
Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen

En samhällsaktör med rätt att påverka

Västra Götalandsregionen (VGR) är en del av ett större nationellt, europeiskt och globalt sammanhang där
vår utveckling är beroende av beslut och processer som vi själva inte äger och styr. VGR:s påverkansarbetet
är ettverktyg föratt genomföra politiskt fattade beslut och samtidigt förhålla sig till den omvärld som styr
förutsättningarna.

Somsamhällsaktör har vi ett ansvar att driva på utvecklingen i en riktning som gynnar Västra Götaland och
dessinvånarnas intressen, men också bidra till samhället i stort utanför vår egen regionala gräns.
Påverkansarbetet riktar sig mot nationella och europeiska frågor utifrån ett västsvenskt perspektiv.

Varför en påverkansagenda?

Västra Götaland är en stark regional aktör i Sverige. Vi är en ledande kunskapsregionmed ett framgångsrikt
globalt näringsliv och ett starkt civilsamhälle.

Ska vi behålla vår konkurrenskraft och utveckla regionen måste vi fortsätta locka till oss investeringar och
kompetens, och vi måste ha rätt förutsättningar att driva hälso-och sjukvård och regionalt utvecklingsarbete.
En dialog med externa beslutsfattare kräver att vi uppfattas som en tydlig och förtroendeingivande part.

En påverkansagenda samlar och tydliggör VGR:s intressen i ett antal frågor där VGR behöver agera samfällt
och uthålligt över tid för att få till stånd ett nationellt och/eller europeiskt beslut i en prioriterad fråga. Med
en samlad agenda vill VGR gå från att reagera till att agera i långsiktiga frågor som påverkarutvecklingen i
Västra Götaland. Genom att konkretisera och förtydliga budskap är målet att bli mer effektiva och synliga i
påverkansarbetet.

Tydliga budskap och prioriteringar underlättar också samverkan med andra västsvenska aktörer som
tillsammans med Västra Götaland agerar för gemensamma intressen. En påverkansagenda möjliggör att vi
talar med en gemensamvästsvensk röst.
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Påverkansfrågor
Regional kompetensförsörjning

Regionernas arbete med kompetensförsörjning regleras idag i det årliga regleringsbrevet från
Näringsdepartement. Sveriges landsting och regioner har haft ett uppdrag om etablering av regional
kompetensförsörjningsplattform sedan 2010. Arbetet har haft möjlighet till viss finansiering genom
Tillväxtverket.

Idag är inte kompetensförsörjning specificerat i lagen om regionalt utvecklingsarbete (2010:639). Västra
Götalandsregionen föreslår ett tillägg i lagen så att den tar upp kompetensförsörjningsuppdraget
specifikt, på samma sätt som lagen har tillfogats en infrastrukturparagraf (§7).

Regionen har inget mandat att kommendera, styra eller besluta kringdimensionering eller planering av
utbildning. Regionen har viss påverkan på YH-utbildningar, där myndigheten rådfrågar regionen.
Annars är det upp till hur mycket kommunen, lärosätet eller friskolorlitar på och behöver regionens
analys som avgör dess påverkan.

Ett lagstadgat uppdrag skulle stärka regionen i samordning och dialog med relevanta aktörer samt
förhindrar att uppdraget och tillhörande finansiering förvinner i kommande regleringsbrev. Ett
specificerat uppdrag i lag kanpå sikt bidra till atthöja förvaltningsanslaget till regionerna för att
genomföra arbetet.

Även om uppdraget till regionerna skulle försvinna kommer behovet av ett regionalt perspektiv bestå,
arbetsmarknaden är regional till sin logik, medan utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken är
lokal eller nationell. En regional samordning kommer därmed alltid behövas. Blir det inte regionerna
som arbetar med frågan på nationellt uppdrag kan staten återta den rollen på regional nivå.

Påverkansperspektiv:

Västra Götalandsregionen föreslår en formuleringtill ny paragraf i lagen om regionalt
utvecklingsarbete.

Ett landsting ska:

1. fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet,

2. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala kompetensförsörjningsarbetet samt en bedömning av länets
kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt.
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Statliga infrastruktursatsningar i Västra Götaland

Behoven av åtgärder i infrastrukturen är stora i Västra Götaland. Åtgärderna är avgörande för
konkurrenskraften och den hållbara utvecklingen. Inte minst för att skapa en dynamisk
arbetsmarknadsregion, för att ställa omtillmot ett hållbart transportsystem, för att nå klimatmålen samt
för att nå målen om ett ökat kollektivt resande i regionen.

Den nationella planen för transportinfrastruktur revideras normalt vart fjärde år. Planen som löper under
tolv år omfattar alla statliga investeringar och utredningar. Västra Götalandsregionen står tillsammans
med kommunalförbunden gemensamt bakomföljandeprioriterade investeringsbehov:

Ny stambana Göteborg –Borås –Jönköping,
Fyrspår mellan Göteborg –Alingsås på Västra stambanan,
Dubbelspår på hela sträckan Göteborg –Oslo,
Satsningar på regionala järnvägar,
Nya slussar i Trollhätte kanal,
Djupare farleder i Göteborgs hamn
Storstadsåtgärder och dessutom förväntas löftet om en utbyggd E20 infrias.

Investeringar i nationell infrastruktur är ett statligt ansvar och ska finansieras av staten. Trenden går
dock allt mer motatt lägga över mer och mer finansieringsansvar på regioner och kommuner. Det är
tydligt att ramen för statliga infrastruktursatsningar är för snäv. Behoven av åtgärder i infrastrukturen är
stora i Västra Götaland, och inte ens de mest överhängande bristerna kommer bli åtgärdade under
överskådlig tid om de ska finansieras inom befintlig ram. För att kunna göra nödvändiga satsningar på
infrastrukturen behövs en alternativ statlig finansiering.

Transportpolitiken på EU-nivå beaktas i frågan då detfinns möjlighet till betydande medfinansiering för
flera av Västra Götalands prioriterade sträckor, och då Sverige åtagit sig att leva upp till målsättningar
för utbyggnad som antagits på EU-nivå. VGR verkar tillsammans med medlemmarna i STRING
(samarbetemellan regioner och städer i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland) för att flaskhalsar på
järnvägen mellan Oslo-Hamburg ska bort, för att såväl godstransporter som persontrafik.

Påverkansperspektiv:

Ny stambana mellan Göteborg-Borås är med i nuvarande nationell plan med 3,77 mdr
med en total kostnadsuppskattning på 33 mdr. Det är viktigt att få finansiering löst
och så tidig byggstart som möjligt då stråket växer och att kapacitetstaket för
busstrafik redan är i nått i flera sträckor.

Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås har kapacitetsbrist. Med
Skandinaviens största hamn och som den enda nuvarande järnvägsförbindelsen till
Stockholm har stråket en nationell stor betydelse. Med ytterligare spår på sträckan
skulle en utveckling av både personresor och godstransporter framtidssäkras.

Enkelspår på en del av järnvägssträckanGöteborg till Oslogör att tåget idag inte kan
konkurrera med trafik på väg. Ett utbyggt dubbelspår genom Dalsland är en viktig
pusselbit för hela korridorens vitalitet.
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Elektrifiering av transportsektorn

För att möta klimatmålen sker globalt en omställning till elektrifiering av transportsektorn. Dettasker
snabbare samt i större utsträckning än tidigare prognostiserats. Elektrifiering påverkar fordonsindustrin
mer än andra förnybara alternativ, då elektrifiering innebär en transformering av innehållet i det som
utvecklas och tillverkas i Sverige. Förbränningsmotortillverkningen förväntas minska och utveckling
och tillverkning av fordon med elektriska drivsystem öka. Elektrifieringen medger drastiskt minskad
energianvändning, vilket frigör förnybara drivmedel till andra delar av transportsystemet och andra
sektorer som är svåra att elektrifiera. Elenergiförsörjningen baseras på till stor del redan utbyggd
infrastruktur, men själva laddinfrastrukturen för både bilar och lastbilar behöver stöttas och byggas ut.
Det är också viktigt att trygga kapaciteten i elnätet.

Fordonsindustrin är den viktigaste enskilda delen av Västra Götalandsekonomi och drivande för
regionens FoI-kapacitet generellt. För att säkra en fortsatt stark fordonsindustri i regionen är det viktigt
att behålla kompetens och utveckling samt säkra en fortsatt stark underleverantörsbransch och
fordonstillverkning med kapacitet att tillverka kompletta elfordon i Sverige.

Under 2020 kommer EU-lagstiftning som avser främja en snabb omställning till alternativa bränslen att
antas. Att EU:s prioriteringar stämmer överens med förutsättningarna i Västra Götaland, liksom att
Sverige som medlemsstat lever upp till EU:s lagstiftning är nödvändigt för att vi ska nå våra mål.

De insatser som på olika sätt och i olika sammanhang bör informeras om och stöttasär:

Kompetensförstärkning bland ingenjörer, tekniker, och övrig personal

En tidig och stor hemmamarknadsom bör utvecklas utifrån bådeplanerad och
kunddriven utvecklingav laddinfrastruktur

Innovations-och utvecklingsstöd, i form av forskningsprogram som till exempel
Vinnovas program för Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) och
labbmiljöer för utveckling av elfordon (T ex SEEL).

Påverkansperspektiv:

Statligt stöd för en utbyggnad av laddinfrastrukturen i VG. Västra Götaland ska
genom ett inledande försök bli den första etappen i en nationell utbyggnad av
laddinfrastruktur.

Nationellafinansieringsinstrument för utbyggnad av laddinfrastrukturmåste kopplas
till en regional nivå. Nuvarande system riktar sig tillkommunal nivå vilket kan
fragmenterautbyggnaden av laddinfrastruktur.

Interoperabilitet i infrastrukturen som gör att kunder kan byta mellan olika aktörer.

Viktigt med insatser för kompetensförsörjning. Relaterat till påverkansfråga1
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En översyn av Patientdatalagen

Digitaliseringen går snabbtinom hälso-och sjukvården. Ny teknik möjliggör digitala lösningar inom
vården, men det väcker också juridiska frågeställningar som behöver lösas.

Den tekniska utvecklingen ger stora möjligheter för oss i regionerna att skapa en bättre och mer
samordnad vård. Men för att det ska vara möjligt behöver vi en lagstiftning som hjälper oss att utveckla
vården.

Det är därför positivt att en särskild utredare senast den 31 maj 2021 ska lämna förslag som rör
personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och hälso-och sjukvård. Västra
Götalandsregionen följer och bidrar till utredningens uppdrag som vi anser omfattar flera viktiga
områden där vi ser ett förändringsbehov.

Samtidigt anser Västra Götalandsregionen att det är en brist att utredningen bara tittar på nuvarande
lagstiftning. Utvecklingen de senaste 10–15 åren inom maskinell datahantering/AI/Beslutsstöd förblir
orörda. Potentialen med ny teknik uteblir för vården eftersom lagstiftningen så tydligt avgränsar våra
möjligheter när den inte omfattar ettantal områden som en digitaliserad hälso-och sjukvård kommer
kunna erbjuda.

Påverkansperspektiv:

Pågående utredningen bör ges ett tilläggsdirektiv att utreda lagstiftningens ändamålför behandling av
patientdataså att lagen:

Möjliggörbehandling av patientuppgifter för förebyggande hälso-och sjukvård.

Möjliggör användning avpatientuppgifter i digitala beslutsstöd

Tillgängliggör hälsodata för forskning och utveckling av Life-science området.



Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen | 2019-12-18

6

EU:s politik för sammanhållning, forskning och innovation

EU:s nya långtidsbudget har blivit kraftigt försenad bl.a. pga. den osäkerhet som följt på Storbritanniens
utträde ur EU. Stora delar av förutsättningarna för EU:s stöd för tillväxt och utveckling
(sammanhållningspolitiken), för forskning och innovation (ramprogrammet för forskning och
innovation) samt för kultur och kreativa näringar (programmet Kreativa Europa) är redan på plats men
det kvarstår dels tekniska detaljer som kan påverka VGR men framförallt har ingen del av budgeten
siffersatts.

Kommissionens förslag till långtidsbudget har till stora delar varit i linje med VGR:s prioriteringar men
det kvarstår fortfarande en osäkerhet kring hur rådet kommer att ställa sig till både fördelning och
budgetens omfattning. En överenskommelse förväntas tidigast hösten 2020.

För att lokala perspektiv ska kunna säkras är det angeläget att lokal och regional nivå är med
tillsammans med nationell och europeisk nivå och styr genomförandet av EU:s budget. VGR måste
därmed fortsatt bevaka processen och vara beredd attagera när vi ser betydande förändringar av
kommissionens förslag som påverkar förutsättningarna för VGR.

Påverkansperspektiv:

VGR bör fortsätta bevaka process och utveckling kring EU:s långtidsbudget.

VGR bör vid behov påverka EU:s långtidsbudget i synnerhet med fokus på
sammanhållningspolitiken där vi tror Sveriges tilldelning kan komma att ifrågasättas.

VGR bör även arbeta på samma sätt med EU:s nya ramprogram för forskning och
innovation samt verka brett för att västsvenska aktörer samt VGR kan fortsätta
utvecklas genom att aktivtdeltai programmen och ta del av dess resurseroch
samarbeten.
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Harmoniserade statsstödsregler

Statsstödsreglerna gäller på EU-nivå och syftar till att harmonisera relationen mellan medlemsstaterna
och deras statsstöd. Utan reglering kan rika medlemsstater subventionera initiativ som gynnar inhemska
företag på bekostnad av företag i medlemsstater med sämre ekonomiska förutsättningar.

Det har dock visat sigatt även om regelverket är samma så skiljer sig tillämpning åt mellan
medlemsstaterna. Ett tydligt exempel är hur Audi i Belgien under 2017 erhöll mer än 100miljoner
kronorinom ramen för 5–6olika kompetensutvecklingsprojekt. Det svenska ESF-rådet tillämpar
regelverket mycket mer restriktivt och tillåter max 18 miljoner kronor(2 miljoner euro) för ett och
samma företag, oavsett om det gäller ett projekt eller flera.

Givetvis är det önskvärt att bolag med stora kompetensutvecklingsbehov inom industrintillåts erhålla
stöd i större omfattning än 18 miljoner kronor, men den viktigaste frågan är att regelverket tillämpas
harmoniserat över EU:s medlemsstater för att undvika konkurrenssnedvridning mellan bolag.

Påverkansperspektiv:

Västra Götalandsregionen bör agera för att Sveriges regering tolkar EU:s statsstödsregler på ett sätt som
harmoniserar med övriga Europa.
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