att innebära i praktiken,
men också gällande hur en ny höghastighetsjärnväg påverkar andra
investeringsobjekt i regionen, såsom sträckan Öxnered-Halden eller mindre
järnvägar i regionen.
Påverkansarbetet ska därmed inriktas mot att säkerställa ett betydande statligt
ansvar för medfinansieringen av nya järnvägsinvesteringar i Västra Götaland.

Pilotprojekt för ett regionalt mandat inom arbetsmarknadspolitiken
Målposition: Utökat regionalt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen har under en lång varit en centralt styrd myndighet där man
arbetat med hela Sverige som en stor arbetsmarknad. Arbetsmarknadsutbildningar
har upphandlats nationellt och på så vis omöjliggjort för lokala och regionala
aktörer att delta i upphandlingarna. Samtidigt har matchningen på
arbetsmarknaden kontinuerligt försämrats och alldeles för många av
arbetsmarknadsutbildningarna lider av bristande kvalitet där få hamnar i
sysselsättning. Faktum är att vi aldrig haft fler lediga jobb i Sverige än vi har just
nu, trots detta sjunker inte arbetslösheten.
Det saknas en tydlig regional logik inom arbetsmarknadspolitiken där åtgärder
och insatser utgår från de behov av kompetens som finns på den lokala
arbetsmarknaden. Genom att minska den centrala styrningen och öka den
regionala kan fler utbildningar styras utefter lokala förutsättningar och fler
individer komma i arbete. Ett första steg är att i samverkan med kommuner och
arbetsförmedlingen driva ett regionalt pilotprojekt för att påvisa nyttan med en
regional logik.
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Verka för ett beslut om dubbelspår mellan Halden och Öxnered (Missing
Link)
Målposition: Binda samman Köpenhamn, Göteborg och Oslo

Västra Götalands sammanlänkning med närliggande regioner behöver stärkas för
att bibehålla konkurrenskraft och tillväxt. Ett ökat utbyte med
Köpenhamnsregionen och Osloregionen stärker den gemensamma
konkurrenskraften, innovationsförmågan och utbytet länderna emellan. En god
infrastruktur för gods och persontrafik är avgörande, men mycket mer kan göras
för att binda samman regionen. Ett första steg är att uppgradera sträckan den 13
mil långa järnväg som går mellan Öxnered och Halden i Norge.
Ett dubbelspår på sträckan Öxnered-Halden möjliggör fler godstransporter och
snabbare restid för persontåg. Expressbussarna mellan Göteborg och Oslo går
idag snabbare än tågen mellan Göteborg och Oslo och godstågstrafiken är nästan
helt utkonkurrerad av lastbilstrafiken, något som förtätar trafiken på vägarna och
försämrar miljön på samma gång.
Det är därför viktigt att lyfta fram sträckan Öxnered-Halden som en prioriterad
infrastruktursatsning för regionen gällande såväl gods som persontrafik i
kommande infrastrukturplan och gentemot EU i arbetet med transportkorridorer
(TEN-T).
Säkra svensk forsknings intressen i den pågående förhandlingen om
dataskyddsförordningen
Målposition: Minska ohälsan och skapa framtidens Hälso‐och sjukvård

Hälso- och sjukvården är Västra Götalands mest omfattande verksamhet med
stora utmaningar framför sig. Verksamheten är i ständig utveckling, med målet att
skapa en hälso-och sjukvård av högsta klass med fokus på hög kvalitet,
patientsäkerhet och sammanhållna vårdprocesser.
Möjligheten att bedriva registerbaserad forskning är central för hälso-och sjukvårdens
utveckling. Det har bland annat lett utvecklingen av vaccin för livmoderhalscancer såväl
som upptäckten att mammografi ökar risken för hjärtattacker hos kvinnor.
Ett förslag till ny EU-förordning, kallad dataskyddsförordningen håller på att tas
fram. Förordningen ämnar stärka privatpersoner integritet på nätet och rätten till
sina egna uppgifter. Förordningen är nu inne i en slutförhandlingsfas, kallad
trilogen2.
Skulle förordningen verkställas utifrån parlamentets version skulle det
omöjliggöra registerbaserad forskning inom EU. För att en forskare ska få tillgång
till personuppgifter skulle det krävas att samtliga individer i registret ger ett
informerat godkännande att deras uppgifter får användas
Det gör det omöjligt att bedriva registerbaserad forskning på det sätter som vi gör
i Sverige. Det är av största vikt att bevaka förhandlingen och påverka
2

Trilogen består av förhandlare från Europaparlamentet, kommissionen samt ministerrådet.
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parlamentariker, kommissionen och regeringen i syfta att säkra svensk forsknings
intressen i frågan. Slutförhandlingen pågår under hösten med ambitionen att vara
klara till årsskiftet (2015/2016).

Att gå till handling
För varje påverkansfråga görs en aktörsanalys och aktivitetsplan.
Kommunikationsmaterial görs tillgängligt för berörda politiker och relevanta
tjänstemän. För att nå framgång i det externa påverkansarbetet krävs att alla
känner ansvar inför frågorna och kan adressera dem i olika sammanhang. Såväl
politiker som tjänstemän bör ha kännedom om påverkansfrågorna och Västra
Götalands position.
Ansvaret för sakfrågorna som finns i externa påverkansagendan ligger hos olika
nämnder och beredningar inom organisationen. Presidiet för ansvarig nämnd
fungerar också som politisk styrgrupp om en påverkansfråga berör deras
ansvarsområden. 3
Rapportering, nominering och uppföljning

Arbetet med den externa påverkansagendan rapporteras till externa samrådet. Det
är också externa samrådet som beslutar om påverkansfrågor ska bytas ut eller
läggas till, baserat på underlag från koncernkontoret.
Frågor kan nomineras politisk väg till externa påverkansagendan genom externa
samrådet eller genom koncernledningsgrupper för tjänstemän.
Enheten för externa relationer ansvarar för externa påverkansagendan och det
arbete som bedrivs i samarbete med berörda experter inom organisationen.

3

Näringsliv, arbetsmarknad = RUN:s presidie. Infrastruktur = BHU:s presidie. Förnybar energi = MN:s
presidie. Hälso‐sjukvård = HSS:s presidie. Regionreformen = RS:s presidie
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Sammanträdesdatum: 2015-10-20

Svar på interpellation från Lars Engen (V) angående

Situationen på sjukhusen
Lars Engen frågar i en interpellation hur jag ser på sjukhusens möjligheter att klara av att
uppnå ekonomisk balans.
Ekonomiska underskott på våra sjukhus är inte någon ny företeelse. I varierande grad har
detta tyvärr varit mer regel än undantag under alla år i regionens historia.
När den Grönblå majoriteten tog över var obalanserna på våra sjukhus ett stort problem som
vi uppmärksammade.
För innevarande år tillförde vi därför 750 miljoner kronor extra till sjukhusen för att rätta till
de obalanser som de röda partierna lämnade efter sig 2014.
Våra prioriteringar har inneburit ökade intäkter till sjukhusen på mellan fyra till sex procent
enligt ”snabbfakta” om sjukhusens ekonomi som redovisas till Regionstyrelsen.
Som jämförelse kan noteras att sjukhusens intäkter de senaste fem åren enbart ökat med
mellan två till fyra procent. Tillfälliga resurser har bara förstärkt ekonomin för stunden till
några sjukhus.
Trots de extra tillskotten redovisar flera av våra sjukhus prognoser på underskott för 2015.
Sjukhusstyrelserna och sjukhusledningarna har ett ansvarsfullt arbete att analysera hur
ekonomi och verksamhet ska komma i balans.
Röda siffror och bristfällig verksamhet är inte acceptabelt och vi behöver ha uppsikt och
åtgärda detta.
Inför 2016 ökar resurserna ytterligare utöver de 750 miljonerna som ligger kvar till
sjukvården. Trots att effektiviseringskravet är slopat från 2016 delar jag Lars Engens analys
om att verksamheterna har en förmåga att göra saker effektivare och att vi har personal som
utför ett bra och effektivt arbete.
För att nå ekonomisk balans och bättre verksamhet är det också viktigt att sjukhusen sätter in
åtgärder för att minska antalet sjukskrivningar samt förbättra samarbetet med kommunerna
för hemtagningen av färdigbehandlade patienter.

Vänersborg, 2015-10-12

Johnny Magnusson (M)
Regionstyrelsens ordförande
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