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Sammanfattning

ochStaten regionerna

och särskilt de fem-sex åren hardecenniernaDe senaste senaste
förändringar helamånga och organisatoriska inominneburit nästanstora

Sverige. Arbetet vid myndigheter och verk harden statliga sektorn i
Mål- och resultatstyr-effektiviserats och till delar decentraliserats.stora

sektorn. Mångainförts på alla nivåer inom den statliganing har
fler omorganiserats. Fleramyndigheter har lagts ned och harännu stora

marknaderna för viktiga tjänsteraffärsverk har bolagiserats och
flera tidigareavreglerats. Huvudm annaskapet förhushåll och företag har

och primärkommuner.verksamheter har överförts till landstingstatliga
alla dessasamtidigt för besparingar. NästanStatsbudgeten har utsatts

uppmärksamhet hargeografiskt utfall. Särskildförändringar har ett
ochsamband med nedläggning rationalise-personalminskningama irönt

tillväxtbetingelsema ivälfärden, servicetillgången ochring, ävenmen
ortstyper samordning skilda statligapåverkas. Möjligheten tillolika av

Föreliggandebl.a. regionindelningar.verksamheter påverkas av nya
konsekvenserna allaanalysera de regionalautredning syftar till att av

förändringar.dessa typer av
beskrivs här i grund-regionala konsekvensernaDe termer av

för hushållen,servicetillgänglighetvälfärd, sysselsättning,läggande
mobiliseringföretagen gradentillväxtbetingelser för samt avav

hand för antalregionala beskrivs i förstaKonsekvenserna ettresurser.
grupperade efter storlek,lokala arbetsmarknadertypregioner, dvs.

näringsstruktur och lägeskaraktäristika.
mellande traditionella utjämningsinsatsemaflestaDe är attense om

tillräckligt högoch mellan kommuner beroendehushåll är av en
högkräver idagtillväxt. kärva budgetsituationennationell Den en

för regionalpolitiskaanvändningen offentliga medeleffektivitet i av
regionalpolitikenshar tagit sin utgångspunktsyften. Utredningen attsom

grad möjligt i allafrämja tillväxt i så högsyfte skall att somvara
nationella tillväxten.så alla kan bidra till denregioner, vilka på sätt

beskriva medvetnabegreppet regionpolitik förUtredningen använder att
aktiv samverkanhela det statliga fältet ioch samordnade insatser inom

regionpolitik för helanäringspolitik. fungerandemed regional En
mellan alla statligasåledes genomföras samverkanSverige skall genom

kontakt med lokala ochverksamhetsområden och iinsatser och nära
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regionala intressen. Statens verksamheter kan på många olika bidrasätt
till utveckla de tillväxtbetingelsemaregionala och levnadsvillkoren.att
Utredningen hela utbildningssystemet, särskilt högredenattmenar
utbildningen, har nyckelroll det gäller regional utveckling.nären
Kommunikationsinfrastrukturen viktig förutsättning förär en annan
regional tillväxt.

De organisatoriska förändringarna inom statliga verksamheter är av
följande huvudtyper:

horisontell omfördelning omfördelning och arbetsuppgifterav ansvar
mellan på och nivå,myndigheter vertikal omfördelningen samma
oftast form decentralisering till nivån, avveckling,i den regionalaav
nybildning och sammanslagning myndigheter, överföring huvud-av av
mannaskap främst från till kommuner och landsting, renodlingstaten

tjänsteproduk-verksamhet särskiljande myndighetsutövning ochav av
form och i samband avregleringtion, ofta i bolagisering med samtav

haromlokalisering. Någon eller flera dessa förändringartyper merav av
eller statliga arbetsställen under åren.mindre berört alla de 15senaste

särskilt på informationsteknologiskaDen tekniska utvecklingen, det
på flesta statliga arbets-omrâdet, har medfört omställningar destora

ställen.

Mål medel regionpolitiken förutsättningaroch i nya-
och arbetssätt

stora regionalpolitiken, dvs. allatill helt nyligen har denFram statens
tillresursinsatser inom skilda sektorer, i huvudsak bidragit positivt en

levnadsvillkoren. tilltagande internationellageografisk utjämning Denav
svenska regional-konkurrensen och kärva budgetläge ställer denstatens

harmonierapolitiken inför utmaningar. Regionpolitiken behövernya
Huvudmålet förutsättningar förmed näringspolitiken. bör attnu vara ge

allautveckla företagens innovations- och anpassningsförmåga iatt
själva för problem-regioner. Regionerna bör i utsträckningstor svara

formulering, lokal och regional mobilisering genomförandesamt av
regionala utvecklingsprojekt. allt viktigare roll förEn ärstaten att
utveckla institutioner, samarbetsfonnertydliga regler ochange som
underlättar nytänkande, kompetensutveckling, marknadsm kontak-ässiga

och produktutveckling i näringslivet.ter
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omfördelningGeografisk statens resurserav

fördelar statligaregionalpolitikenlillafonnella ellerDen somresurser
transfererings-budget- ochhelahalv statensprocentmotsvarar avenca

hittills interesursomfördelningenhuvuddeleninnebärDet attsystem. av
defördelningsprincip. Dettaregionalnågon uttalad trots attstyrts av

aktivtframhållit viktenpropositionemaregionalpolitiska attsenaste av
allavid beslut inomregionalpolitiken, dvs.storagenomföra den

verk.myndigheter ochstatliga
utgifterochinkomsterfördelningenkartläggningEn statensavav

geografiskt1993/94 visarbudgetåretunder snettäratt resurserna
StockholmsregionensärskiltochStorstadsregionernafördelade. svarar

berorDettadirekta inkomster.delmycketför statensstor aven
relativtoch denbefolkningskoncentrationenstarkanaturligtvis på den

storstads-ihos befolkningenköpkraftenlönenivån ochhögresett
företag harmångadel förklaras detmindreregioner. Till storaattaven

juridiskavarför bl.a.regioner,till dessalokaliseradehuvudkontorsina
storstadsregioner.bokföres påoftainkomstskatterpersoners

ldet gällerNärpå fyra huvudgrupper.fördelasutgifterStatens
dessamyndighetsuppgifter liggerochförvaltnings-utgifter för statens

Stockholmsregionen.riksgenomsnittet ihögre60 änän procentmer
räknadebeloppockså högauppvisarregementskommunerNågra per

utvecklingregionalförmed betydelseutgifterGruppen 2invånare.
tillväxtbe-regionalatillbl.a.individinriktade bidraroch ärsom
räknatolikamellandock inteVariationentingelser. ortstyper,är stor per

Stockholmsregionemasidanågenerellacapita. Det mönstret är att ena
högtliggerkommunernasidan de minstaå andraresidensstädema,och

regionalaför denmed betydelseUtgifterna 3invånare.i utgifter per
mindretillkoncentrerasindividinriktadeoch orter.utvecklingen ärsom

skatteutjämnings-formbl.a. ibidragsmåorterMånga emottar av-
iför kommunernagenomsnittetdubbelt såbidrag är stora somsom-

kompense-utgifterslutligen gäller 4detStockholmsregionen. När som
tillcapitaräknattransfereringargår minstinkomstbortfall perrar --

småoiter.tillStockholmsregionen,individer i mest
fleranedskärningar inomaviseradegenerell bedömningEn är att

med idagregionersärskilt drabbautgiftsområden kommer svagtatt
framplanerasAv de förändringararbetsmarknad.utvecklad privat som

ochforskningstudiestöd,anslag tillökningarår märkstill 1999 av
och högskoleorter.universitets-framför alltutbildning. Detta gynnar
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Förändringar verksamheter konsekvenserz förstatens -
sysselsättning och rörlighet

Utbyggnaden kraftig under hela 1970-talet. Sedanstaten 1980av var
har emellertid sysselsättningen inom gått ned successivt. Understaten
hela perioden 1980-95 minskade antalet anställda i samtliga myndig-
heter med 64 000 eller 20 Länens beroende statligprocent.ca av
sysselsättning varierar från Uppsala län där andelenavsevärt stats--

Älvsborgsanställda ll till länär med baranästan 2,5procent procent.
Genom bolagisering har antalet anställda i kvarvarande affärsverk

minskat till 20 000 1994. Det minskning med hela 85ärca personer en
sedan 1980. Många dessa arbetstillfällen finns dock kvar iprocent av

de bolag bildats.som
När det gäller sysselsättningsutvecklingen i olika regiontyper helai

den statliga sfären både myndigheter och affärsverk under den- -
10-årsperioden har minskningen varit relativt kraftigastsenaste sett

utanför storstäder och regionala Medan minskningen i mindrecentra.
i genomsnitt 24 varierade motsvarande minskning iorter procentvar

storstadsregionema och regioncentra mellan och8 16 Deprocent.
statsanställdas andel den totala sysselsättningen endast 7är procentav
i småorter 9 i regionala och ll i demot procent centra procent tre
storstäderna tillsammans. få statliga verksamheterDe ökat antaletsom
sysselsatta gäller främst högskole- och kulturområdet. På båda dessa
områden det regionala fått den delen tillväxten.är centra störstasom av

Totalt har personalminskningama inom den statliga sfären varitsett
jämnt fördelade på och kvinnor. småregionerI utanför storstädermän
och regionala har emellertid väsentligt fler manliga anställdacentra

för nedskärningar och omorganiseringar. Medan antalet anställdautsatts
kvinnor minskade med 20 på dessa så minskade antaletprocent orter
manliga anställda med 36 I alla innebär minskadprocent. ortstyper en
rekrytering i kombinationer med ökade avgångar i de äldre ålders-

det skapas skev åldersfördelning inom det statligaattgrupperna en
området.

Den statliga verksamheten viktig arbetsmarknad förär en personer
med längre utbildning. Omkring har40 någon form efter-procent av
gymnasial utbildning. helal arbetskraften motsvarande andel endastär
20 Det framför allt i storstäderna och de regionalaärprocent. centra

utbildningsnivån inom det statliga området hög. Sysselsättnings-ärsom
minskningen under de tio åren har till allra delen gälltsenaste största
lågutbildade. l alla har antalet högutbildade statsanställda iortstyper
själva verket ökat.
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och verkmyndigheteranställda vid statligabland ärRörligheten
anställda sinadefortsätterlåg. genomsnitt 80genomgående I procent av

statlig och privatRörligheten mellantillfrån årarbeten annat.ett ett
denfrånminskat tiden bortsettoch harmycket lågsektor överär -

verk.bolagiseradepersonal tillöverflyttningenomfattandeganska av

förkonsekvenserverksamheterFörändringar i statens -
servicetillgänglighet

regionaladesärskilda studiergenomförtsharutredningensInom avram
kommu-infrastrukturrelateradeavregleringenkonsekvenserna treavav

inrikesflyget.telemarknaden ochnämligennikationstjänster, posten,
på följande1990-talet pekaravläsas i mittende kanResultaten avsom
missgynnamonopolende tidigaretycksdet förstaerfarenheter. För nu
fortfarandedetområdena finnsPå allamarknaderna.de tresvagaste

ochbefolkadesmå och glestaktör pådominerandehelt orterkvar en
tendensfinns detdet andradåligt. Förfungerar attkonkurrensen en

uttryck isighandmarknader i förstapåkonkurrensen tarstörre en
har konkur-tredjemarknadsdelar. detFörlukrativaspecielltkamp om

priser.lägretryckgenerelltinneburitfungerat,dendär motettrensen,
tidigarepåregionaltoch varieradifferentierashar börjatPriserna
ökandedenexempel påockså tydligafinnsmarknader. Detreglerade att

och till-befintliga tjänsterutvecklingpåhar drivitkonkurrensen aven
emeller-kanförnyelsesådan kreativEntjänster.skapandet manav nya

Endåligt.fungeratkonkurrensendärregionerockså finna itid
insatsergenomförda studierutifrånrekommendation är att statens mera

avgränsadegeografisktkonkurrensskapapåinriktasbehöver att om
marknaden.konkurrens påskapamarknader än att

konsekvensernade regionalafördjupningsstudie gällersärskildEn av
gällerföretagstjänster. Detstatligasektorninombolagiseringfallett av

ombildning till ALMI Företagspartnerutvecklingsfondemasregionalade
såvälharSamtidigtsjälvständigt.blivitALMIbolag harAB. Som mera

starkarefåttmoderbolagetvianäringslivetlokaladet staten ensom
inriktningenmarknadsmässigadendockbedömningställning. En år att

förkonskevenserregionalpolitiskanegativakan fåreformenav
utkantsområden.i länenssysselsättningen

organisatoriskakonsekvensernaregionaladestudieEn avav
försäk-ochpolisenvägverket,inomrationaliseringarochförändringar

verksam-allaerfarenheter. Inomgenerellanågraringskassoma treger
Vägverketsgrundfunktionen. Förprioriteringskettheterna har det aven
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del det sig i uttryck renodling beställar-tar och produktions-av en av
rollerna. Generellt gäller också funktioner för ledning, uppföljningatt
och kontroll allt kommit förläggas till s.k. regionalaatt större orter,mer

Tillgången på viktiga beslutsfattare utanför decentra. harstörre orterna
minskat både inom vägverket och polisen. Man kanavsevärt se en mer
eller mindre tydlig företagisering verksamheterna. förefallerDetav
inte osannolikt denna starka identifikation med företag missgynnaratt
glesbygden. De allmänna försäkringskassoma har dock starkare lokalen
förankring på småäven orter.

Den sista fördjupningsstudien högskolornas regionala be-avser
tydelse. Expansionen inom högskolan under det decenniet harsenaste
framför allt skett vid mindre och medelstora högskolor i hela landet.
Deras andel landets högskolestudenter har vuxit från 30 till 40av

inom för totalt ökad intagning. En slutsats hög-procent settramen en av
skolestudien tillväxten på högskoleorter under 1980- ochär 90-talenatt
endast delvis kan direkt tillskrivas expansionen själva högskolan. Enav

slutsats små lokala arbetsmarknader i länens utkanterär attannan
fortsatt har liten attraktion och efterfrågan på högskoleutbildaden svag
arbetskraft.

Problemlösning samordnadei processer

Arbetet för regional utveckling baseras idag på förväntningar attom
olika skall arbeta sektorsövergripande. Det två problemärorgan som
sektorsorganen ställs inför de skall regionala hänsyn. Det förstanär ta
handlar målkonflikter mellan respektive ursprungligaom organs
målsättningar och andra hänsynstaganden de förväntas göra,som
däribland regionalpolitiska. Det andra problemet handlar denom
oklarhet råder hur de regionalpolitiska målen ska definieras ochsom om
värderas. Båda problemen söker sektorsorganen ofta lösa attgenom
tolka och värdera övriga målsättningar så de kommer liggaatt att nära
den verksamhetens ordinarie målsättning.egna

Hindren för sektorssamordning ofta ligga i resursbrist, särskiltuppges
personalmässigt hos sektorsorganen. De lösningar ofta presenterarman
för hantera det tvärsektoriella arbetet tämligen traditionellaatt är

såsom anställa flera kan sig samverkan elleratt ägna attsom-
tillsätta referensgrupper med företrädare för olika sektorer. Särskilt på
den centrala statliga nivån emellertid organisationen för förär attsvag
åstadkomma reell samordning. fordrasDet också stark politisken en
vilja särskilt på central nivå för utveckla effektiv regionpolitiskatt en
samordning.
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finns i grunden möjligheterDet på den centrala nivån kantre som man
föranvända indirekt inflytande: klassisk förvaltnings-utövaatt ett

styming via budget och författningar, metodutveckling utvecklarsom
förformerna regionalt utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering av

det regionalpolitiska arbetet. Idag lyckas samordningen kanske bäst när
ställs inför konkret problem akut behöver lösas. Mycketettman som

talar emellertid för fungerande samordning behöver baseras påatt en
tänkta och väl förankrade regionpolitiska och preciseradegenom program

former för deras genomförande.

effektiv regionpolitikKrav på en

således regionpolitik förVi använder begreppet samordnaden men
syfte både uppnågeografiskt differentierad statlig politik i mellan-att

regional balans och stimulera tillväxt i varje region i Sverige. Regionpo-
litiken enligt denna terminologi omfattar därmed med hänsyn till denen

och aktivt styrd del storaregionala problembilden medveten denav
regionalpolitiken.

Uppgiften för formuleras fråga: kanregionpolitiken kan Hursom en
och ansvarstagande viaoch bör sina verksamheter sittstaten styra egna

resursfördelningen så både regionalregelsystemen, arbetssätten och att
Uppgiftenbalans och tillväxt hela landet främjas på lång sikt kräveri

speciella potential tillvara.samverkan varje regionsgör tasatten som
decentralisering beslut ochdessa krav fordras fortsattFör mötaatt aven

befogenheter.
samordningsfunktionbehövs samtidigt central statligDet somen

förtroende. förtroende kan antagligenåtnjuter fackdepartementens Detta
och/elleruppnås samordningen leder till högre nationell tillväxtom

utgifter för de samarbetar.lägre parter som
behöver kombineras medförändring i dessa riktningarEn ett

uppföljningsansvar. kräver ikvalificerat centralt Detta sin tur ett
effektivt informations- och överblickar hela viddenanalyssystem som

verksamhets- och influensområden.statensav
viktigt fastlägga för för regionalDet är att statensramarna ansvar
och serviceslag behövsutveckling utjämning. För vissa det preciseras

kritiska fall behövs tydliga geografiskaI vissa detgränser. göras av-
för hur långt skall sträcka sig för skapagränsningar statens attansvar

arbete och service, arbetsmarknad och service. Rollfördelningent.ex.
mellan de många aktörer arbetar för regional tillväxt behöversom nu

bli tydligare.även
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blirDet allt mindre relevant tala geografiskt sammanhän-att storaom
gande problemregioner Sverige.i regionalaDen fördelningen bådeav
balanserande och tillväxtskapande insatser behöver därför utgå från det
faktum varje tillgång och varje problem har rumsligatt en egen
förankring. finns inte någonDet längre naturlig planeringsregion. Det

förutmaning den regionpolitiken utveckla metoder förär att atten nya
bemästra dessa geografiskt fragmenterade tillväxtproblem.
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regionernaochStaten1

och dess avgränsningUppdraget1.1

riksdagens beslutregionalpolitiken enligtuppgiften förviktigasteDen är
olika delar, delssammanhållning mellan landetstillbidra dels1995 att

proposi-Sveriges utveckling. Enligtbidra tillalla regioner kantill att
nåsamverka vi skapolitikområden måstemångadettionen är omsom

till kommu-telekommunikationer, statsbidragbalans. Beslutregional om
energiför-kulturområdet,inomhögre utbildning, insatserforskning,ner,

och myndigheterför statliga verkriktlinjerjärnvägar,sörjning, vägar,
utvecklingmöjligheterna till regionalpå olikapåverkar sättm.m.

ochregionalpolitiska hänsyninnebär14. Detprop. 1994/95: 161, atts.
politikområden, både påarbetet inom allamåstesamordning genomsyra

regionalalokala ochockså denregional nivå. innebärcentral och Det att
viktig.utvecklingsarbetetförankringen ärav

åren harfem-sexsärskilt dedecennierna ochDe senastesenaste
har varitsektorn. Dethela den statligaförändringarinneburit stora av

verksamheter. Flerastatligaeffektiviseringperiodintensiv storaaven av
viktiga tjänstermarknaderna förbolagiserats ochaffärsdrivande verk har

ochlagts ned sedan 198060-tal myndigheter harhar avreglerats. Ett
1994. Detperiod Statskontoretundernybildats45 har sammaca

besparingsåtgärderframbudgetunderskottet har tvingatstatligaökande
olika delar.välfärdssystemetsoch istatliga förvaltningenbåde inom den

har överförtsverksamhetsområdenstatligaHuvudmannaskapet för flera
beskrivsförändringaroch primärkommuner. Dessalandstingtill över-
antal verksam-detaljrikt föroch kapitelsiktligt i avsnitt 1.3.1 ettmer

kapitelfallstudieform iheter i
fallutfall. mångahar regionalt Idessa förändringarallaNästan ett

Samtidigtgeografiska fördelning.servicenspåverkas välfärdens och
fall påverkasmångaockså sysselsättningen i olika 1påverkas ortstyper.

föroffentliga insatsernaockså möjligheterna samordna de attatt
emellertid sällanbalans.regional utveckling och Detstimulera både är

planeradesigkonsekvensbedömningar,genomför regionala vare avman
desektorer. Därförenskildagenomförda förändringar inomeller är

för-och planeradepågåenderegionala konsekvensernasammantagna av
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ändringar skulle behöva redovisas för möjliggöra verk-attsom en-
ningsfull samordning i dag mycket svåra överblicka.att-

Det bl.a. i syfte lägga grunden för bättre informationssystemär att ett
föreliggande utredning genomförts. Utredningen har till uppgift attsom

analysera de regionala konsekvenserna genomförda förändringar iav
den statliga sektorn.

konsekvenserDe vi intresserar för sådana har i vidäross som
mening regionalpolitisk betydelse. Det innebär vi inte begränsaratt oss
till undersöka villkoren inom de regionalpolitiska stödområdena.att
Motiven för sådan allregional på den stora regionalpolitikenen syn
i kontrast inriktning på den lilla regionalpolitikensnävmot en
beskrivs i kapitel handlar1.2. Det konsekvenser i skala frånom en
mellan- och inomregional utjämning levnadsvillkoren betingelsertillav
för regional tillväxt och utveckling. Konsekvenserna kan enligt denna
skala beskrivas i termer av:

grundläggande välfärd-
sysselsättning-
servicetillgänglighet för hushållen-
arbetskraftens utbildningsnivå-
tillväxtbetingelser för företagen samt-
graden mobilisering regionalaav av resurser.-

Statens för den regionala välfärden kopplad dedels till socialaäransvar
försäkringssystemen, dels till myndigheter för individernassom svarar
och nationens säkerhet rättsväsende, försvar. kapitelI 3 redovisas
resultaten kartläggningen statsbudgetens regionala fördelning,av av som
bl.a. insikter och mätt på de ekonomiska välfärdssystemensger om
utjämnande effekt.

direkta sysselsättningen statligDen inom verksamhet varierar starkt
mellan lokala arbetsmarknader. Vissa regionala medcentra, orter
betydande försvarsverksamhet Stockholmsregionen har högsamt
koncentration statsanställda medan flertalet små ochindustri-av
glesbygdskommuner har liten andel statlig personal. finns ocksåDeten

kvalifikationervariation i och andel kvinnor bland statsanställden
personal mellan olika regioner. kapitelI 4 detaljerad redovis-görs en
ning personella förändringar i olika regiontyper vid omorganisationav
och omstrukturering verksamheter.statensav

Serviceproduktion statligi regi gäller brett spektrum från basalett
postservice, jämvägstransporter, högre utbildning och universitets-
forskning till delar myndighetsutövningen. Servicetillgänglighetenav
måste därför undersökas på flera olika geografiska nivåer, där t.ex.
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berör villkoren på lokal nivå medanposttjänstema FoU-tillgången
har betydelse på landsdelsnivå. Servicetillgången och desssnarare

förändringar samband med omorganisationen bl.a.i Post- och Tele-av
verket, Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket och de Allmänna
försäkringskassoma m.fl. redovisas i serie fallstudier Kapitelien

dock till del lämnats utanför utredning.Försvarsmakten har dennastor
ingårkapitel redovisar regionala sysselsättningsförändringar,I 4 som

försvarspersonal sammanställningarna. kapitel redovisas ocksådock i I 3
Försvarsmakten.den regionala fördelningen tillresurserav

Tillväxtbetingelsema för näringslivet har koppling till både kommu-
nikationsinfrastrukturen och utbudet arbetskraft med högre ut-av

På båda områdena har anslutning tillbildning. Istaten ett stort ansvar.
kapitel studier Vägverkets omorganisationdenna fråga redovisas i 5 av

högskolornas regionala betydelse.samt av
särskilt hög vadpå kunskap gäller i utsträckningBristen om som

område hänförregionala Till detta viskapar mobilisering av resurser.
organiserar sig kring strategi ochregionala aktörer som en gemensam

Statens roll undanröja hindersamordnar sina resursinsatser. är attsnarast
minska den centrala detaljstyr-för sådan mobilisering attgenomen

också med stödjerStatens roll bidraningen. är att resurser som en
och kontrollera dess genomförande. Iregionalt profilerad strategi att-

till verkningsfull samordning bådekapitel diskuteras möjligheterna6 en
på central nivå och i varje region.

utredningens övergripande slutsatser. Slutsatser-kapitel redovisasI 7
framför på behovet tydliggöra roller ochpekar allt gränsernaattavna

spel-regionala inom statliga verksamheter,för det attansvaret ange
verkningsfull samordning skall åstadkommasreglerna för hur samten

geografisk grundsyn inom alla sektorer.befästaatt en

drivkraft, stöd och hinder1.2 Staten som

för regional utveckling

Myndigheter och affärsverk i förändring1.2.1

kan påstå delar den svenska statsförvaltningen byggtsMan att stora av
kring ganska medvetet regionalt ansvarstagande. Myndigheterettupp

syftar efterlevnadenoch verk med uppgifter till kontrolleraatt avsom
eller erbjuda tjänster hushåll, kommuner, organisa-regelsystem att

tioner och företag har i utsträckning haft och har fortfarandestor
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regional representation i varje län. Av tradition har dessa statliga verk-
samheter etablerats i residensstädema, de inte underäven sorteratom

Änlänsstyrelserna. idag återfinns 40 alla statsanställda iprocentca av
sådana regionala någotEn andel finns45centra. större procent- -

i de storstadsregionema, medan kommunernasammantaget tre resten av
dvs. tillsammans200 har ganska liten andel denärmare st. en av- -

statsanställda.
Decentralisering både verksamhet och beslutsrätt har karaktärise-av
åtskilliga statliga myndigheter och verk under de decennier-rat senaste
Ändå kan påstå omställningarna inom statliga myndigheterattna. man

och inom affärsverken under de åren15-20 i första hand skettsenaste
för effektivisera verksamheten sådan, dvs. den nationellaatt som
uppgift varje myndighet har. Frågan den effektivite-regionalasom om

och rationaliteten har ofta kommit i andra hand. Utvecklingsarbetetten
i statsförvaltningen korn således under 1980-talet inriktas påatt att
effektivisera den politiska styrningen myndigheterna. Underav
statsförvaltningens expansiva epok, fram till 1970-talets del,senare var
det de centrala sektorsmyndighetema hade det faktiskastora som
huvudansvaret för driva utvecklingen. Ramlagstiftningen bidrogatt
också till politikskapandet i viss mån korn flyttas till myndig-att att
heternas tillämpning. Vidare hade regeringen under många år begärt att
få förslag från myndigheterna till omprövningar och besparingar. Men
dessa vädjanden någrainte påtagliga resultat fonni kost-gav av
nadssänkande åtgärder. underDen 1970-talet växande kritiken mot
byråkratin ytterligare skäl fastare politisktett att ta ettvar grepp om
myndigheterna.

Samtidigt fanns skapa bättre förståelse för med-strävan atten
borgarnas behov genomförandeti den verksamhet myndig-av som

Ökadheterna hade sköta. decentralisering till myndigheternaatt var en
naturlig konsekvens kundorienteringen. fanns ocksåDär naturligtvisav

regionalpolitisk tanke. Särskilt påtaglig och materialiserad blev dennaen
vid de olika omgångar utlokalisering statliga verk från Stock-av av
holmsregionen genomfördes under l970-talet.som

Både och mindre styrningmer

Under 1980-talet skaffade sig regeringen således bättre förutsättningar
för myndigheterna och förändringsarbetet Statskontoret 1994:5;att styra
Ringqvist 1996. Detta skedde bl.a. ändrad ekonomistyrning. Igenom

med resultatstyrning ligger myndigheterna inom givnasystemet att
får välja vilka medel skall användas för nå önskadeattramar som
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avsedda och mätbara resultat uppnås.det följsresultat och attatt upp
År myndighet frihetverksledningsbeslutet varje1987 atttogs som gav

ochSamtidigt föreslogs affärsverkenorganisation.forma sin attegen
sammanhållna affärsverkskoncemerbehandlasderas bolag skulle som

möjliggöra dettakoncemstyrelser. Förledda fullt ansvariga attav
bolagsbildningar och kapi-angåenderad förändringarföreslogs t.ex.en

ifrågasattes årsverk och bolag. i 1987mellan Däremottalöverföringar
dåsådan, skrev statsrådetaffärsverksfonnenbeslut inte tvärtom att:som

samhälleliga målekonomiska mål finns det andravid sidan somom
uppnå. de regionalpolitiskaverksamhet syftar till T.ex.affärsverkens att

Televerkets och SJ verksam-i Postverkets,hänsynstaganden görs :ssom
affärsverken vidarebedrivs inomverksamheterheter. De är stortavsom

delardirekt eller indirekt mycketoch berörallmänt intresse stora av
enligt min meningsamhälleliga kravdessasamhället. Det utgörär som

verksamheter iverkens huvudsakligaför bedrivadet främsta skälet att
verksform.

fick genomslag iför fömyelsearbetetriktlinjerDe som angavs
länsreformen gjordes underfrånstyrfonner bortsettändrade men

förränförvaltningsstrukturen. Inteförändringar i1980-talet inga större
budgetunderskott skärptesfonn växandeomvandlingstrycket i togav

verklig fart.strukturförändringarna

kärnverksamheterRenodling statensav

principi-genomförts efter 1990haromfattande förändringarDe ärsom
kämverksamhetenrenodla den statligamotiverade kravetellt attav -
affärsverksamheten.skilja den frånmyndighetsutövningen attgenom-

för den konkurrensutsattaförutsättningarligger ändradeBakom detta
insikt produktivi-allmänoch framför alltaffärsverksamheten omen

ändrad på konkurren-ekonomin ochden svenskatetsproblemen i synen
marknadsekonomins motor.sen som

bilaga 2 Ut-1989/902100budgetproposition prop.årsI 1990
grunder för deredovisade regeringen vissaoffentlig sektor,veckling av

för-renodla de statligaförbehöveröverväganden göras attsom
finansiering. Tidigareuppgifter, roller ochvaltningsmyndighetemas var

myndigheterhar mångamyndighetsutövning. Nuhuvuduppgiften som
på olikatillhandahålla finansieradehuvuduppgift tjänster, sätt:att

detfinansieringsformeruppgifter, roller ochblandningDenna närav
medborgarnasmyndigheterna,styrning, ledningengäller regeringens av

negativa följder. Detkan i vissa fallrättssäkerhet, organisation gem.m.
förvalt-renodlabakgrund motiveratdenna övervägaatt attär mot mer
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ningsmyndighetemas uppgifter, roller och finansiering. På så kansätt
verksamheterna effektiva 23. I propositionengöras framhållsmer

Statlig konkurrensutsatt affärsverksamhet utanför affärsverkssektomatt
omfattning bör bedrivas i bolagsforrnär större 28. Annarssom av

bör uppdragsmodellen normalt användas.
Att anlita privata kan alternativ till regi,entreprenörer vara egen

förutsatt att behov styrning kan tillgodoses 28.statens av m.m.
Regeringen avsåg också låta utreda det lämpligt användaatt när är att
statliga stiftelser.

jfärsverkensA bolagisering

Affärsverket förstaFFV det föreslogs regeringen bliattvar som av
aktiebolag prop.1990 1989/90:88. Av återstående sju affärsverk
föreslog den regeringen i års tillväxtproposition1991 förstaiattnya
hand de konkurrensutsatta affärsverken skulle omvandlas till aktiebolag.
Aktuella för bolagisering då Domänverket, Vattenfall Tele-samtvar
verket.

Möjligheterna bolagisera de affärsverken påverkas vilkaatt stora av
åtgärder kan vidtas för avreglera marknaderna och säkraattsom
konkurrensen. frågorDessa har varit under övervägande sedan det
avgörande beslutet affärsverkens ställning. Arbetetomprövatogs att
med bolagisering statlig verksamhet kan i fallvissaav ses som en
förberedelse för privatisering prop. 1992/932100 bilaga l 51.s.
Beträffande Luftfartsverket och Sjöfartsverket har arbetet första handi
inriktats uppnå jämförbarhet mellan verken och aktiebolagstörremot att
prop. 1990/91:87 135.s.

Konklusioner den regionala betydelsenom

I grunden finns det regionalt för många myndighetersett ansvar-
i regioncentra.närvaro

Decentraliseringssträvandena under de 15-20 åren har isenaste-
första hand gällt beslutsfunktioner, också påverkat regionalmen
verksamhet och därmed serviceutbudet.
Utlokaliseringama statliga verk under och1970- 80-talet grunda-av-
des på påtagliga regionalpolitiska värderingar.
Syftet dels avlänka tillväxten i Stockholmsregionen, delsattvar
stimulera utvecklingen i antal regionala Statskontoretett centra
l989:8A.
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statligaökade insikterhade b1.a. sin grund iAvregleringama attom-
effektivitet och tillväxt.skapar hinder förregleringar

harstatlig verksamhetföljd förändradRegionala problem till av-
konkur-nedskärningar, dels viduppmärksammats dels vidfrämst

kommunikationsverken.framför alltrensutsättningen av

välfärds-den generellaFörändringstryck på1.2.2

politiken

godaförhållandevis1990-taletfram till börjanåtminstoneDen av
utjämnande materiellaSverige ibalansen iregionala termer av-

individinriktade generelladenfrämsta grund ilevnadsvillkor har sin-
svenskaefterkrigstiden. Denundervälfärdspolitik byggts uppsom

det förstaomfatta fyra olika delar. Förkanvälfärdspolitiken sägas en
grundskola,sjukvård,form exempelvisproducerad service ioffentligt av

subventioneradreglerad ochoch barnomsorgäldreomsorg samt
socialförsäkringssystemobligatorisktdet andrabostadspolitik. För ett

enhetligttredjearbetslivet. detinkomstnivåer i Förolikaknutet till ett
ochfolkpensionersåsommedborgarskapet,tillknutetbidragssystem

behovsprövade insatser,fjärde finnsdetbarnbidrag. För systernett av
direkta åtgärder.ochkontantbidragbåde i fonn av

utmaningarantal aktuellapå1994 pekarRothsteinBo ett -
välfärdspolitik.generelladennaekonomiskapolitiska och gentemot-

försämrade1990-taletfrån de underkommerutmaningenDen första
för dentill problemBudgetunderskottet ställerstatsfinanserna i Sverige.

skäl. sådantframtid flera Ettvälfärdspolitikensgenerella är att enav
principskattenivå. Om irelativt högvälfärdspolitik krävergenerell en

olika kon-ochsubventionerad serviceskall få delmedborgarealla av
förnödvändighet dyrtmeddå blir detekonomiska förmåner,tanta

statskassan.
Även tänkaskanaktivitet framöverekonomiskökad allmänom en

dellikväl rimligtskatteintäkter, det attär att anta en avge mera
fortsattatäckasfinanserna måsteoffentligaunderskottet i de av

utgifterna.offentliganeddragningar i de
stymingsförmågaochbestår iutmaningandraEn att statens ansvar

omfattandealltföroftadebatten hävdasalltmera ifrågasätts. I att en
både ibelöningsstrukturenförvrängavälfärdspolitik riskerar att
börjadegäller arbetslivetrelationerna. Vadoch i de socialaarbetslivet
förtidatillolika möjligheternasjukfönnånerna och depeka påman

Vadöverutnyttjande.formerleda till olikavilka ansågspensionering, av
hävdatharsociala relationernaallmännagäller de ettattmanmera
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alltför offentligt ansvarstagande för medborgarnastort från sidastatens
leder till det civila samhällets olika nätverk,att familjer och fri-som
villiga organisationer, urholkas på moraliskt ansvarstagande desamt att
hjälpta individerna själva fråntas för sina handlingar.ansvar

Värderin gsförändrin gar

finns åtminstoneDet sedan slutet 1970-talet diskussionävenav en som
gäller möjligheten med olika politiska insatser överhuvudtagetatt styra
samhällsutvecklingen. Detta gäller inte minst inom det välfärdspolitiska
området. Många sociala problem såsom utslagning, kriminalitet och
social segregering förefaller särskilt svåråtkomliga. De undervara
1990-talet cementerade problemennärmast reducera den överalltatt
höga arbetslösheten bidrar till denna pessimism. Möjligheten till politisk
styrning har därför alltmer kommit ifrågasättas. Insikten ochatt -
åsikten och det offentliga inte kan göra allt har börjatatt staten-
omfattas allt fler. Den stymingsoptimism vad gäller det välfärdspoli-av
tiska området fanns under efterkrigstiden förefaller ha förbytts i sinsom

Antagligen startade denna långt tidigare, börjademotsats. process men
sig stark någon gång under 1970-talet.växa

Viljan underordna sig centrala beslut i kollektiva lösningar verkaratt
ha minskat i det svenska samhället. Myndighetersäven beslut ifrågasätts

tidigare och många medborgarna har idagän utbildningmer av en som
dem kompetenta tidigare hävdagör sina krav. påKravenän att attmer

själva få bestämma vårdens, och utbildningensöver t.ex. omsorgens
kvalitet tidigare. En rad undersökningarär tyder på detstörre än att
under det decenniet skett viss värderingsförändring hos densenaste en
svenska befolkningen. Medborgarnas lojalitet med etablerade organi-
sationer och auktoriteter försvagad.är

Trots uppslutningen från de dominerande politiska partierna kring
den generella välfärdspolitiken har det också skett kraftig ökningen av
de behovsprövade välfärdsprogrammen alltsedan början på l980-talet.
Den generella välfärdspolitiken har således redan luckrats på radupp en
områden.

Även det offentliga huvudmannaskapet inom många delar av
servicesektom har luckrats Delvis ideologiska orsaker, delvis påupp. av
grund tvingande ekonomiska omständigheter, har kommuner ochav
landsting i högre grad tidigare börjat anlita andra lösningarän även
inom utbildning, vård och Det handlar både kooperativ ochomsorg. om
privata företag, ofta innebär småskaliga verksamheter.som
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implikationerRegionalpolitiska

i hög grad regionalagenerella välfårdspolitiken utjämnarDen-
obalanser.

håll och sannolikheten mycketVålfärdspolitiken hotas från flera är-
refonnering.står inför genomgripandehög för denatt en

riktning socialt miljöstödrefonnema går imöjlighetEn är motatt-
minskade individbidrag. uppgraderingkompensation för För avsom

kulturellt boendemiljöer, Enekonomiskt och etc. annansvaga
bidrag ochkoppling individinriktademöjlighet starkareär aven

kompetensutveckling.individanpassadåtgärder till
delsroll på polariserasdel talar förEn är väg mot ettattatt statens-

dels rolloch säkerheten i samhället,för grundtryggheten enansvar
ekonomisk tillväxt i varje region.hinder förför undanröjaatt

i tid ochFörändringsprocesser1.3 rum

Sverigeregioneri 90-taletsTillväxtprocesser1.3.1 -
och Europa

betydelsefulla förföretag omtalas alltmeraSmå och medelstora som
och sysselsättning.tillväxt

diversifieradstorstadsområden, medframför allt idetI Europa är en
längretill del saknarlandsbygdsområdenoch istruktur, stor ensom

expansion varitmindre företagensdeindustriell tradition, mestsom
synnerhetsmåföretag har itillväxtendynamisk. Den svagaste av

industriregioner.traditionella
distrikten, blivitde s.k. industriellahar särskiltUnder årsenare

Baden-WürtenbergEmilien i Italien.uppmärksammade t.ex. norrasom
småföretagsregioner.europeiskatvå omtaladedelar Jyllandeller årav

områdenSkellefteå exempel påGnosjöområdet, ochSverige MoraI är
för dessastruktur. Speciellt utmärkandemån liknandemed i vissen

regionala anknytningen.starka lokala ellerföretag denär
Stockholmsregionen,högst inyetableringsfrekvensenSverigel år

mycket enkla tjänsteföretag. Denkvalificerade ochbåde vad gäller högt
företags lednings-mångalokala marknaden, närvaron storastora av

och i bred meningoffentliga verksamheteravanceradefunktioner, en
förklaringar. Till dettabrukarinfrastrukturkvalificerad nämnas som

medduala arbetsmarknaden,storstäder typiskaden för mångakommer
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dels förhållandevis många korttidsutbildade, dels många högutbildade
med goda inkomster. skapar bl.a.Detta lokal marknad förstoren
hushållstjänster.

regionala aspekterna harDe också fått ökad aktualitet inom poli-en
tiken liksom det finns ökat intresse inom den ekonomiskaatt ett
forskningen för söka förklaringar till de mindre företagens tillväxt iatt
specifika lokala och regionala miljöbetingelser. minst harInte sociala
och kulturella miljöfaktorer ökad uppmärksamhet. Nära socialarönt en
och kulturella band ofta viktig förklaring tillnämns t.ex. attsom en
kunskap sprids snabbt mellan företag dessa miljöeri och hög gradatt en

informellt samarbete mycket flexibla samarbetsformer.gettav
näringspolitiska konsekvensernaDe detta närings- ochär attav

regionalpolitik i flertalet europeiska länder tenderar signärmaatt
varandra. Fokus med andra 0rd inte längre det enskilda företaget ellerär
den enskilda branschen, i högre utsträckning den enskildautan orten
eller regionen. åtgärdernaDe näringspolitiska bedrivs också i allt mer
decentraliserade former, eftersom kännedom de lokala förhållandenaom
betonas allt viktig förutsättning formerför olikaattmer som en av
riktade åtgärder skall lyckas. Vidare har det lokala utvecklingsarbetet
allt mindre karaktären ingenjörsprojekt. Social insiktav synes som en
allt viktigare förmåga hos dem arbetar med lokalt utvecklingsarbetesom
i takt allt fler handlarmed insatser individers och organisa-att t.ex. om

kunskapsutveckling,tioners stimulera erfarenhetsspridning, öka inte-att
grationen mellan utbildningsinstitutioner och näringsliv, etc.

Idag tendenserna starka i Sverige för tudelningen i stads-är att ett
regionemas Sverige dvs. storstäder och regionala ochcentra- -
småortemas Sverige i alla övriga lokala arbetsmark-80-85stort sett-
nader konsolideras. förefaller knappastDet sannolikt, med nuvarande-
utveckling, särskilt många småorterna låg befolkningskon-medatt av
centration, oftast småföretagartradition, dåligt utvecklad före-svag
tagsservice och låg utbildningsnivå skall nå kritiskatill denupp
tröskel behövs för dynamiskt näringsliv skall utvecklas. Detatt ettsom
lokala utvecklingsarbetet har allt för små för lyckastrots attresurser
med detta. Utmaningen för det lokala utvecklingsarbetet härär att
etablera samverkan i regionala sammanhang samtidigt destörre som
goda sociala, ochkulturella naturgivna miljöer småorterna kansom
erbjuda tillvaratas fullt ut.
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och1.3.2 Ekonomiska sociala förändringar ställer

krav regionalpolitikpånya

Regionema har olika komparativa fördelar beroende på vilken funktion
den enskilda regionen har i det nationella och globala produktions-

Nationell ekonomisk tillväxt beror på hur väl dessasystemet. ytterst
skiftandegeografiskt fördelar tillvara. Frågan hur väl aktörernatas är

i regionerna har lyckats utveckla dessa fördelar och hur välute
näringslivet lyckats dem. Rekommendationenutnyttja blir på motsvaran-
de regionalauppgradera de produktionsmiljöerna och arbets-sätt att
kraften, och/eller stimulera omflyttning verksamheter tillatt en av
platser där deras tillväxtbetingelser Det innebär inteär gynnsammare.
med nödvändighet koncentration sig politikinsatser ellerav vareen
ekonomisk bestämdaaktivitet till några regiontyper.

De städernas närhet till nationella beslutscentra eller tillgångstörre
på högutbildad arbetskraft onekligen viktig lokaliseringsfaktorerär en
för verksamheter. för andra verksamhetervissa innebär storstäder-Men

ofta produktionsmiljöerheta problem. utflyttningDensnararenas som
sedan tio år tillbaka från storstäderna industriellän ägermer rum av
tillverkning eller standardiserad tjänsteproduktion bevis på detär senare.

lokaliseringsförutsättningamaDet inte heller så för ochär att en samma
verksamhet alla givna,gång för dessa förändras bl.a. i ochär utanen
med tekniken förändras.att

Större regional specialisering bidrar enligt detta till densynsätt
nationella tillväxten. Samtidigt kan hävda alla regioner ärattman
ömsesidigt beroende varandra. det perspektivet viktigtI blir det attav
alla regioners förutsättningar tillvara. gäller således sådanaDettas även

produktionsförutsättningama formplatser där i infrastruktur ocht.ex.av
utbildningskapacitet goda,redan det fördenskull fulltär utan att ger

utveckling.utslag i produktionens
politik för allregional utveckling börEn således jämna ut geogra-

fiska obalanser vad gäller utnyttjandet komparativa fördelar. Enav
allregional näringspolitik bör också tillgodose näringslivets anspråk
på samhällsplaneringen, antagligendär utbudet modernt utbildadav en
lokal arbetskraft effektiva kommunikationeroch viktiga förut-är

för företag.sättningar många dagens expansivaav
allregional tillväxt med ökad regional specialisering innebärEn

emellertid inte någon garanti för balanserad utveckling i frågaen om
arbetsmarknadlevnadsvillkor. På varje lokal kommer det under långatt
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finnastid föråldradmed utbildning i förhållande till detpersoner
växande näringslivets krav. Och det endast i få branscher detär ärsom
sannolikt produktionsökningen leder till särskilt många jobb.att nya
Hög arbetslöshet, särskilt bland korttidsutbildade och invandrare som
koncentreras till kommundelar,vissa dessa områden starkt transfere-gör
ringsberoende. behövsDet därför samtidigt insatser på det lokala planet
för komma tillrätta med de fickor fattigdom i socialt, kulturelltatt av
och ekonomiskt hänseende tenderar fram inom de flestaväxaattsom
regioner.

hurRegional balans i

Regional balans, i förhållandevis likvärdig välfärdsnivåtenner av
hushållens konsumtionsnivå, tillgång till samhällsservice, etc. och
sysselsättning, kunde, vi tidigare berört, fram till börjansom av

upprätthållas1990-talet tack den omfattande och expanderandevare
offentliga sektorn inklusive försäkringssystemen eller den omfördel-
ning skedde via de reglerade monopolen. Det inte primärtsom var
sektorns storlek sådan så viktig, breddenutansom som var snarare av
offentliga ingripanden och kompensationer. Omfördelingen be-av
folkningen mellan länen successivt medan omflyttningarna mellanavtog
och inom kommuner fortsatt centraliserandei eller decentraliserande-
riktning i olika delar landet.av

Som framgår exemplen i figur dock de underliggande1.l-1.3 ärav
obalansema fortsatt både mellan kommuntyper och särskilt mellanstora
kommundelar. härDe exempel vi valt gäller inkomst capita 1985per
och 100-tal SEK, andelen1993 med högre utbildning och 19931990

sammanlagda individbidrag år 1985 respektive 100 SEK.1993samt
Nästan genomgående ökar variationen i fråga andel medom vuxna

högre utbildning och sammanlagda transfereringar dels mellan, dels
inom utvalda typkommuner: storstadskommun, förort, ettsex en en
regioncentrum och småkommuner industriort och två olikatre typeren

landsbygdskommuner. Samtliga kommuntyper förenas i det deattav
vardera innehåller bostadsområdenantal med koncentrationett en av
lågutbildade, låginkomsttagare och bidragstagare. Exemplen aktualiserar
också frågan på vilken regional nivå likvärdiga levnadsvillkorom som

regionalpolitikens skallinom eftersträvas. står dock klartDet attram
kommungenomsnitt alltför indikatorer på hushållens väl-är grova
färdsnivå.
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tillväxtUtjämning och balanspunktmot en ny-

flestaDe de traditionella utjämningsinsatsema mellanär attense om
hushåll och mellan kommuner beroende tillräckligt högär av en
nationell tillväxt. Den kärva budgetsituationen kräver hög effektiviteten

offentligai användningen medel för regionalpolitiska syften. Detav
innebär bl.a. ökat behov identifiera och utnyttja samord-ett attav

offentliganingsmöjligheter så långt det möjligt, såväl mellan olikaär
offentliga, och frivilligaverksamheter mellan den den privata densom

för upptäcka behov ochsektorn. Förutsättningarna att gemensamma
oftast på den lokala nivån.sammanfallande intressen bästär

med SpridningAndel 16-64 år 2 år på högskola,Figur 1.1 än procent.mer
mellan bostadsområden kommuner. och1990 1993.i sex
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100-tal kronor inkomsttagareFigur 1.2 Inkomst Spridning16-64 år.per
mellan bostadsområden kommuner och1985 1993.i sex
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Inkluderar KBT,Bidrag 100-tal kronor invånare 16-64 år.Figur 1.3 i per
studiestöd. Spridning mellanKAS, socialbidrag ochdagpenning,

ochbostadsområden kommuner 1985 1993.i sex
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variationen mellanTeckenförklaring: fyllda stapeln 50Den procent avrymmer
kommungenomsnittet. det vertikala strecketbostadsområden, ligger Längsnärmastsom

enstaka extremvärden.resterande bostadsområden. Punkterna avserryms
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också på formella ellertakt ovanstående utveckling har denmedI synen
regionalpolitikens uppgiftregionalpolitiken förändrats. Den lillalilla

mindrefördelningspolitiskt instrument får alltfungeraatt ett ensom
regionalpolitiken haft någonverket har inte heller den lillaroll. självaI

för den geografiska omfördelningendirekt betydelsestörre av resurser.
föruppgift i likhet med vad gällerregionalpolitikensIstället blir som

och samordna resursinsatsernäringspolitiska områdetdet att anpassa
politikområden allt viktigare.från rad andraen

samhälls-regionalpolitiskt idealtillstånd borde med andra ordI ett
till de specifika förutsättningarochplaneringen styras somanpassas

effekt satsadeför uppnå möjligaråder i respektive region störstaatt av
svårare. minstpraktiken detta givetvis Intesamhällsresurser. I är pga.

den sektoriellaregionala aspekterna i förhållande tillspecifikadeatt
inte alltidofta lätt, regionala intressensamhällsplaneringen väger att

politiken,europeiska mål förmed nationella ellersammanfaller att
minskarstatligaregionerna ökar dekonkurrensen mellan resursernaom

region innebär. Ientydigt vad begreppetdet inteDessutom ärosv.
tillgång sinproblem och varjefråga dvs. varjehar varjeprincip --

tiden. Bådedessutom förändrasterritoriella utbredning översomegen
ochtekniska räckvidder ökar successivtoch del hushållsföretagens en

på där den erbjuds tilloch söka sin service platserkandessa mermer
små ekonom-för andra hushåll medönskad kvalitet. Menpris ochrätt

och valfrihetenrörlighetenoch utbildningiska är attsämreresurser
socioekonomisktbegränsad. Enklavemabostadvälja sin service och av

rikstäckandei själva verketbostadsområden bildar mönster,ettsvaga
problemregionen.kalla den fragmentiseradekansom man

lokalapraktiska planeringsregionen denkanskeDen ärmest
ihågbör dock kommapendlingsregionen. Manarbetsmarknaden, dvs.

baserad påavgränsninghögst föränderligt. Enligtbegreppet äratt en
lokala arbetsmarkna-självständigapendlingsstatistik finns det idag 95

högskoleut-harhela för kvinnor. Deför 124der män, ensommen
pendlingsomland och därför bildar devidsträcktbildning har ett mera

ihågskall vi komma denarbetsmarknader. Slutligenendast lokala79 att
arbetsmarknaderlokalaantalet självständigaökade rörligheten gör att

tiden minskar.hela
År mindresvenska arbetsmarknaden inte 187bildade den1970 än

endastår och år 1990 110.pendlingsregioner, 1980 139
uppgift har länge varitregionalpolitikens explicitasvenskaDen att

landet.alla delarservice och god miljö itillgång till arbete,skapa av
önskvärda och det möjligakonflikt mellan detnaturligtvisfinnsDet en

kanpå och servicegod tillgång arbeteiregionalpolitiken. Lika per
består drygt 100överallt i landåstadkommasdefinition inte ett som av

2-17-0059
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pendlingsregioner varierar i storlek från några tilltusen änsom mer en
halv miljon ökandesysselsatta. I utsträckning har börjatman om-
formulera målen till vilka likvärdiga villkor bör gälla. Därmedsom
kvarstår emellertid begreppet likvärdig behöver rimlig inne-att ges en
börd. Inte minst besvärlig blir denna fråga det gäller offentligtnär
samhällsskydd och kommunikationer.

Mycket det konkreta samhällsbyggandet sker på kommunal nivå,av
där den fysiska planeringen bostäder, arbetsplatser, service ochav
infrastruktur alltmer kombineras med näringslivsstödjande insatser.nu
Särskilt kommunernade konkurrerar i ökande utsträckning medstörre

Bostadsområdenvarandra. med koncentration sociala ochen av
ekonomiska problem uppfattas i regel lokala fenomen ävensom om
deras utveckling har samband med både nationella och globala
tendenser. Samverkan eller solidariteten mellan kommuner inteär- -
alltid tillräcklig för åstadkomma sig effektiva eller i någonatt vare
mening rättvisa regionala för service- och infrastrukturförsörj-system
ning. gäller särskilt i storstadsregioner. finnsDet Det därför tydliga och
tilltagande behov regionalt överblickande planering likvärdigaav en av
levnadsvillkor.

Osäkerhet framtidens arbetsmarknadom

levnadsvillkor kanUtjämningen regionala i allt mindre utsträckningav
ske bidrag, måste allt ske via jobben. innebärDettautan meragenom

svårighet tid där det påbetydande i tillväxten företagets,mestaen av
nivå skerregionens, såväl nationens antalet arbetstillfällenutan attsom

ökar.
Återhämtningen jobb efter den lågkonjunkturen gårsenasteav

mycket långsammare efter betydligtde lindrigare krisema i börjanän
och1970- 80-talet. Trots detta det ingen region visarär vägenav som

markant föreligga de andra. De tio åren har i självaatt senastegenom
verket inneburit strukturellt skifte. Av den svenska arbets-ett enormt
marknadens sammanlagt drygt fyra statistiskt definierade branscher400
hade intill häromåret hela stycken kulminerat sysselsättnings-378

flesta långt före den krisen. sannoliktmässigt, de Det inteärsenaste att
särskilt många dessa branscher någonsin kommer tillbaka i denav
meningen de börjar efterfråga arbetskraft i dag. Historienänatt mer
visar redan tio år efter viss bransch har kulminerat så återståratt att en

mycket hälften arbetstillfällenainte Persson 1995.änmer av
kommer framVad i form varaktiga jobbväxaspontant attsom av

återhämtningen verkligen såledesfart oklart och de hög-ärtarom
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informationssamhället kommer alltkvalificerade jobben inom trots att
kommer många gångerfå. generationens jobbbli relativt Den attnya

etablerade branschindelningen.på denligga tvärs över
består dock inte enbart kunskapsyrken.arbetsmarknadFramtidens av

verksamheter finns detinfonn ationssamhälletsEnligt indelning treaven
högrevilka egentligen bara förutsätteryrkenhuvudgrupper enav av

generell problem-kompetensen ligger ihögrekompetens. Den snarare
kommunikationsfönnåga och flexibilitet i specialist-lösningsförmåga, än

okvalificerade finns i rutinartadtvåkunskaper. De gruppernamera
Informa-person-till-persontjänster.respektive iinformationshantering

supportrar för deassistenter ochtionshanterama stora systemenär av
finns det liten ihuvudgruppemadeinformation. Förutom resttre en

Reich 1992.traditionell industrijordbruk och

utbildningsöverskottochKompetensbrister

förse medtill del förSverige etableradesUniversiteten i statenstor att
forsknings-betonas universitetenspersonal. Idagkvalificerad mera

det omgivandesamverkan medframhålls universitetensSärskiltuppgift.
mycketsektorn i Sverige idagoffentligaGenerellt densamhället. ärsett
sektorn.den privatahögskoleutbildad personalmedförsörjdbättre än

olika be-utbildningskrav ijämför normalaframkommerDet om man
talarfaktiskt har. Vipersonalenden utbildningfattningar med omsom

idagsysselsattaantalet ytterligarekompetensbrist dvs.mått påett som-
arbetetsde skullehögskoleutbildningskulle behöva motsvaraomen

dels storstäder/-påtagliga mellanSkillnadernakrav fulltnormala ärut.
utkanter. Desmåkommunerna i länensmångadels deregionala centra,

och regionalai storstäderfinns alltbristernakvantitativt trotsstörsta
bristen på kompe-genomsnittslänitumregelEn ärsäger att ettcentra.

dei allaresidens/högskolekommuneniarbetskraft lika stortent som
Ändå typiskskulle näringslivet itillsammans.andra kommunerna en

högskoleutbildaderekrytera 100behövasvensk småkommun uppemot
yrken ochutbildningsnivå på denormalnå tillförbara att enupp

Axelssonnäringslivetfinns i det privataredanbefattningar etsom
kvaliñkationskravjämförelsebaseras påBeräkningen1994. aven

faktiska utbildnings-och de anställdasbefattningsbeskrivningarenligt
nivå.

kompetens-på motsvarandesektorn haroffentligaDen sätt ett
arbetar iMångalokala arbetsmarknader.på de flestaöverskott som

vadformell utbildninghar längrevård ochutbildning, änomsorg en
viarbetsuppgifterna. Samtidigtförkrävsegentligen vet attsom
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rörligheten mellan offentlig och privat sektor begränsad Sverige.iär
innebärDet viktig svår utmaning för arbetsmarknadspolitikenen men

utnyttja kompetensöverskott i offentlig sektor ipröva vägaratt att
växande privata näringar.

Utbildning enda grunden för tillväxt

Sambandet mellan utbildning och tillväxt dvs. produktion per-
sysselsatt inte omedelbart och kortsiktigt långsiktigt.är utan snarare-

finns ingenDet utbildningsrefonn slår igenom direkt påsom pro-
duktiviteten. Produktiviteten egentligen diffust mått påär ett en
branschs framgång och framtidsutsikter. kapitalintensivEn industrigren,
såsom stålverk eller massaindustri, har ofta hög produktivitet påen
grund arbetarna har maskinpark till sitt förfogande.att storav en
Robotar står där för del arbetsinsatsen. tillbakagåendeEnstoren av
industribransch kan dessutom mycket väl ha snabb produktivitets-en

Ändåutveckling tack de enheterna läggs ned först. kansämstaattvare
hela branschen på slås på grund den klararinte sigväg att ut attvara av
i den internationella konkurrensen.

därför så förvånandeDet inte sambandet mellan produktivitets-är att
utveckling mätt i bruttoregionprodukt sysselsatt och andelt.ex. per
högutbildade i region entydigt.inte Det lätt visa det finnsär är att atten
kommuner har låg andel med högskoleutbildning inom närings-som en

ändålivet uppvisar stark utveckling produktionmen som en av per
sysselsatt. illustrerar ocksåDetta det inte lätt för offentligaäratt t.ex.
aktörer arbetar för kompetensutveckling hela näringsli-övertygaattsom

dvs. små och medelstora företag de alltid harävenvet att nyttaom- -
högutbildade generellt sett.av
För samhället innebär detta ansträngningama öka efterfråganatt att

på högutbildade i näringslivet måste bedrivas på bred front. krävsDet
insatser både i och i periferin. insatser både för väckaMercentrum att
näringslivets insikter högskoleutbildningsmodern och insatsernyttaom
för faktiskt utbildningen efterfrågad. innebär nödvän-Det integöraatt
digtvis specialiserad yrkesskola för dagens näringsliv, hellreutanen
kanske funktion där högskolan medverkar lokal problemlösare.en som
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Attraktiva miljöer

debatten framförsI ibland också förslag till politikinsatser skullesom
incitament för långtidsutbildade bosätta sig i småorteratt t.ex.ge en

avskrivning studielån. Problemet erbjuder emellertid knappast någraav
sådana enkla lösningar.

Viktigt emellertid de kommunerna erbjuderär störreatt storen
variation boendemiljöeri i kombination med kvalificerad arbets-en
marknad, medan hela mängden små kommuner har begränsad variation
i både boendemiljö och arbetsmarknad.

Om de små kommunerna skall kunna konkurrera med de större om
attraktivt boende måste det baserat på unika kvaliteter. De kanvara
också på ansluta sig till regionförstoring, dvs. med in-satsa att etten

boende replierar på kvalificerade arbetsmarknader inomtressant som
rimligt avstånd. Lokala politiker behöver därför tänka lika mycket på att
förbättra bostadsområdenas kvalitet skapa tillväxt i näringslivet.attsom

inomregionalaDen variationen i rekrytering till högskolan är stor,
främst mellan vissa smâkommuner och de kommuner har högskola.som
Rekryteringsmönstret sammanfaller ganska väl med gymnasieskolans
kvalitet och linjeutbud. Ur strategisynpunkt pekar detta på att en
inomregional utjämning i rekryteringen till högskolan måste medstarta
insatser i det grundläggande skolsystemet. Växelvis samverkan mellan
högskola och skola betydelsefull.är

Högskoleorten fungerar idag inte terminal utansom en snarare som
ändstation, dvs. allt flera blir kvar på efter utbildningorten trots atten

de skulle vilja flytta tillbaka till hemkommunen. Högskoleortens
komparativa fördel den välförsedd med kulturinstitutionerär att är som
erbjuder attraktivt boende och där näringslivets efterfrågan påett
kvalificerad arbetskraft kan tillgodoses för lång framtid.

Komplexa förutsättningar planeringför och beslut

alltEn integrerad ekonomi med svårförutsägbar framtid, snabbmer
teknisk förändring och kortare ledtider, har inneburit allt komplexamer
förutsättningar för samhällsplanering och politiska beslut. Detta har
blivit allt svårare hantera inom för centraliserad ochatt ramen en
regelstyrd beslutsordning. Problemet blir också svårare hantera medatt
stadigt krympande statliga Framför allt blir det svårt attresursramar.
hantera kontinuerlig kunskapsinhämtning både regionens ochutan om
omvärldens förändring. Istället krävs fortsatt decentraliseringen av
samhällsplaneringen. Samordning på den centrala nivån, med hänsyn till
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måste i ökad utsträckning ske vianationella politiska målen,de att man
för decentraliserade besluts-mål, dentydliga ramarnaangeranger

kvalificerad uppföljning och utvärdering.och harordningen en
målformulera tydligarefinns det behovSom ett attsagts avovan

möjligtregionalpolitiken. idag iden utjämnande Detsärskilt för är att
gränsvärden för acceptabeloperationalisera ochhögre grad sätta

kvalitetskriterier för vadolika slags service ochtillgänglighet till ange
arbetsmarknader i olikafungerande lokalagodtasskallsom som

regiontyper.
ökande gradsamhällsplaneringen har iutvecklanderegionala,Den

infrastruktur, högre utbildning,långsiktiga frågorsig förintresserat mer
breddas tillregionalpolitik kommitbegreppetetc. samtidigt attattsom

regionalpolitiska hänsynpåsamhällsområden. Kravetomfatta allt fler
ifrån allaverksförordningen. Långtinskriven istår tidigare nämntssom

regionalpo-medaktörer iuppfattar sig docksamhällssektorerdessa som
litiken.

processhar alltmer fått karaktärenSamhällsplaneringen somav en
planm ässighetenformaliseradeantal aktörer. Densker med allt störreett

projektform.infonnella samarbeten iförmån förtillhar lämnats mer
kallardel forskareinformella nätverkeller mindreDetta som enmer -

offentliga1994 såvälutvecklingskomplexet Ramfeltregionaladet av-
vilka frågorinflytandeaktörer harprivata överstortett somsom
vilka beslutdagordningen ochregionalapå denkommer somupp

formella strukturen.måste fattas i den
medutgångspunkt för arbetetaktörerantaletDet t.ex.ärstora en

särskiltstrukturfonder, där detföroch EU:slänsstrategier program
alla intressenterpartnerskap mellanskall ske iframhålls arbetet ettatt

partnerskapGenom arbeta inäringslivsutvecklingen.regionalai den att
kandetske på tidigt stadium,förankringsarbetetdelkan ett menen av

entydiga beslutnå fram till heltblir svårareockså innebära det attatt
ska inriktas.hur arbetetom

verkmyndigheter,dels centralasidan aktörernaPå den statliga är
på den regionalaalla finnsvidta åtgärder, delsoch företag kan somsom

nivån.på den lokalaarbetsförmedlingen finnsbl.a.nivån samt som
skolanSärskilt böroch kommuner.offentliga aktörer landstingAndra är

handelskammare,banker, företag,aktörerhär. Privata ärnämnas
för dessaorganisationer. Gemensamtoch fackligabranschorganisationer

medverka i partnerskaplätt förde tycks haaktörer attär att som
likvärdigakring måletmedan lojalitetemaregional tillväxt,handlar om

splittrade.levnadsvillkor är mera
regionalvanligkompetensutvecklingkunskaps- ochEftersom är en

viktiga aktörer. Detutbildningsorganisationerblir allautvecklingsinsats
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gäller dels det ordinarie utbildningssystemet, dels olika studieförbund
och privata utbildningsföretag, dels konsulter och andra erbjudersom
sina tjänster.

I takt med långsiktiga utvecklingsfrågor fått ökad tyngdatt och
planeringen fått karaktären ständigt pågående harav en process
diskrepansen mellan det informella och fonnella beslutssystemet ökat.

formellaDet önskan fatta beslut med klara riktlinjer ochsystemets att
möjligheter värdera gjorda insatser med tydliga och kommunicerbaraatt
resultatmått har blivit svårare tillgodose. taktI med tillgången påatt att
offentliga har begränsats ökar också avkastningskraven påresurser
insatta medel. Tillsammans innebär detta det formella beslutssyste-att

kommer ställas inför allt svårare prioriteringsdiskussioner.met att
Kvalificerade analyser och goda kommer viktigaargument att vara
inslag för det formella beslutssystemets förmåga påverka utveck-att
lingen. Förmågan goda analyser och formulera tydliga strategiergöraatt

skapa konsensus kring dessa blir viktiga instrument.samt

Allregional tillväxt med likvärdiga levnadsvillkor sammanfattande-
slutsatser

Målen för den svenska regionalpolitiken har förskjutits något under
l990-talet. Nu handlar det mycket vad kan kalla allregio-om man en
nal tillväxtkampanj, där varje region förutsätts medrätt anpassadeatt -
stimulanser från samverkande aktörer kunna bidra till öka helaatt-
Sveriges internationella konkurrenskraft. De eller mindre slumrandemer
regionala komparativa fördelarna skall frigöras och detta skall ske efter
genomtänkta regionala strategier. Samtidigt kvarstår det gamla målet om
lika eller fonnulerar det: likvärdiga levnadsvillkor ochsom man nu- -
rättvisa.

Även kampanjen för tillväxt regionalekonomiskt tänktär rättom
och kan komma visa sig framgångsrik, så det osannolikt denatt är att
kommer häva bristen på riktiga och väl avlönade jobb för dematt även
med kort eller föråldrad utbildning. idagDet problem inte harär ett som
något enkelt geografiskt uppträder i alla regiontyper.mönster utan som
Därför ökar skillnaderna i fråga levnadsvillkor mellan och inomom
regioner i takt med transfereringssystemen trimmas. Allraatt mest
varierar levnadsvillkoren mellan olika delar storstadsregionema.av
Mycket talar därför för välfärdsproblemen bildar geografisktatt ett
alltmera fragmenterat där det inte handlar hela landsdelar,mönster, om
län, målområden eller kommuner entydigt utveckladeär svagtens som
eller orättvist behandlade, antal stadsdelar,utan ett tätortersnarare om
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utvecklas i olika takt och i olika riktning.och landsbygdsområden som
del hushåll kan utnyttja valfrihetSkillnaderna accentueras attav en en

bostadsmarknaden, andra inte.på
främstabetraktas de instrumentHögre utbildning ett av somsom

tillväxt och jobb, spridningförfogar för skapaöver trotsattstaten men
därförbestår de regionala obalansema, bl.a.utbildningsinsatsema attav

boendemiljöer.koncentrera sig till utvaldade högutbildade tenderar att
drivkraft förpå allregional utvecklingdelvisDen somsynennya

tilltagande tilltro till densammanfaller i tiden mednationell tillväxt en
praktiska regionalaflesta regioner i landet. I detförmågan i deegna

sker i samspeldeltar många aktörer. lnsatsernautvecklingsarbetet
på vad skallmed roller varierar beroendemellan olika aktörer somsom

regionala planetSammanhållande för arbetet på detåstadkommas. är
ofta skermedan genomförandetibland landstingen,oftast länsstyrelsen,

krav på bl.a. kommunernanivån. ställerpå den lokala Det stora som
samspelet krävsnäringslivsfunktioner. Förmåste ha väl fungerande

kunskap vadaktörer både vad gällerkompetensutveckling alla omav
specifika färdigheter.omvärlden och ihänder i merasom

allianser kring det visärskilt svårt skapaantagligen inteDet attär
radstöds aktivtallregional tillväxt. Denkallar politiken för ennu av

regional nivå. Menbåde på central ochoch offentliga aktörerprivata
församverkan behövsfå till stånd dendet svårare attär att som

delarlevnadsvillkoren, särskilt ilokalauppgradera de utsatta av
kulturelltdessa socialt,småortema. Framväxtenstadsregionema och i av

påutsträckningområden beror ioch ekonomiskt attstorsvaga
lokalt utfall.planet fårpå det nationellautvecklingstendenser ett

Åtgärderna utökade individbidrag,ske i formkan inte längre utanav
lokala projekt förmed många kreativasamordnad strategikräver en

formerkräver i sinutveckling.både social och kulturell Detta tur nya
aktörer.och frivilligamellan offentliga, privatasamverkanav

verksamheterFörändringsformer i1.3.3 statens en-
översikt

Betydande dynamik

organisations-har 150 viktigareStatskontoret l994:5Enligt änmer
flesta hargenomförts sedan år 1980. Deoch strukturförändringar

genomfördes underförändringarunder 1990-talet. Degenomförts som
Kommunikations-, Finans-gjordes främst inom Försvars-,l980-talet
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1990-talet harområden. UnderArbetsmarknadsdepartementensoch
statsförvaltningen.alla delarberört istrukturförändringama settstort av

personalminskningarbetydandelett tillBesparingskraven har dessutom
bl.a. möjliggjortsverksamheter. harflertalet Dettainom ettgenom

affärsverkBolagiseringama vissadatorisering.genomslagkraftigt avav
har ekonomiska ochdeförändringden störstaär typ somavannars

för-förändring ikonsekvenserna. Enpersonalmässiga storannan
länsrefonnen tillsammansgenomfördvaltningsstrukturen, 1991, är som

sammanlagtnivå har inneburitpå regionalförändringarmed andra att
förändringarförsvunnit. Alla dessasektorsorganhundratal regionalaett

vissakonsekvenser. Iganska olikartade regionalahaft påtagligahar men
falli andrasysselsättningskonsekvensema dominerar, ärfall detär som

får uppmärksam-tillgänglighetservicensförändringar idet somsnarare
samord-ochtill politisk styrningmöjligheternamånga fall dethet. I är

ocksåförändrasförändras. Därmedde offentliga insatsernaning somav
regionalaoch denden regionala balansenfrämja bådemöjligheterna att

tillväxten.

statlig verksamhetförändringOlika typer avav

statsförvaltningen kanorganisationsförändringarna iStruktur- och
påfasta iindelningpå många olika Enkaraktäriseras ärsätt. att ta

omfördelningenvertikalthorisontellt ellerriktningvilken av--
delvisoch går. Enarbetsuppgifter typ avannanresurseransvar,

sammanslagningochavveckling, nybildninghandlarförändring avom
huvudmannaskapuppstårförändringmyndigheter. En när statenstyp av

renodlinglandsting. Slutligenochtill kommunerflyttas äröver av
verkochmyndigheteromlokaliseringochverksamhetsfonner av

verk-vissaberörtförändringarandrapå tvåexempel typer somav
för-dessaFleradecennierna.under desamheter typersenaste avav

verk-renodlingsamtidigt, såsomnaturligtvis skekan närändringar av
avvecklas ochbådemyndigheterofta skersamhetsfonner attgenom

samtidigtverksamhet kanmyndighetsOch renodlingnybildas. av en
olika myndig-mellanomfördelning arbetehorisontellinnebära aven

heter.
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I Horisontell omfördelning

Horisontell omstrukturering innebär omfördelning ochav ansvar
arbetsuppgifter mellan myndigheter på riks-, regional- respektive lokal
nivå. Hit hör också de reformer förekommit delegering frånsom av
regeringen till myndighetsutövning, forskning, producent- och beställar-
uppgifter. Denna åtgärd förekommer i ungefär hälftentyp deav av
förändringar registrerats sedan 1980-talets början. förekommerDensom
ofta i kombination med nybildning myndighet.av

Låt på några exempel. På statsmaktsnivån har Riksgälds-oss se
kontoret Över-huvudman fått regeringen istället för riksdagen.som
prövning asylärenden har flyttats från regeringen till nybildad,av en
fristående myndighet Utlänningsnämnden. Koncessionsnämnden har
i flertalet fall tagit regeringens uppgifteröver sista prövningsinstanssom
i miljöärenden. Skatteförvaltningen har övertagit folkbokföringen från
Svenska kyrkan.

Renodling åtgärd kan verka på .fleraär organisatoriskaen som
nivåer. Det inte bara fråga bolagiseringär skilja bortatt t.ex.om genom
från statsförvaltningen vad inte höra hemma där. Renodlingsom anses
kan också handlanämnts skarpare arbets-att görasom ovan om en
fördelning mellan myndigheterna. På båda nivåerna kan idén sägas vara

gå ifrån den verksamheten och koncentreraatt påsig kärn-sammansatta
verksamheten.

Renodling sker inom domstolsväsendet, bl.a.även ned-genom
flyttning mål från kammarrätter till länsrätter och överflyttningav av
summariska från allmän domstol till kronofogdemyndighet.processer

På den centrala myndighetsnivån har arbetsuppgifter omfördelats
bl.a. för renodla verksamheten hos några de myndigheterna.att störreav
Det gäller AMS, har blivit med uppgifter rörandet.ex. som av vapen-
friärenden, flyktingverksamhet, beredskapsarbeten och arbetsmarknads-
utbildning; del uppgifter har tagits befintliga ex.överen av organ
Invandrarverket, andra nybildade Samhall, AMU-gruppen. Tillav
Invandrarverket har också förts utredningsansvaret i asylärenden från
polisen. De centrala tillsynsuppgiftema avseende arbetsmiljö har skiljts
från forskningen på området. Statens och trafikinstitut har blivitväg- ett
renodlat forskningsinstitut. Strävan renodla myndighetsuppgifter,att

tillsyn, utvärdering och beställar-/utförarfunktioner,t.ex. kommer till
inom många områden och har inneburit förändringar förstorasynes

centralmyndigheter Socialstyrelsen, förutvarande Skolöverstyrelsensom
numera Skolverket, förutvarande Universitets- och högskoleämbetet
numera Högskoleverket och Naturvårdsverket. Frågan efter-om
frågestyming och självständig ställning för stödfunktioneren mer som
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bl.a.överväganden inomföremål förhar varitutbildningADB och
Vägverket.Riksskatteverket ochRikspolisstyrelsen,

förutsträckningi alltdomstolarnarättsväsendet störreInom svarar
inslagövervägandeförvaltningsärenden haröverprövning avsomav
ifrågasatt,har blivitställningSpecialdomstolamasprövning.rättslig
uppgifteruttryck försäkringsrättemastill ihar kommitvilket bl.a. att

förvaltningsdomstolama.allmännatill deförts över
någrai sig haromfördelningenhorisontelladeninteVi förväntar attoss

allt vissaframförfall harI vissaregionala implikationer.entydiga
verksamhetsinvitala delarsamtidigt förloratmyndighetercentrala av

Skol-förutvarandeföljd t.ex.personalminskningarmed stora som
Överstyrelsen.

fördelningVertikalII om

och verkmyndighetermellanuppgiftsomfördelningochAnsvars- statens
främstdecenniernanivå har delokalregional ochpå central, senaste

regionalacentralisering. Denågra falldecentralisering, iskett somsom
påframför alltpåtagliga,därförförväntaskonsekvenserna menvara

sikt.längre
lång tidoftadecentraliseringsâtgärdernämligensig tarDet visar att
Arbets-inomutvecklingenkanexempelSomgenomföra, nämnasatt

decentralisering i mittenomfattandebörjademarknadsverket. Där aven
Frånservice.och bättrekundorienteringpåinriktningmed1980-talet

börjantillsynsuppgifter ivissadecentraliseradesSocialstyrelsen av
enheter.regionalaverketetablerade1990-taletbörjan1980-talet. I av

centralmyndigheter,från fleratillsynsuppgifterhar fåttLänsstyrelserna
befogenheterdecentraliseratPolisväsendet harNaturvårdsverket.t.ex.

Kriminalvårdsverketoch1980-taletsedan mittenarbetsuppgifteroch av
1990.slagspåbörjade runtprocesssamma

tendensallmändet varitaffärsverksamheten haralltframförInom en
självständigatillbefogenheterochoch delegeradecentraliseraatt ansvar

naturligtvarit övervägadet iför vilka attresultatenheter, nästa steg
bolagise-decentraliseringarockså gjortsdet harMen utanbolagisering.

utbildningsområdetflygplatserna. InomLuftfartsverket tillring, inomex.
harmålsättningvaritdecentralisering1980-taletunder helahar somen

vilketskolan,förallt tydligarefåttkommunernalett till ettatt ansvar
skolad-statligaför denkonsekvenserstrukturellafickmed tiden stora

Överföringen privaträttsligtillhögskolorstatligatvåministrationen. av
decentraliseringsstrategi.led idelvisform ett envar
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På den regionala nivån finns också några exempel på åtgärder som
har element centralisering. Det gäller framför allt inomsnarare av

rutiniserad produktionsverksamhet. De regionala myndigheterna för för-
medling studiestöd har inordnats i centralmyndighetens organisationav
och Skolverkets fältorganisation har tillkommit. Rättshjälpsmyndigheten
har övertagit uppgifter från fyra regionala nämnder. Länsarbetsnämnden
blev under några år den enda arbetsmarknadsmyndigheten i länet sedan
distriktsarbetsnämndema avskaffats, fungerade styrelser tillsom som
arbetsförmedlingarna. Inom skatteförvaltningen har lokala120 skatte-
myndigheter blivit lokalkontor i länsskatteförvaltningen. Motsvarande
förändring har gjorts inom exekutionsväsendet, fick länsmyndig-24som
heter istället för distrikt.81 Fr.o.m. år 1997 har antalet reducerats till
tio. Inom rättsväsendet har uppgifter avseende rättshj älp och försäkrings-
mål förts till den nybildade Rättshjälpsmyndigheten respektive till de
allmänna förvaltningsdomstolama. Det har inneburit avsevärd decen-en
tralisering i och med prövningen spritts från försäkringsrátteratt tre som
första domstolsinstans till länsrätter23 fr.o.m. 1997-01-01.

III Avveckling, nybildning eller sammanslagning myndigheterav

Åtgärder denna de vanligaste vid sidanärtyp Detav typ ärav
naturligt de båda åtgärdstypema kombineras,att myndighetnärt.ex. en
läggs ned och vissa uppgifter förs till befintlig myndighet, andra tillen

nyinrättad.en
Totalt lades 65 myndigheter ned mellan 1980 och 1994 och 45ca

nybildades. När myndighet läggs det normala åtminstoneär atten ner
huvuddelen dess uppgifter någon existerandeövertasav av annan
myndighet eller nyinrättad ev. mindre myndighet. Vanligenav en
försvinner således inte verksamheten statsförvaltningen försutanur
uttryckligen med sina till någotöver statligtannatresurser organ.
Serviceproduktionen eller antalet anställda på behöver därför medorten
nödvändighet inte förändras särskilt mycket. Rena nedläggningar

alltid verksamhetnästan efterfrågestyrd och saknaräravser som som
inslag myndighetsutövning.av

Sådana fall Försvarets rationaliseringsinstitut,är Statens institut för
personalutveckling, Statens arbetsmilj önämnd och Länsstyrelsemas orga-
nisationsnämnd. Ett fall nedläggningen Nämnden förärannat statensav
gruvegendom NSG, motiverades ändrad på statenssom av en syn
näringspolitiska insatser. Regionmusiken lades i samband medner en
huvudmannaskapsförändring och redovisas därför i kategori IV nedan.
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ingentingsåledesmyndigheternedlagdaantalet sägerSiffran för om
fall fortsätterde flestaden ieftersompersonalen,ellerverksamheten

ambitionsnivå. Detochinriktningändradmindreellermed en mer
diversifie-medcentralmyndigheterfunnitsdet hardärgäller storat.ex.

ned ellerlagtsdelar denrenodlatsharverksamhetrad att avgenomsom
myndig-myndigheter. Treexisterande ellertillförtsochbrutits ut nya

Rättsmedici-Läkemedelsverket,Socialstyrelsenbrutitsheter har ut ur
beståendeandra fortsattochFolkhälsoinstitutetochnalverket sex ur

Järnvägsinspektio-telenämnd,StatensKustbevakningen,myndigheter
Elsäkerhetsverket.Utlänningsnämnden,Arbetsmiljöinstitutet,nen,

baraverksamhet ellerhelamyndighetsBolagiseringar kan enenavse
fallet läggsförradetresultatenhet. Is.k.oftaverksamhetendel enav

fastnedläggning,härsåledesredovisasochmyndigheten som enner
ingårverksamhetsformen. Häri denfortsätteraltverksamheten nyanorm

Vattenfall,fabriksverk,Försvaretsbolagblivitaffärsverk harde som
Byggnads-ochPosten. Amu-gruppenochTeleverketDomänverket,
omfattningmindrebolagsbildningar10ytterligarestyrelsen samt av

frö- ochhundskola,hunduppfödning/Statensvaccinproduktion/SBL,
provnings-provning/Statenstekniskplantproduktion/Skogsstyrelsen,

prospekteringl-skeppsprovningsanstalt,marinteknik/Statensanstalt,
verksam-dataservicetjänster/DAFAoch samtGeologiska ABSveriges

ökadeTotaltdatacenter.och Försvaretsmediecenterheten i Försvarets
ombildningen.följeri regelmarknadenpåkonkurrensutsättningen som

SGU,3allabolagsbildningar,motsvarande utomochnedläggningar16
tvåockså deskulleTill dennal990-talet.påDAFAochSSPA grupp

stiftelsertillombildades1994JönköpingsChalmers,högskolor som--
hänföras.kunna

affärsverkinomverksamhetsgrenariblandgjordes1980-taletUnder
ochABTeleinvestt.ex.ladesmyndighetenbolagtill utan att nerom

industridivision/TELI.TeleverketsTelefinans AB samt
verksam-huvuddelenavvecklingsbeslutinnebärfall attnågraI ett av

myndighet ex.befintlig,redannågontillförsheten över annan,
Trafiksäkerhetsxzerket/Väg-Försäkringsöverdomstolen/Regeringsrätten,

kämbränslenämnd/Statenskanalverk/Sjöfartsverket,Trollhätteverket,
harmyndigheternybildadeantalkärnkraftsinspektion. EttStatens

Överstyrelsen beredskap,civilförnedlagdafrånuppgifterövertagit
tekniskförStyrelsenFiskeriverket,Skolverket,Smittskyddsinstitutet,

Glesbygdsverket. IGlesbygdsmyndighetenackreditering, numera-
nybildadeTillomlokalisering.inneburithar detfallnågra gruppenen

frånuppgiftersomRättshjälpsmyndigheten övertogockså räknaskan
utbildningsområdet,inomcentralaoch de sjunämnderfyra somorgan

Skol-bl.a.efterföljare tilldärstrukturförändringartill efterkommit
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Överstyrelsen och Statens institut för läromedel, Universitets- och
högskoleämbetet och Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

de båda myndighetersamt Byggnadsstyrelsen.som emanerar ur
Fortiñkationsförvaltningen lades ned 1994 och denersattes av
avgiftsñnansierade myndigheten Fortifikationsverket skall förvaltasom
försvarsfastigheter. Genom utbrytningar SJ och Vattenfall har bildatsur

central förvaltningsmyndighet, Banverket, och Affärsverketen svenska
kraftnät. Post- och telestyrelsen har tillkommit för tillsynutövaatt över

och televerksamheten.post- Totalt finns i den här 20gruppen ca nya
myndigheter, vilkas verksamhet haft sitt i tiotal nedlagdaettursprung
centrala myndigheter.

I 13 fall har resulterat i dubbla antaletän nedläggningarsom harmer
flera myndigheter fusionerats till nybildad. Det gäller följandeen
myndigheter Källa: Statskontoret 1994:5.

Transportnämnden Fraktbidragsnämnden+ Bussbidragsnämnden+
Transportrådet numera nedlagt, delar till NUTEK respektive

Kommunikationsdepartementet.

Transportforskningsdelegationen Kollektivtrafikberedningen+
Transport Kommunikationsforskningsberedningen.numera

SIND:s energibyrå Nämnden för+ Energiproduktionsforskning +
Energi-sparkommittén nämnder och delegationer+ mil.

Statens energiverk STEV.

SIND STEV STU+ NUTEK+

SWEDFUND IMPOD SIDA:s industribyrå+ + SWEDECORP
Civilförsvarsstyrelsen Statens brandnämnd+ Statens räddningsverk.

Vapenfrinämnden Nämnden för vapenfriutbildning+
Vapenfristyrelsen.

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar Totalförsvarets+ upplys-
ningsnämnd Statens upplysningscentral+

Styrelsen för psykologiskt försvar.

Bankinspektionen Försäkringsinspektionen+ Finansinspektionen.

Lantbruksstyrelsen Statens jordbruksnämnd+ Jordbruksverket.
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Boverket.planverkStatensBostadsstyrelsen +

NäringsfrihetsombudsmannenkonkurrensverkochStatens pris- +
Konkurrensverket.

informationsserviceToxikologiskProduktkontrollnämnden +
Kemikalieinspektionen.

omlokaliseringinneburitocksåharsammanslagningardessaEtt par av
nybild-renamyndigheterfåtalverksamheten. Bara utgörett nyaav

motsvarighet isaknaruppgifterhardemeningeni denningar att som
småtiotal ganskaknapptsigDetstatligatidigare rör ettomorgan.

Stockholmsregioner, bl.a.tilllokaliseratsregelmässigtmyndigheter som
Bankstödsnämnden,institutionsstyrelse,StatensSpardelegationen,

upphandling,offentligförNämndenbostadskreditnämnd,Statens
etnisk dis-OmbudsmannenochJämställdhetsombudsmannen mot

myndig-härdedenförtjänar störstakriminering. Det nämnas attatt av
förtsuppgifterförinstitutionsstyrelse,Statensheterna, somsvarar

huvudmannaskap.kommunaltfrånstatligttillbaka till
den regio-påmyndigheter finnsavveckladeantaletDet största

präglas rutiniseradverksamhetframför allt inivån,nala/lokala avsom
lantbruks-frånverksamhettagitharLänsstyrelsernaproduktion. över

länsskol-harVidareupphört.ñskenämndemaochnämnderna som
regionaladetidigareliksom nämntsnämnderna lagts somner --

också lagtsharLänsbostadsnämndemastudiestödet.förmyndigheterna
länsstyrelser-tillöverförtsharverksamhetderasdelenoch större avner

denbrötsSBAB. 1987bostadsñnansieringsbolagetstatligaoch detna
årNågralänsstyrelserna.frånskatteförvaltningenregionala ut senare

länsskattemyndig-skattemyndighetema i de 24lokalade 144infogades
exekutionsväsendets 87infördes förorganisationliknandeheterna. En

kronofogdemyn-tillombildades 24förstkronofogdemyndigheter, som
myndig-endast 10sedan tillochpåverksamhet 113meddigheter orter

1997.heter

kommunaliseringförstatligande tillFrånIV

annaskapsförändringhuvudmslagolikarubrikdennaUnder somavryms
exempletklarasistaåtaganden. Detstatligaomprövninginnebär av

1981,Skogsvårdsstyrelsemaförstatligande1980-talet påunder avser
Frånmyndigheter.statligafungeradeväsentligentidigareredan somsom

Yrkes-statligatillförts dentillsynsuppgifterhar vidarekommunerna
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inspektionen och till försäkringskassoma uppgifter avseende fömied-
lingen kommunala bostadstillägg.av

Förändringar i huvudmannaskap har gått i andramestannars
riktningen. Från till landsting fördes understat 1980-talets förra del
länsläkama, försvarstandvården och tandteknikerskoloma undersamt

år undervisningssjukhusen, regionmusiken 1988 och uppgiftersenare
avseende akuta luftbuma Sjuktransporter. Kommunerna har fått ett
vidgat för civilförsvaret och år 1991 arbetsgivaransvaretövertogansvar
för lärama. Gemensamt för dessa förändringar de återspeglarär att en
önskan de olika rollerna förgöra de offentligaatt aktörerna tydligare.

Avmonopoliseringar kan uttryck för ändrad påses som en syn
huvudmannaskap. Det gäller bl.a.statens arbetsförmedling och arbets-

marknadsutbildning. Statens i lantbruksrådgivningen harengagemang
successivt minskat under 1980-talets del ökad avgifts-senare genom
finansiering.

V Renodling

Under denna rubrik samlar vi förändringar innebär renodlingsom av
verksamhetsformer, således bolagiseringaräven statlig verksamhet.av
Dessa har delvis tidigareäven undernämnts rubriken avveckling/-
nybildning. Vi här också renodling finansielltar styrning, dvs.upp av
via anslag eller avgifter, statsbudget eller kreditmarknad. Det finns
åtskilliga sådana förändringar, flest inom de båda departementsområden
där huvuddelen den statliga affärsverksamheten hör hemma, dvs.av
inom Kommunikations- och Närings- och handelsdepartementens om-
råden. Motiv för bolagiseringama har i de flesta fall varit åstad-att
komma bättre förutsättningar för driva verksamheten effektivare påatt

konkurrensmarknad och få bättre avkastning på det i många fallen en
kapital förvaltas; det motivetstora gäller bolagiseringenävensom av

den statliga fastighetsförvaltningen. För konkurrensneu-att garantera
tralitet har fristående tillsynsmyndigheter skapats för tele-, ochpost-
elmarknadema. Genom utbrytningen Affärsverket svenska kraftnätav

Vattenfall har åtskillnad gjorts mellan nätverksamheten,ur ären ettsom
s.k. naturligt monopol och produktion/försäljning. Statens bakteriologis-
ka laboratorium har delats så produktionen vaccin haratt av m.m.
bolagiserats medan de statliga smittskyddsuppgiftema har förts till ett
nyinrättat institut. StatensNär provningsanstalts SP uppgifter som

för teknisk provningexpertorgan renodlades tillkomstengenom av
Statens och provråd,mät- Styrelsen för teknisk ackrediteringnumera
SWEDAC, motiverades omorganisationen bl.a. risken för jäv SP:siav
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affärsmässigtdubbla roll opartisk myndighet och uppdragsorgan.som
Liknande skäl finns bakom bolagiseringen Skogsstyrelsens frö- ochav
plantproduktion.

har beslutats år.alla bolagiseringar under UndantagenNästan senare
verksamheten SSPA, SGUden marintekniska prospekteringavser

DAFA. Vid mitten 1980-talet bildades ocksåoch datatjänster av
Bostadsñnansieringsaktiebolag SBAB för lån förStatens detatt ta upp

statliga finansieringsstödet till bostadsbyggandet, tidigare finansierat
frånstatsbudgeten; har SBAB tagit låneförvaltningenöver översenare

bostadsadministrationen, därmed kan haden statliga sägassom
fråga arbetsmarknadsutbildningen skedde förändring-bolagiserats. I om

beställar-/utförarorganisation skapadesi två först attsteg,en genom en
år verksamheten bolagi-AMU-gruppen 1986 och sju attsenare genom

Kommunikationsdepartementets område gjordesserades. Särskilt inom
förändringar syftade till renodlaunder 1980-talet antal attett stort som

verksamhetenbeställar-/utförarfunktioner och den berörda en merge
Teleinvestl-affärsmässig finansiering och inriktning SMHI, VTI,

Luftfartsverket, Sjöfartsverket, SJ/Banverket. FörändringarTeleñnans,
beställar/utförarfunktionerpå andra områden syftar till renodlaattsom

tydlig bl.a. statistikproduktionen ochoch efterfrågestymingengöra avser
och Statens arbetsgivarverk. Verksam-verksamheten hos Statskontoret

flera fall knutits tydligare till den harhetens finansiering hari nyttasom
Arbetarskyddsverket liksomförorsakar statliga insatsen.eller denav

arbetarskydds-finansieras helt anslag viaArbetsmiljöinstitutet avnu
verksamhet byteRenodling myndighetersavgiften. utan avmenav

för ochi många fall; har VTIverksamhetsfonn förekommer t.ex.
koncentration skettnumera ArbetslivsinstitutetArbetslivscentrum en
beställarfunktionenNaturvårdsverket hartill forskningsuppgiftema. För

Arbetsmarknads-forskningsutförande renodlats. Bl.a.gentemot organ
för åstadkomma kon-exemplifierar form renodlingverket attaven

arbetsmarknadspolitiska uppgifter. Socialstyrelsentill Förcentration
1980-talet resulterat i myndighetersådana åtgärder underhar att tre nya

bildats.

förändringOmlokalisering och viktigareVI annan

verksamheteromlokalisereringarna statligaomfattandeDe mest av
då utlokalise-1970-talet. handladegenomfördes redan under Det om

Stockholm/Sundbyberg till regionalamyndigheter från 14ringar av
sammanlagd personalstyrka på 10 000och berördecentra ca per-en

soner.
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1980 genomfördes omlokaliseringama från Stockholm Vägverketav
Borlänge och Fortifikationsförvaltningen Eskilstuna. Från Socialsty-
relsen har under de åren tillsynsverksamhet flyttats tillsenaste ut
regionala enheter. Punktskatteenheten inom Riksskatteverket ingår

i skatteförvaltningen i Dalarna Ludvika. Expertgruppen förnumera
forskning regional utveckling ERU omlokaliserades från Stock-om

Östersundholm till år 1993.
Anpassningen till EG motiverade på 1980-talet omprövningen av

det svenska för provning och kontroll, byggde på myndig-systemet som
hetsutövning och provningsmonopol i de s.k. riksprovplatsema. För
Tullen kräver internationalisering och EU-anpassing organisatoriska åt-
gärder; insatser har vidare gjorts för utvecklingstora att ettgenom av
datasystem effektivisera tullverksamheten. Hos flera andra myndigheter
med omfattande kundkontakter Arbetsmarknadsverket, försäkrings-
kassoma, skatteförvaltningen har förändringar genomförtsstora av
organisation och arbetsfonner. Datoriseringen har i dessa fall varit ett
viktigt rationaliseringsinstrument liksom hos Vägverket. Centrala stöd-
funktioner inom polisen utbildning och ADB självständigsom ges en
ställning. De statliga bidragen till kommunerna, 25utgör procentsom ca

kommunernas budget schabloniserades under 1980-talet vilketav succe-
ssivt ökade kommunernas handlingsutrymme. betydelsefulltEtt struktur-
förändrande beslut införandet med generelltär ett system ett stats-av
bidrag flertalet specialdestinerade bidrag till kommunerna.ersattsom

förändringar har påverkan påDessa den statliga myndighets-stor
strukturen, framför allt sektorsmyndighetema för skolan och det sociala
området.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har således mycket antal organisations- ochett stort
strukturförändringar genomförts under de 15-20 åren. Ofta harsenaste
myndigheter och verk berörts flera de kategorier föränd-av av sex av
ringar beskrivs här. kan påståMan emellertid de direktaattsom
regionala konsekvenserna dessa förändringar begränsade,är attav men
de indirekta effekterna kan betydande. De indirektastörstavara
effekterna hänger med den konkurrensutsättning och efter-samman
frågestyming införts inom många tidigare statligt regleradesom
verksamheter. Indirekta effekter uppstår både förändrad servicenivå,som

kostnadsskillnaderregionala och ändrad arbetskraftsefterfrågan. Indirek-
effekter uppkommer också använder sig möjligheternata att statenav av

och kontrollera vissa verksamheter. De direkta regionalaatt styra största
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och renamed rationaliseringar, besparingareffekterna hänger samman
arbetsmarknader.verksamheter berör vissa lokalanedläggningar somav

påverkas på olika platser.första hand sysselsättningenDet iär som
effektivisering hardecentralisering och sektorsvisaDen som

förhar medverkat till servicekaraktäriserat perioden, att statens ansvar
ochhar framstått otydlig oftaoch arbetsmarknad i olika regioner som

också det hittillsmotsägelsefull. Till oklarheten har bidragitibland att
infonnationssystem, där dehar saknats regionalt sammantagnaett

sektornförändringar i den offentligaregionala konsekvenserna av
fortlöpande dokumenteras och analyseras.
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regionalpolitikenMål och medel i2 -

förutsättningar och arbetssättnya

och målen förändrasProblembilden2.1

främst varit ökaför regionalpolitiska insatserSverige motivenI har att
åstadkomma jämnaresamhällsekonomiska effektivitetenden samt att

inkomster ochsysselsättning,fördelning mellan olika regioner sam-av
1996. Regio-inkomstfördelningsskäl Bergqvisthällsservice, dvs. et

lokaliseringspolitikbeteckningen iintroducerades undernalpolitiken
samhällsekonomiskahöja denMotivet1960-talet.mitten attvarav

bidra till öka den samladePolitiken förväntadeseffektiviteten. att pro-
utnyttjandet den industriellaökalandet bl.a.duktionen i att avgenom

rörlighets-deninland. Utgångspunktenkapaciteten i Norrlands attvar
under 1950-taletarbetsmarknadspolitik introduceratsstimulerande som

förmådde sysselsättningsproblemet.lösainte
åtgärderflyttningsstimulerandearbetsmarknadspolitikensTrots

regioner tillflyttade från kontraktivadet människor intefanns som
två obalanser. Expansivaarbeten regioner. fannslediga i expansiva Det

kontrak-arbetskraft samtidigtregioner hade bostäder och brist på som
infrastruktur intearbetskraft och fysiskregioner hade ledigtiva som

effektivtutnyttjades ansågs därför förenligt medfullt Det ettut. resurs-
aktivaviaregionala balansenöka denutnyttjande att statenatt genom

de-glesbefolkadeindustriinvesteringar i destimuleradeinsatser stora
Sverige.larna norraav

lokaliseringspoliti-1970-talet inlemmadesförsta hälftenUnder av
lokalise-ansågs själv via beslutortssystempolitik. Statenken i omen

Om-ortshierarki.skapa grunden förstatliga myndigheterringen enav
fjortonstatliga myndigheter tillverksamheter vid 42lokaliseringen av

ofta kallar regionaladet vis.k. primära centracentra numerasom --
s.k.ortssystempolitiken. Orter placerades ii deninslagett nyavar

stödområden.tillfälliga
1980-taletoch första halvanandra halvan 1970-taletUnder avav

riktadesregionalpolitiska intressetförändrades problembilden. Det mot
Neddragning-förändringar i industristrukturen.regionalt koncentrerade
gruvindustrini Västsverige, nedläggningar inomvarvsindustrinar av
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och strukturomvandlingen inom stålindustrin i Bergslagen enskil-samt
da företagsnedläggningar på enskilda stod i fokus för intresset.orter

Regionalpolitiken övergick delvis till lösa kortsiktiga sysselsätt-att
ningsproblem istället för på långsiktig utveckling regioner-att satsa av

produktionsförutsättningar. Samtidigt bestod med små förändringarnas
det etablerade stödområdet i Sverige och den tillhörande lokali-norra
seringspolitiken den etablerade politiken för Norrlands inland.var

80-talets regionalpolitik

ochI med högkonjunkturen i slutet 1980-talet förändrades återigenav
den regionalpolitiska problembilden. Debatten stundom hetsig närvar
det gällde definiera storstadsregionema, framför allt Stock-att om om
holm skulle betraktas motor i den nationella utvecklingen ellersom

Nu gällde det åstadkomma jämn fördelning välfärden.att en av
Målet med regionalpolitiken erbjuda människor olikai regionerattvar
likvärdiga sysselsättningsmöjligheter, likvärdig tillgång till social,en
kommersiell kulturelloch service god miljö. Inlandet pekadessamt
fortfarande den del Sverige där de regionala problemenut som av var

Framförallt framhölls de långa avstånden i inlandetstörst. ettsom
konkurrenshinder för företagen. Politiken inriktades kompense-mot att

företagen för dessa lägesnackdelar.ra

1990-talets regionalpolitik under förutsättningarnya

I mitten 1990-talet problembilden återigen Nu deär ärav en annan.
problem förut ansågs regionala nationellt problem. Arbetslös-ettsom
heten inte bara hög jämnt fördelad hela Sveri-är ävenutan övermera

tidigare. Allt fler regioner känner sig i behov regional-änge vara av
politiska insatser. Regionalpolitiken behöver därför förändras. Dels
behöver den omfatta fortsatta åtgärder kompenserar inlandet försom
dess lägesnackdelar, dels behöver den utvidgas för aktivt bidra tillatt

lösa de problem hela landet står inför. Antingenatt avgränsassom
regionalpolitiken till omfatta endast åtgärder kompenseraratt som
inlandet för dess lägesnackdelar. Eller också omvandlas och utvidgas
regionalpolitiken så den aktivt kan bidra till lösa de problematt att

hela landet står inför.som
Regionalpolitiken står inför utmaningar i och med allaattnu nya

regioner bör kunna föra regionpolitik i utsträckningstörre änen som
den tidigare harmonierar med näringspolitiken. Man brukar kalla det
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näringspolitiken. grunden för den politikenför regionala Närden nya
vikt vid hur kan enskilda regionerbör läggasläggs större staten ge

möjligheter själva utforma regionalt anpassad regionpoli-större att en
företagensHuvudmålen har tidigare inte varit stimulera inno-tik. att

anpassningsförmåga. Ser regionalpolitiken i Sverigevations- och man
framträder bild där haftpå det beskrivitssätt staten enovan ensom

problemformulerare och finansiär in-roll bådedominerande avsom
uppifrån nerPolitiken till börja med tämligenattsatserna. var -
fördelar i utbyteskulle stimuleras med ekonomiskafixerad. Företag

verksamheten från expansivhela eller delarde flyttatmot att av en
Regionalpolitiken har med tidenmindre expansiv region.tillregion en
nerifrån upp perspektiv därfrämjablivit inriktad att ettmotmera -

problemfonnulering, lokal och regionalförsjälvaregionerna svarar
utvecklingsprojekt.genomförande regionalamobilisering samt av

på institutionernaFokus2.2

utifrån institutionell till-regionalpolitiken betraktasfördadenNär en
ursprungligen inrik-harframkommer följande. Insatsernaväxtmodell

arbetskraft i industri-mängden kapital ochpåverkamycket mot atttats
vid befint-emellertid den tillväxtenpraktiken skeddeföretag. I mesta

stimuleraintresse hararbetstillfällen. Begränsatliga lokala ägnats att
anpassningsförmåga.ochöka sin innovations-företagen att

och möj-så de incitamenthar inte utformatsInstitutionema att ger
på regional nivåaktörerligheter offentliga och privataför olika att

koordineras förtill lokalasamverka lederi verksamhet att resursersom
betraktats isolerat,skapa har alltför längesynergieffekter. Företagenatt
effektivt in-på det kantankestödärende, attutan attett gevarasom

utveck-delta i regionalttillsammansflera företagförcitament ettatt
institutionella kringdärför denhypotesEnlingsarbete. är att ramen

främjat ekonomisk tillväxt.i för liten gradregionalpolitiken
sannolikt blivit regionerkonsekvenserna harregionalaDe att som

takt jämförthar omvandlats i lägrestrukturella problemdrabbats av
del hadeskulle falletvadmed ägnatsen av resursernavara omsom

Mycketoch anpassningsförmåga.företagens innovations-underlättaatt
för främja detregionalpolitiken bör förändrasförtalar änattatt mera

ekonomiska ochekonomisk tillväxt.målet önskvärd Denationella om
harsamtidigt karaktär påinteraktionema ändrarsociala sättett som
förinstitutioner börkonsekvenser för de val görastatenstora somav

effektiv regionalpolitik.tillbidraatt en
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Nya krav på regionalpolitiken

I den regionalekonomiska litteraturen förs diskussion regional-en om
politikens förändrade förutsättningar. Ett genomgående budskap är att
förutsättningarna för bedriva effektiv regionalpolitik förändrasatt en

följd bland hårdare internationell konkurrens ochannatsom en av
teknisk utveckling, och kommunicera.sätt attnya

priskønkurrensFrån till kundanpassning

När det gäller konkurrensformerna förskjuts företagens konkurrensme-
del alltmer från priskonkurrens till konkurrens kvalitet, design,om
service, kundanpassning och först med produkter. Produk-att vara nya
tionen sker inte längre i långa serier standardiserade produkter.av
Förändringarna i konkurrensformerna har påverkat produktionen. Kost-
nadsjakt spelar viktig särskilt för de kunskapsintensiva före-en men -

underordnad förroll konkurrensförrnågan.tagen mer-
Däremot blir det alltmer avgörande för företag vill överlevasom

konkurrensen på innovationer, kvalitetskontroll och marknads-att satsa
undersökningar. kan enkeltMan uttrycka detta förhållande så att en
nations konkurrenskraft inte längre ligger i hålla lönernaatt utannere
det gäller först och bäst. förhållandeDetta gäller föratt ävenvara
regioner.

De förändrade konkurrensformerna har djupgående konsekvenser
för regionalpolitiken och den offentliga sektorns roll. De traditionellt
viktigaste regionalpolitiska medlen har varit olika subventioner till
investeringar. Syftet har då varit minska företagens kostnadsnack-att
delar för producera långt från själva marknaden. delEn dessaatt av
kostnader har därför övertagits Transportstöd och sänktastaten.av
socialavgifter har liknande effekter. Men i fall de branschernär vart
och företag har bäst utvecklingsmöjligheter framtiden,i inte isom
första hand konkurrerar med priser, minskar effekten och effektivite-
ten subventionema. Risken därför de negativa effekterär attav som
subventionema har på samhällsekonomin de positiva effek-överväger

Regionalpolitiken riskerar då motverka sig själv.tema. att
Studier de subventionerade regionerna i Europa,mestav en av

Syditalien, visar detta. De regionalpolitiska subventionema konservera-
de de branscher och företag måste leva på kostnadsjakt och lågasom
löner. De regionalpolitiska subventionema fungerade i viss mån så att
företagen och deras intresseorganisationer vänjde sig vid problematt är
något klaras den offentliga kassan.som av
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tillräckliginte iinstitutionernauttrycka detocksåkanMan attsom
och innova-anpassnings-öka sinincitamentgivit företagengrad att

stödarse-regionalpolitiskadendockbörtionsfönnåga. Det nämnas att
och mark-produktutvecklingtillbidraghar tillförtssuccessivtnalen

ändå riskfinnsriktning. Detverka i dennabör attnadsföring, ensom
tillutsträckning ledertillräckliginte iregionalpolitiska insatsernade

regionalaåtgärder. Deutvecklandemed vidtafår hjälpföretagen attatt
regionernatill deledaså fallriskerar ikonsekvenserna att att svagare

sek-offentligaborde denDärmedefterkälken.påhamnar ännu mera
sti-i regionentill företagenlederinstitutionerutveckla atttorn som

kvalitetsförbättringar.ochinnovationerkraftmulerats ägnaatt
kvali-stimulerainriktassåledesbehöverRegionalpolitiken mot att

regionalpoliti-dettaInnebördenflexibilitet.innovation och är atttet, av
teknikspridning,utbildning, FoU,påinriktasken bör ännu mer

frånförskjutsregionalpolitikeninnebärDettanätverksbildande attetc.
skapandetillinvesteringarmateriellastimulansfinansiell av enav

och privata intressenteroffentligastimulerar attinstitutionell somram
konkurrens-regionenföutsättningarregionalautifrån göratillsammans

ideltillstrukturfondarbetet är stegTilläggas bör ettkraftig. storatt
riktning.denna

kvalifikationerarbetskraftenskrav påNya

arbetskraftenspåkravställerkonkurrensformernaförändradeDe nya
avgjordebandetlöpandevidförbiTidenkvalifikationer. när tempotär

framgångföljd företagensdärmed lönen. Enochproduktiviteten attav
innovations-förhållanden,efteranpassningtillförmåganavgörs nyaav

utsträckningi högrepersonalen änservicekänslaochförmåga är att
förändringviktigEttkompetens.sådanbör besittatidigare somannan

arbets-framgångsrikakan bliföretagnågonstans är attpåverkar var
detdettaInnebördentrögrörlig.alltmer ärbli attkraften tenderar att av

kvalifi-behållaochrekryterakunnaför företagenallt viktigareblir att
upplevspå omgivningkravställerarbetskraft.cerad Detta somsomen

kommunikationssystemNyanyckelpersoner.iattraktiv levaatt gerav
geografiskainnebördendelvisoch förändrarförutsättningar avnya

avstånd.
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Betydelsen avstånd förändrasav

Ytterligare faktor hänsyn till vid analyseratt denta offentligaen av
sektorns roll i regionalpolitiken betydelsen närhet,är ochtransportav
kommunikation. Den allt starkare internationella konkurrensen fram-
tvingar långtgående arbetsdelning. Arbetsdelningen ökar möjlighe-en

till stordrift eller specialisering.terna Konsekvensen arbetsdelningav
flera tjänster ochär informationsimpulseratt utbyts mellan olikavaror,

företag. Dessa utbyten i anspråk. För minimeratar dennaattresurser
resursförbrukning finns det fördelar för företag har många utbytensom
med varandra ligga varandra. Hittills haratt nära dessa förhållanden

geografiska spår företagsatt och arbetskraft har koncentre-attgenom
sig till storstäder och Glestrat befolkadetätorter. regioner har därför

haft nackdelar.
Den teknologiska utvecklingen inom och kommunika-transport-

tionsområdena innebär regioner fysiskt ligger långt ifrånatt som var-
andra kommunikationsmässigt kommer varandra Flyg ochnärmare.
höghastighetståg gods- ochgör kan skeatt allt snab-persontransporter
bare. Snabbare och effektivare tele- och datakommunikation gör att
komplicerad information kan utbytas via datorer. Delar företag ochav
delar produktionsnätverk kan således ligga fysiskt långt frånav
varandra. viktigaDet noderna i nätverken harär till kommuni-att nära
kationsmedlet sådant.som

Allt fler företag lever samtidigt i två miljöer vikti-typer ärav som
för deras fortlevnad: global och lokal miljö. Genomga atten trans-en

portkostnademas andel varupriset tenderar sjunkaatt avgörsav en
regions produktionsförutsättningar alltmer hur effektivt de lokalaav
miljöerna kan kopplas ihop med de globala.

En viktig förändring påverkar utformningen denannan som av
framtida regionalpolitiken servicesektorn spelar och kommerär att att
spela alltmer betydande roll för produktions- och bostadsmiljön ien en
region. Tidigare kunde utgå ifrån service med undantagattman av
turism inte kunde säljas långa avstånd.över

Den varuproducerande sektorn svarade för all frånnästan export en
region. De lokalt producerade tjänsterna kunde sedan köpas för de

kom till regionen betalning för de exporteradepengar som som var-
Innebörden detta ekonomiska den varuproduce-orna. system attav var

rande sektorn i den regionala ekonomin.motorn Tjänstesektomsvar
storlek bestämdes antalet invånare den köpkraft den lokalasamtav av
arbetskraften hade. Vad händer kommunikationsmöjlig-är attsom nu
heterna Ävenblir bättre och relativt billigare. fortfarandevi köperom
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fler servicetjän-bamen i lokala skolor, blir alltlokalt och sättermaten
på allt längre avstånd.möjliga säljaattster

beroende denoch hushåll alltmerSamtidigt blir både företag attav
kvalitet. Följden blir allafungerar och håller godlokala servicen att

ochlokala utbud. service tjän-varandras Närsektorer blir beroende av
det inte längre bara denfrån regionkan ärster exporteras Varupro-en

bestämmerinvånare och deras köpkraftsektorn, antaletducerande som
och servicesektorn.på tjänste-storleken

ord utveckla servicesektorkan med andraregionEn ärsomen
fårservicesektomefterfrågan. Det betyderden lokala attstörre än en

ekonomin. skaden regionala Hurutveeklingsmotor irollstörre som
regionalpolitikeninstitutioner förutformarei sin rollstaten avsom

och sociala villkorenekonomiskaförändradebemöta de

viktiga aktörerblirRegionema2.3

aktörernatekniska förutsättningarekonomiska ochFörändrade gör att
hardiskuterasviktigare. förändringarnivå blir allt Depå regional som

regionalpolitiken.för utformningenfå konsekvenserredan börjat av
möjligheterföretagensstärkerinsatserinriktasIntresset attmot som

turismoch inte baraandra regioneroch tjänster isälja service mot
telekom-säljs med hjälpproduceras ochtjänsteräven motutan avsom

utvecklinginriktashar också börjatRegionalpolitikenmunikation. mot
och be-ska kunna rekryteraför företagenviktigservice är attsomav

utbildningsmöjligheter,kan gällaarbetskraft.kvalificerad Dethålla
fritidstjänster.kultur och

identifierarflera regionerbidrar i dag tilloffentliga sektornDen att
bådeinfrastruktur,och utvecklarfördelarkomparativasina enegna

förde-komparativautveckling där defrämjarmjuk och hård, som en
tilllarna tas vara.

institutionerskapabör således bl.a.Statens roll att som gervara
grad idagi högreaktörer incitamentoch privataoffentliga änatt vara

attraktivaskapagällerutvecklingsarbetet. Detdet regionalaaktiva i att
kopplingarskapamänniskorföretag ochmiljöer förlokala samt att

den globala miljön.den lokala ochmellan
utfor-lokala miljönpåverka hur denkanvarje regionDet ärsom

både loka-attraktiv. gällerså den blir Dettaoch att somanpassasmas
bostadsort förföretag ocheller delarför helaliseringsort somav

det finnsregion tillvarjekanmänniskor. Nästa attattsteg servara
länkarlmellan globala miljön.lokala och dendeneffektiva
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Regionalforskare för attraktiva regionala miljöer förargumenterar att
tillväxt effektivast skapas regionala aktörer i samverkan. Argument-av

går på det på regional och lokal nivå kunskapenut att ären som om
regionala förhållanden och utvecklingspotential finns.

Decentraliseringen minskar transaktionskostnadema i ochäven med
de aktörer ska samverka har kortare informationsvägaratt jämförtsom

med informationsflödet hela tiden måste gå mellan centrala, regio-om
nala och lokala aktörer. krävsDet dock någon fungerar kataly-att som

i regionen. handlarDet tillvara desator synergieffekteratt taom som
uppstår studenter vid högskolor stimulerasnär sinat.ex. göraatt ex-
amensarbeten i småföretag, forskare och uppfinnare får möjlighet att
samarbeta med småföretag och flera småföretag med kompletteran-när
de kompetenser samverkar i innovationsprocesser och skapar nya mar-
knader tillsammans dela på professionell säljareatt etc.genom en

Slutsatsen på central nivå harär förävenatt staten ansvaret attom
effektiva institutioner utformas för den regionala näringspolitiken bör
regionerna få för utformningen de projektstörre ochett ansvar av
verksamheter ska drivas.som

Poängen med decentralisering regionalpolitiken denär atten av
offentliga sektorns olika sektorsmyndigheter kan samverka med privata
aktörer i partnerskap. Innebörden det projekten identifierasär attav
och formges de lokala aktörerna utifrån regionala förutsättningar.av
Insatsernas storlek och framför allt blandningen åtgärder kan därförav
variera från region till region. För skapa incitament för aktörernaatt

på projekt med sannolikhet avkastningatt ska finan-satsa storsom ger
sieringen delas mellan aktörerna i projekten. Det gäller formaatt
effektiva kontrakt där inkomster, kostnader och risker fördelas på ett
effektivt mellan aktörerna.sätt
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Geografisk3 omfördelning statensav

resurser

Introduktion1

kanaliseras via den formella lillaDe statliga ellerresurser som
regionalpolitiken endast omkring halv omslut-utgör procenten av

och transfereringssystem.ningen i budget För Norrbottensstatens t.ex.
län, där betydande andel de svenska regionalpolitiska anslagenaven
används, den lilla regionalpolitiken endast de3motsvarar procentca av

mottagarehar länetstatliga resurser som som
samlade regionala resursomfördelningen sker viaDen statenssom
inklusive transfereringssystemen, och brukar benämnasbudget som

regionalpolitiken, har dock i varierande grad under olikaden stora
regionalpolitiskperioder ambition eller målsättning. Från tidstyrts av en

till har exempelvis de kanaliserats via försvaret ellerresurser somannan
haft klartUtbildningsdepartementets anslag uttalad regionalpolitisken

profil.
någonHuvuddelen resursomfördelningen har dock inte styrtsav av

fördelningsprincip. Likväl har haftuttalad regional den avsevärden
för regionala balansen. Hit hör framför allt de inkomsterbetydelse den

utgifter inkomstskillnader mellanoch syftar till utjämnaattsom
inkomstskatt eller a-kassa.individer, statligt.ex.som

företagsinriktadelilla regionalpolitikens roll har dels, via direktaDen
stöd, tillväxt och sysselsättning i näringslivet ivarit stimuleraatt

områden och dels, påverka andrageografiskt avgränsade attgenom
sektorer varit åstadkomma bättre regionaltinom politiken, att en

och effektivare användning skeranpassad Detav resurserna. senare
sektorsövergripande perspektiv.utifrån ett

effektivden mån den lilla regionalpolitiken kan ha varitI sägas
alltså ha sänka på budget.borde den bidragit till belastningenatt statens

kapitel baseras Bilaga tillDetta l SOU 1997:13pá
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3.2 Statens inkomster och utgifter

Av figur 3.1 och framgår3.2 den regionala fördelningen statensav
totala utgifter och inkomster 1993/94. Av de totala inkomsterna på 498
miljarder respektive utgifterna på totalt 747 miljarder kronor inteär
samtliga budgetposter möjliga fördela regionalt. Det gälleratt t.ex.

ränteutgifter som svåra härleda till någon tydlig regionalstatens är att
hemort. Det gäller också olika internationella avgifter ellertyper av
investeringar där det vilseledande betrakta utgifterna föratt ettvore
enskilt år.

Av budgetens totala inkomster och utgifter sålunda 407,6är
miljarder inkomsterna respektive miljarder kronor594,3 utgifternaav av
regionaliserade i NUTEK:s fördelning.

innebär någonDetta direkt jämförelse mellan de sammanlagdaatt
inkomsterna och utgifterna på den regionala nivån inte går Detgöra.att
går heller inte med ledning den totala fördelningen, uttala sigatt, av om

viss fördelning bra eller dålig eller eller mindre rättvis.ären mer
skillnadernaDe finns mellan olika regioner illustrerarstora som

emellertid skillnader i olika regioners beroende budgetstora statensav
och förändringar i budgeten får olika konsekvenser för olikaatt stora
områden landet.av

fördelade inkomsternaDe uppgick 1993/94 till 46 600 kronor per
invånare i landet, frånvarierar drygt hälften detta belopp i vissamen av
kommuner till det dubbla i andra. fördelade utgifternaDeänmer
uppgick år till 68 kronor invånare000 i landet. Varia-samma per
tionsvidden mellan kommuner i fråga utgifter capita ungefärärom per
lika gäller inkomsterna.detnärstor som
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Figur Totala3. inkomster 1993/94, 407 597 mkrfördelade lokala arbets-på
marknader. Riksgenomsnitt index 100 kr/inv.46 609
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Totala utgifterFigur 3.2 1993/94, 593 791 mkr fördelade lokala arbets-på
marknader. Riksgenomsnitt index 100 kr/inv.67 900
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regionala fördelningInkomsternas3.2.1

miljarder kronor.Regionalt inkomsterTabell 3.1

46,12Direkta skatter
164,4Indirekta skatter

Socialförsäkringsavgifter 196,7

407,6Summa:

Källa: NUTEK

skatterna figur 3.3fördelade direktaHuvuddelen de utgörs avav
fastig-miljarder kr ochinkomstskatter 27,5juridiska personers

inkomstskatterjuridiskamiljarder kr. Dehetsskatter l6,9 personemas
betalar in knapptinvånare. Stockholmkronor1003motsvarar sexper

betyderriksgenomsnittet, vilketinvånaregånger nästanattänmer per
påberorföretag i Stockholm. Dettabetalas inalla företagsskatter attav

Stockholm,registrerade iföretagen i Sverigedelen ävenärstörre omav
på andra platser i landet.produktion skermycket

betalasfönnögenhetsskatterjuridiskafysiska ochdeVar personernas
mellansamband finnsfinns i Sverige. Ett visstägandetavspeglar var

denförmögenhetsskatt. förklarasDettabefolkningstäthet och attav
finns i fastigheter.förmögenheternadelenstörsta av

borde iochfrämst konsumtionsskatterskatternaindirektaDe år
landet. figur 3.5inkomstfördelningen i Imedteorin överensstämma

bl.a. påberorsådant Dettadock inget tydligtframgår mönster.
vilketkonsumerar,bostadsort och där deindividersskillnader mellan

får höga värdenSälen eller Strömstadbl.a. turistorterinnebär att som
energiskatterski11naderiorsakerinvånare. Andra är t.ex.permanentper

på olika klimat.beroende

2 medräknade,inkomstskatterinte fysiskadirekta skatternaI de är personers
kr/inv. Dessamiljarder kronor eller 2 000preliminärt till 18vilka uppgår ca

Göteborgsregionenfrån Stockholms- ochkommer främstinkomster samt västra
nivånSundsvall och Kiruna därendast Karlstad,övrigt detSkåne. I är

riksgenomsnittet.85 procentmotsvarar över av

17-00593-
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JuridiskaFigur 3.3 inkomsskatl 27 545 mkr fördelade lokalapåpersoners
arbetsmarknader. Riksgenomsnitt index kr/inv.I 00 3 150

j /RiketIndex 100
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Fysiska och juridiska förmögenhetsskatter fastig-Figur 3.4 samtpersoners
hetsskatt mkr fördelade lokala arbetsmarknader.19 025 på Riks-

index 175 kr/inv.100 2genomsnitt
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Figur 3.5 Konsumtionsskatter, dvs. energiskatt, bensinskatl,fordonskattmoms,
och kilometerskatt 1993/94 164 mkr fördelade498 lokalapå
arbetsmarknader. Riksgenomsnitt index 100 18 810 kr/inv.
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Figur 3.6 Lagstadgade sociala avgifter 196 530 mkr fördelade lokala
arbetsmarknader. Riksgenomsnitt index 100 22 473 v.

RiketIndex 100
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Socialförsäkringsavgiftema beror individemas löneinkomster. För-av
alltsåfigur speglar i första hand skillnader i inkomst-delningen i 3.6

olika värden har Stockholm, med högstnivåer mellan regioner. Högst
beroende på hög inpendling. högainkomstnivå, och Olofström, Deen

Luleå kan bl.a. förklaras med existensenvärdena för Kiruna och att av
hög lönenivå. Framförallt mellersta och södrabasindustritung ger en

nivåer, vissa områdentill de områden med lägstLappland hör ävenmen
låga värden.Sverige uppvisari södra

Utgifternas fördelning3.2.2

utgifterna redovisade i enlighet med dende fördeladetabell 3.2I är
Riksdagen har beslutat.på totalt olika politikområdenindelning 27 som

Riksdagen också bestämt utgiftstak,utgiftsområde harrespektiveFör ett
får överskridas.som

aggregerade till fyrade utgiftsområdenaredovisningen nedan 27I är
syfte olika politikområdenamed hänsyn till vilket dehuvudområden,

huvudområden dock inte exakt, allapå dessa fyrahar. Indelningen är
redovisas iförvaltningsutgifter finns inte med i utant.ex. gruppgrupp

Riks-utgiftsförändringar, enligtframgår deAv tabellen även som
planerade 1996-1999.dagens beslut är
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Tabell 3.2 Regionaltfördelade utgifter 1993/94, fördelade politikområden.på

Område Belopp Förändr.
miljarder kr kr/inv 1996-99,

procent

Grupp Färvaltnings-1
myndighetsuppgifter 63,6 7 278

Rikets1 styrelse 3,0 344 7+
Samhällsekonomi2
finansförvaltning 1,0 l 17 14-
Skatteförvaltning3
uppbörd 5,5 623 +15
Rättsväsendet4 18,3 0922 8+
Utrikesförvaltning5
internationell samverkan 1,0 111 18-
Totalförsvar6 24,2 2 767 6+
Internationellt7 bistånd 0,3 31 8-

8 Invandrare och flyktingar 10,4 1921 -47

Grupp 2 Utgifter bidrar tillsom
regional utveckling, men
direkt individinriktade 75,1 8 588
17 Kultur, media, fritid 5,3 606 7+

Samhällsplanering18
bostadsbyggande 50,4 5 758 -41
Regional19 utjämning 1,5 172 +24
Miljö- ocoh20 naturvård 1,0 107 19-

21 Energi 0,8 91 -57
Kommunikationer22 11,4 3031 1-
Jord- och skogsbruk23 1,8 201 +18

24 Näringsliv 3,1 350 -29
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Område Belopp Förändr.
1996-99,miljarder kr kr/inv
procent

Utgifter bidrar tillGrupp 3 som
regional utveckling,

116123,4 14individinriktade
sjukvård, social-Hälso,9

365 73,2 +omsorg
Arbetsmarknad14

661 5arbetsliv 40,8 4 +
275 +79Studiestöd 11,2 l15

universitets-Utbildning16
forskning 20,4 2 337 19-

bidrag tillAllmänna25
2kommunerna 47,9 5 477 +

inkomst-förGrupp Kompensation4
332,1 37 979bortfall

trygghet vidEkonomisk10
sjukdom handikapp 57,9 6 623 1-

trygghet vidEkonomisk11
064,1 7 334ålderdom +

trygghet förEkonomisk12
43,3 4 954 3familjer och barn +

-2949,9 5 708arbetslöshet
budget:Utanför

delpension, arbets-ATP,
116,8 13 360skadeförsäkring

594,3 67 960Summa:

till inteAvgiften EU,Statsskuldräntor, och 27,Politikområde 26,Anm. är
således inte i tabellenfördelade och ingårregionalt ovan.

Källa: NUTEK
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Utgiftemas fördelning efter huvudområden3.2.3

Förvaltnings- och myndighetsuppgmerGrupp 1:

utgifterutfallet för denna knappt 64 miljardertotalaDet ärgrupp
kr/inv. Skillnaderna mellan olikavilket 7 300kronor, motsvarar

utgifterdock eftersom del dessaregioner ärär stora, stor aven
fåtal regioner i landet se figur 3.7.koncentrerade till ett

jämförelse mellan olika regiontyper har StockholmsregionenVid en
riks-utgifterna invånare 63värdet, därdet högsta är överprocentper

knappt kr/inv. Göteborgsregionenvilket 12 000genomsnittet, motsvarar
invånare.uppvisar de lägsta värdenaminsta regionernaoch de per

invånare här omkring riksgenomsnittet60Utgifterna är procent avper
enskilda arbets-kronor. finns emellertidomkring 500 Deteller 4

Hit hörväsentligt högre respektive lägre värden.marknader med t.ex.
invånare gångerdär utgifternamed fleraEksjö är treregementsorter, per

och Arjeplog de arbets-riksgenomsnittet. Strömsundhögre ärän
invånare.förvaltningsutgifter Dessamarknadsregioner med minst per

respektive riksgenomsnittet.111 procentprocentmotsvarar av
framför allt besparingar periodenområde kommerdettaInom stora

flyktingarutgiftsområdet för invandrare ochinom1996-1999 görasatt
fig.8.se

befolkningstätapåverka de mindrei synnerhetkommerDetta att
inom området kanområdena övriga förändringari landet. Av nämnas

bistånd, främst påverkarutrikesförvaltning ochinombesparingarna som
skatteförvaltningsom-Stockholmsregionen viss ökning inomsamt en

residensstädema.rådet, främstvilket gynnar
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Figur Utgifter för färvaltnings- och3.7 myndighetsuppgifter fördelade på
lokala arbetsmarknader. Riksgenomsnitt index 100 7 278 kr/inv.

lRiketIndex 100
j 1to as 79Bi 852095 aa 95201051

105to115 1.115to32O 19
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Utgifter för invandrare och flyktingar fördeladeFigur 3.8 på lokala arbets-
indexmarknader. Riksgenomsnitt 100 kr/inv.1 192

I RiketIndex 100
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Grupp Utgifter med betydelse för regional2: utveckling och ärsom
individinriktade

utgifter gäller främst sådana områdenDessa bidrar till ökaattsom
regioners möjligheter till utveckling, förbättra miljö,t.ex. attsom
företagsklimat, kommunikationsmöjligheter, etc.

uppgår totalt till kr/inv i riket och skillnadernaDessa 9 000 mellan
olika regiongrupper liten från till89 109är procentprocent av
riksgenomsnittet. Stockholmsregionen, residensstädema och de minsta

högst. de två förstnämnda påregionerna ligger För beror detta de äratt
huvudmottagare för kulturstöd och stöd till bostadsbyggande.t.ex.

eftersomGruppen mindre ligger högt, många dessa stödre-ärorter av
utgifternagioner, med andel för regional utjämning.stort.ex. en av

mellan olika liten,Trots spridningen spridningenär äratt grupper
mellan enskilda arbetsmarknader mindre och småIstor. gruppen
regioner finns de arbetsmarknadsregioner med såväl de lägsta som

Hagfors och Emmaboda hör de med lägsthögsta nivåerna. till orter
medan Lycksele och Sorsele har de högsta. Mångavärden, orternaav

högsta värden finns i Sverige se figur 3.9.med norra
planeras framförallt kraftigaAv de förändringar märksgöras,attsom

miljader fram till 1999.minskningar bostadssubventionema ca 17av -
framför allt påverka regioner med högt bostadsbyg-Det kommer ettatt

har i övrigt ingen klar regional profil. Anslagen till regionalgande, men
och skogsbruk vilketutjämning och utveckling jord- öka,attavsesav

stödområdes- jordbruksregioner figuroch se 3.10.gynnar
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direkt individ-regional utvecklingerförUtfallet ärFigur 3.9 i somuav
arbetsmarknader.inriktade på 0 a a

kr/inv.index 8 975Riksgenomsnitt 100

1r Riket 100Index
L 40 85to

1 5 1. I 105to115 5
I 115to23524

/"/
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Figur Utgifter3.10 för regional och utvecklingutjämning jord- ochsamt
skogsbruk fördelade lokalapå arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100 858 kr/inv.

RiketIndex 100
D Oto 851403 8510 95 a
n 9510 105 1I105to 115 1I 115104370es
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regionala utvecklingen ochbetydelse för denUtgifter medGrupp 3:
individinriktadeärsom

förstaåterfinner vi ikr/inv. Härutgifter 14 100Denna motsvarargrupp
regiongruppvärden. Utgifterna för dennamed högamindrehand orter

har lägstaStockholmsregionen detmedankr/inv.uppgår till 19 109
omför-framför allt på denSkillnaden berorkr/inv.värdet på 10 791

ochskatteutjämningsbidragen till kommunersker viadelning som
figur l.landsting 3.1se

märks specielltfram tillplaneras 1999förändringarAv de storasom
Någrautbildning.studiestöd, forskning ochtillanslagenökningar av

framförför perioden.planerade Dettaminskningar inteärstörre gynnar
medsynnerhet forskningenhögskoleorterna. Iochallt universitets-

Sverige.till fåtal ikoncentreradidagstatliga anslag ett orterär
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Figur 3.11 Utfallet utgifter för regional utveckling med individinriktningav
fördelade lokalapå arbetsmarknader.
Riksgenomsnitt index 100 14 131 kr/inv.

á
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Utfallet för kompensation för inkomstbortfall fördelat lokalapåFigur 3.12
arbetsmarknader.

index kr/inv.Riksgenomsnitt 100 37 500
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Grupp Utgifter4: kompenserar inkomstbortfallsom

Inom denna utgifter finns de flesta statliga resursöverföringargrupp som
brukar hänföras till s.k. transfereringar. Dessa utgifter hela 55utgör

omslutningen i budget och transfereringssystemen.procent statensav
Totalt denna utgifter kr/per37 500 inv. vilketmotsvarar innebärgrupp

marginella skillnader och förändringar i fördelningenatt mellan olika
regioner kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser för det totala
utfallet.

Minst transfereringar går till individer i Stockholmsregionen, vilket
36 000 kr/inv. medan mindre regioner har de högstamotsvarar värdena

på i genomsnitt omkring kr/inv.41 500
Den utgifter i form pensioner, har förhållandevisstora gruppen av en

jämn regional profil, medan ersättning för arbetslöshet uppvisar stora
skillnader invånare mellan olika regioner se figur 3.12.per

Av de planerade förändringarna inom detta område det minsk-är
ningarna inom arbetslöshetsförsäkringen kommer få betydandeattsom
regionalt fördelningspolitiska effekter. Utgifterna för detta område skall
enligt planerna minska med 30 under perioden. kommerDettaprocent
i synnerhet påverka områden med relativt arbets-att setten svagare
marknad, dvs. framför allt många arbetsmarknader ingår isom
stödområdena.

3.2.4 sammanlagda utgifternaDe fördelade efter

mottagargrupper

Av tabell framgår3.3 hur de fördelade utgifterna för varje utgiftsom-
råde hänför sig till respektive Hela 55 ellermottagargrupp. procent
358,9 miljarder kr. ersättningar i eller form till enskildaavser en annan
individer, medan verksamhet endast knappt 20statens utgöregen

samtliga utgifter.procent av
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Tabell Fördelade utgifter 1993/94 utgiftsområde och3.3 mottagargruppper
miljarder kronor.

Staten SummaUtgiftsområde Individer Företag Kommuner

Förvaltning, 0,9 1,1 4,1 57,5 63,61 m.m.
förBetydelse2 re-

gional utveckling,
25,3 78 5individ 41,7 11,4-

Betydelse för3 re-
gional utveckling,

28,7 123individinriktade 44,6 0,1 50,2
Kompensation för4
inkomstbortall 10,0 4,4 327,9313 -

42,9 75,7 116,1 593,5358,9Summa

Källa: NUTEK

företagtydligaste regionala profilenhar denDe ärmottagargrupper som
fördelasfrämst har företagkommuner. Utgifteroch mottagaresom som

Även Sverige,några regioner i södrai Sverige.främst till regioner norra
värden på nivå.och Gotland, harLinköpingt.ex. samma

har tydligareutgifter har kommunerDe ännumottagaresom ensom
på statliga utjämningsbidragenprofil. beror främst deregional Det som

liten befolkningsmängd.hand går till regioner medi första en

förändringarRegionala konsekvenser3.3 av

budgeti statens

krympningen budgetkonstaterade viRedan inledningsvis statensatt av
tidigaretill den inkomstutjámningunder år har lett att somsenare

har upphört.skedde mellan regioner
konsekvensberäkningarhar regionalatidigareI tre rapporter

utgiftsförändringsalternativ3. dengenomförts olika inkomst- och Iav
två olika alternativ till krympningtestades bl.a.senaste rapporten av

regionala effekterna beräknades. Dessa alternativbudget, där destatens

3 Statsbudgeten ochekonomiska politiken, 1990:74, EG,Geografin i den Ds
regionala fördelning,statsbudgetensden regionala balansen, Ds 1992:80 samt

i Norrbotten, NUTEK B 1994/3och LänsstyrelsenNUTEK
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avsåg i båda fallen budgetförstärkning med 100 miljarder,en men
bestod i det fallet helt utgiftsminskningar medan halva förstärk-ena av
ningen i det andra fallet bestod skatte/avgiftshöjningar. Huvud-av
slutsatsen blev, de regionalpolitiskt prioriterade områdena kommeratt

drabbas betydande förluster inkomster och sysselsättning vidatt av av
minskning budget. Sysselsättningseffekterna direktstatensen av

orsakade dessa förändringar beräknades i Sveriges inlandt.ex.av norra
bli neddragningar storleksordningeni 6,5 till 12procent procent av
arbetskraften. kan jämförasDetta med storstäderna där sysselsättnings-
minskningen uppskattades till 4 á 5 arbetskraften.procent av

beräkningsmodellenI dock inte hänsyn till de positivatog man
effekterna budgetåtstramningen för den allmänna tillväxten. I ettav
längre perspektiv borde också in utebliven tillväxt, till följdvägas att av

obalanserad budget, riskerar kräva kraftigare besparingaratt ännuen
längre fram i tiden.

förefallerDet emellertid inte troligt sysselsättningsminskningen,att
följdtill budgetåtstramningen, skulle komma kompenserasattav av

tillväxt i den privata sektorn, så den regionala balansen kanatt
vidm akthållas. privata tillväxtenDen har med sannolikhetstor en annan
regional profil den offentliga tillbakagången.än

Ovan nämnda beräkningar uppskattningar de hypotetiskaär av
alternativen. Däremot saknas det i motsvarande analyser detstort sett av
faktiska utfallet, vilket beror dels på statistikunderlag för närvarandeatt
endast finns för några enstaka år och dels på det fortfarande finnsatt
behov utveckla och modellerna för konsekvensberäkningar.att testa

Statsbudgetens regionala fördelningI gjordes emellertid en prognos
det faktiska utfallet för perioden till1989 1993. Denna bekräftadeöver

i det utfallsmönster de hypotetiska alternativenstort sett som gav.
de strukturellaPrognosen inkomst- och utgiftsförändringarnaöver

skedde 1989 till 1993, via sänkta skatter med 151 miljardersom
respektive via minskade strukturella utgifter med 32 miljarder kronor,
visade på avsevärda regionala skillnader. Dessa skillnader kompensera-
des dock till del ökade utgifter för arbetsmarknadspolitiken medstor av

miljarder kronor.56
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budgetförändringar 1989/90 och 993/94 fördeladeTabell Strukturella 1 på3.4
kr1993 års prisnivå, capita.regioner,större per

Skatt socialastrukturella utgifter ochRegion
avgifter

7003 800 22Storstockholm +-
5003 400 18Malmö/Göteborg +-

städerMellanstora
Mellansverige 700 17 300och 3Syd- +-

16 900Sverige 5 400Norra +-
Mindre kommuner

13 700Sydsverige 3 800 +-
13 400Sverige 3 000Sydöstra +-

000Sverige 3 000 14Sydvästra +-
14 000Bergslagen 2 300 +-

Övriga Mellansverige 300 13 6003 +-
900500 13Sverige 5Norra +-

17 5003 600Riket totalt +-

ioch Länsstyrelsenfördelning, NUTEKKälla: regionalaStatsbudgetens
NUTEK B 1994:3Norrbotten,

inkomst-för Storstockholm sområdetinnebarsänkta skatternaDe t.ex. en
motsvarandeunder perioden, medanmed kr/invförstärkning 22 700

kr/inv.i Sverige endast 13 900uppgift mindre kommunerför varnorra
och utgifts-utfall, det gäller inkomst-skillnaderna iDe närstora

ökningemellertidperioden, kompenseradesförändringar under av en av
arbetsmarknadsstöd i de minst gynnade regionerna. Dessautgifterna för

Storstockholmmed kr/inv. Igenomsnitt för landet 6 400ökade i var
med de småvilket kan jämförasendast kr/inv.,dock utfallet 3 400

motsvarande utgift 13 000inland, däri Sverigeskommunerna ärnorra
kr/inv.

ord i högutfallet stöder med andradet faktiskaDenna överprognos
tidigare redovisadekunde dra deslutsatsergrad de avsom man

framfinns det dock behovFortfarandeberäkningsexemplen. att taett av
modellerna förstatistikunderlag utvecklafortlöpande samt attett

konsekvensberäkningarna.
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Förändringar i4 verksamheterstatens

konsekvenser för sysselsättning-

och rörlighet

Sysselsättning i alla myndigheter4.1 statens

bilden: 1970-taletsnationella Från4.1.1 Den

expansion till uppsägningarna 1990-taletpå

statliga verksamheterna kraftig under helaUtbyggnaden deav var
Då ökade antalet anställda inom och verksam-1970-talet. vart ett av

samhällsskydd och rättskipning, allmänna tjänster,hetsområdena
främjande, högre utbildning och hälso- och sjukvård inäringslivets

med mellan och underungefär höga takt, dvs. 40 50 procentsamma
sysselsättningen för dem på olikatioårsperioden. Snabbast sättsteg som

näringslivsfrâgorl Undantaget de anställda inomarbetade med var
ökade medförsvaret endast 5 procent.som

inom gått ned successivt.Sedan har sysselsättningen1980 staten
minskade anställda medperioden 1980-1995 antalet 64 000Under hela

hälften inföll på 1980-talet sedvs. med omkring 20 procent, varav
dels på huvudmannaskapsbytenfigur och 4.2. Nedgången berodde4.1

besparingar. Tablåoch bolagiseringar, dels på rationaliseringar och 4.1
några organisatoriska förändringar.sammanfattar

på Akade-Nedgången i sedan 1980-talets början berodde delsstaten
miska sjukhusets Uppsala och Karolinska sjukhusets Stockholm

övergång till landstingens huvudmannaskap,respektive tvångsvårdens
försvaret, också de allmänna och områdetdels på tjänsternaatt men

började krympa.näringsliv,

avsnitt baseras Statskontoret 1996:15Detta på
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Figur Sysselsättningen4.1 1955w1995.i staten

Tusentalspersoner
Hel-ochdeltid
450 428-

PolisensförstatligandeL400 364
350

300
//

Mentalsjukhus250 till landstingen 245-A Ovngamyndigheter196 2232°° 175" 159
Affärsverk150 168-

100-
50

22
0 : l : l e 1 e.1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Källa: Statskontoret 1996: 15

SysselsättningenFigur 4.2 exkl. ajfärsverk 1960-1995.i staten

1960100Index
16717° deltidsanstálldaHel-och-, - - . ä160 -- -" 160

15° l" .147150
årspersonertill hellidsanställdaOmräknatI140,,

1331291130--
I120 n-- |
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l:100 ::l :
1995199019851980197519701960 1965

Källa: Statskontoret 1996:15
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ochantalet anställda inom universitetmotverkadesTendensen attav
öka.högskolor fortsatte att

exkl. affärsverkenförändringarorganisatoriskaTablå 4.1 Några inom staten
1980-1994.

År Antal
stats-

anställda

landstingen 6 400sjukhuset 1982Karolinska --
600landstingen 1982Akademiska sjukhuset --

landstingen 1 5001983Ungdomsvárdsskolor --
300alkoholmissbrukare 1983Vårdanstalter för --

landstingen
6 5001988bildasBanverket +

000i 1991 1fiskenämndemaLantbruks- och uppgår -
länsstyrelserna

1501992nedlagtSIPU -
5001993 4ABAmuGruppenAMU --
900lVasakronan AB 1993Byggnadsstyrelsen --
500nedlagda 1993Länsbostadsnämnderna -
150byggnadsforskningför 1994institutStatens -

nedlagt
1 900stiftelse 1994tekniska högskolaChalmers --

200stiftelse 1994i JönköpingHögskolan --
3 3001994bildas +lnstitutionsstyrelsen

Statskontoret 1996:15Källa:

viktigastedepå sysselsättningenför effekternaOm justerarvi av
tablå 4.1 visar1980-talet enligtunderorganisatoriska förändringarna

antaletvarandra. Minskningende idet sig tar utatt stort sett av
underknapptjusteringen till 10uppgick efteranställda procent

l980wtalet.
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1990-talet sysselsättningsnedgången accelererade-

Under perioden 1990-1995 tilltog nedgången i sysselsättningen i staten.
Om vi på motsvarande vi gjort för 1980-talet, korrigerarsätt, försom
effekterna sådana organisatoriska förändringar byte huvud-av som av
mannaskap, nybildningar och nedläggningar, minskade antalet stats-
anställda med 10 också under 1990-talets första fem år,procent dvs.
lika mycket under hela 1980-talet.som

Under 1990-talets första hälft neddragningen de anställdavar av
inom försvaret markant. sysselsättningen gick ned med drygt 8 000
anställda eller 20 Under hela 1980-taletnärmare nedgångenprocent. var
knappt hälften så Försvarets materielverk, FMV, halverades mellanstor.
år 1990 och 1995. Närmare 3 000 jobb försvann.

Nedgång samhällsskydd och rättskipninginomäven

De sysselsatta inom samhällsskydd och rättskipning där 60nästan pro--
tillhör polisväsendet så lika mångacent under hela 1980-gottvar som-

talet. Under perioden 1990-1995 skedde dock minskning på 1 600en
eller knappt 4 procent.personer

ÄvenDet inom polisen nedgången i absoluta tal störst.var som var
inom området rättskipning har det skett personalneddragningar under
femårsperioden. Inom domstolsväsendet sjönk antalet anställda med 500.
Åklagarväsendet minskade också något medan kronofogdama ökade
med 80 På kriminalvårdsområdet minskade personalen medpersoner.

500 eller 7närmare procent.personer

Allmänna skilda verksamhetertjänster vitt-

Myndigheterna tillhör allmänna tjänster bedriver verk-som gruppen
samhet sinsemellan mycket olikartad. Nedgången i antalärsom
anställda under perioden 1990-1995 uppgick till 14 En delprocent. stor

nedgången i antal anställda förklaras Byggnadsstyrelsenattav av
ombildades till Vasakronan AB år 1993.

Invandrarverket, för 7 sysselsättningen inomprocentsom svarar av
de s.k. allmänna tjänsterna, för sin verksamhet beroendeär yttreav
faktorer asyl- och visumregler den politiska situationen isamtsom
omvärlden. sysselsättningen vid verket har ökat kraftigt sedan 1980-
talets mitt då antalet anställda uppgick till 500. En nåddes 1993topp
med hela 5 000 anställda. Därefter har de asylsökande minskat igen och
därmed också Invandrarverkets personal.



Förändringar verksamheterSOU 1996:13 89i statens

Näringslivstjänster bolagiseringar och nedläggningarv

figur visas förändringenI 4.3 sysselsättningen inom statliga närings-av
livstjänster inklusive bostadsförsörjning och samhällsutveckling. Kurvan
avspeglar utvecklingen inklusive de organisatoriska förändringar som
skett perioden.under

Figur Sysselsättningen näringslivstjänster bostadsförsörjning4.3 inom samt
och samhällsutveckling 1970-1995.

l
l Tds°"°°°"Index1970:100 /j 170 -l

118° " 155
/151150-l 1 140

140-
i 1321301 i1
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1131

I 110 -
i
i 100 . 1 1 1 1
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Källa: Statskontoret 1996:15

Utvecklingen sysselsättningen inom området näringsliv underav
början påverkas framför allt bolagiseringen myndig-1990-talets av av

arbetsmarknadsutbildning, AMU-gruppen. Genom AMUheten för att
AmuGruppen AB år försvann frånförvandlades till 1993 4 500 personer

statsanställda.statistiken över
bostadsförsörjning och samhällsutveckling bidrar medOmrådet en

på hela under periodennedgång sysselsättningen 50i procent
del minskningen dockfigur En har1990-1995 i 4.3. göraattstor av

Statens byggnadsför-länsbostadsnämnderna och institut förmed att
skning ned.lades

områdetSedan hänsyn tagits till nedläggningarna inom stannade
påsysselsättningsnedgången den delen17 störstaprocent, varav

Naturvårdsverket. hänger med tillsynenförklaras De attsammanav
decentraliserats.inom miljövårdsområdet
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Lågkonjunkturen motverkade nedgången i staten

första hälft har den höga arbetslöshetenUnder 1990-talets inneburit en
på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. anställda inomökad satsning De

området ökade med 6 under perioden 1990-1995.procent
påLågkonjunkturen har också inneburit ökad satsning högreen

Antalet anställda vid universitet och högskolor ökade medutbildning.
figurunder perioden 1990-1995 till 000 se 4.4. Upp-437 procent

Chalmers och Jönköpings högskola sedangiften påverkas 1994attav
i stiftelseform. Utbyggnaden utbildningsväsendetverksammaär av

mindre högskolorna i landet,skedde främst vid de ävenrunt om men
Linköpings universitet ökade sysselsättningenStockholms ochvid

kraftigt.

utbildning 1970h1995.SysselsättningenFigur 4.4 inom

Tidseriebrott1970:100|ndex
160

52150

14° 14°140
129133130-
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100 1 11: 1
19951985 199019801970 1975

Statskontoret 1996:15Källa:

vård, och kulturanställda statligFå inom omsorg

fritidsverksamhet, kultur ochvård,inom statligsysselsättningen omsorg,
minskade snabbt under1970-talet,successivt underreligion ökade men

ellerendast 8 000år. Området sysselsätter1980-talets första numera
de statsanställda.4 procent av
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Expansionen socialförsäkringssektorn under 1970-talet bröts 1981av

Socialförsäkringssektom genomgick kraftig expansion under 1970-en
talet fram till 1980-talets första år se figur 4.5. hängdeDet ihop med
den utbyggnad det sociala skyddsnätet gjordes under 1970-stora av som
talet.

Figur Sysselsättningen4.5 socialfärsäkringssektarn 1970-1994.i

Index1970100
240-- 225
220- 206

208
200--

180--

160--

140--

120--

10D
1970 1975 1980 1985 1990 1995

Källa: SCB:s nationalräkenskaper STATl

År uppgick de1970 anställda inom socialförsäkringssektom till drygt
1l 000. ATP-systemet infördes 1960 har byggtssuccessivt ochutsom
medfört antalet anställda administrerar utbetalningarna ökat. Ettatt som

exempel på utbyggnad sektorn föräldraförsäkringen,annat ärav som
infördes år 1974.

Datorernas intåg kan förklaring till ökningen antaletattvara en av
anställda upphörde från 1980-talets början, utgifterna för bidragtrots att
till hushållen fortsatte öka. Ytterligare faktor skulle kunnaatt en som
bidra till antalet anställda inom socialförsäkringssektom kunnat drasatt
ned arbetsgivarnas Övertagande för de första fjortonär ansvaretav
dagarna i sjukperiod från och med år 1992.en
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ffärsverkenA

sfären,affärsverken räknas till den statligaocksåvanligtDet är att
förStaten skulle dådel statsförvaltningen.eftersom de är svaraen av

På grund omorganisationer,i Sverige.sysselsättningen8 procent avav
statligahar antalet anställda inom deoch bolagiseringarrationaliseringar

första hälft. Vid mittenkraftigt under 1990-taletsaffärsverken sjunkit
Luftfartsverket,fyra affärsverk kvar. Detfanns endast1990-talet varav

och Svenska Kraftnät. Tendensenjärnvägar SJSjöfartsverket, Statens
bliLuftfartsverket och SJ kaneftersom delarfortsättaförväntas även av

Domänverket,ombildadesbolagisering. Under 1992aktuella för
till bolag.SJ och TeleverketVattenfall, delarhuvuddelen avav

Telia AB och det PostensTeleverket 1994Påföljande år blev tur.var
anställda bortföll 50 000bolagiseringen PostenGenom urcaav

anställda iinnebär destatsanställda. Förändringarnastatistiken attöver
bolagiseringamaTidpunktema förnäringslivet.in istället räknas

tablån nedan.framgår av
september året föreanställdaantaletUppgiften om-avserom

Celsius Industrier AB.juni iingår sedan den 1 1991bildningen. FFV
Bådaskogsindustriföretaget AssiDomän AB.delABDomän är aven

privatiserade.är numera

anställdaAntalDatum

700juli 4till 1990Fabriksverken FFV FFV AB lFörenade
8 500Vattenfall jan. 1992blir AB lvattenfallsverkStatens

juli 2 8001992lblir ABDomänverket Domän
juli 34 8001993lblir Telia ABTeleverket

46 7001994lblir ABPostverket Posten mars

uppgick till drygtaffärsverkenkvarvarandedeanställda inomAntalet
helaminskning med 85september Det1994. procent20 000 är en

vidanställda affärsver-tidigaredärmed 100 000Totalt harsedan 1980.
1990-taletsrationaliseringar sedanochombildningarken berörts av

affärsverken ochsysselsättningsutvecklingen vidregionalabörjan. Den
i avsnitt 4.2.2.bolagen redovisas

blixtbelysningi4.1.2 Länen

igrunden detsammaperspektiv ii regionaltStatens ettär somansvar
tillgängligalikabör i principnyttigheternakollektivanationellt. De vara

uppgift. Medbesvärlignaturligtvispraktiken dettaöverallt. I är en
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varje region skall stimulerassynsättet bidraatt i möjligaatt största
utsträckning till nationens tillväxt kan påstå regionalaatt statensman

också vilar för skapa och underhålla betingelsertungt förattansvar
regional tillväxt. Med kan detta inte skesynsättsamma attgenom
eftersträva likformig statlig stödstrukturi alla regioner. kollektivaDeen
nyttigheter behövs för näringslivet impulser till tillväxt-attsom ge
möjligheter i tex.region kan annorlunda i haruten se en annan som
andra transportbetingelser, näringsstruktur ochen annan en annan
kulturell tradition. När det gäller statlig änsteproduktion kan naturligt-
vis likformighet vad tillgänglighet motiverad rättvises-en avser vara av
käl. En besvärlig fråga gäller hur långt kan driva rättviseskälmera man

det gäller statlig sysselsättning.när
Utvecklingen antalet statsanställda i svenska län från och med årav

1970 framgår figur figuren4.6. I redovisas den genomsnittliga årligaav
procentuella förändringen under skilda perioder, 1970-1980,tre
1980-1989 och 1989-1994. Dessutom visas nettoförändringen 1970-
1994. Den visar det endast Uppsala län har ökatäratt antalet stats-som
anställda sedan 1970, länen har minskat sina antal denresten av varav

nedgången främst skett efterstörsta slutet l980-talet.av

Figur Genomsnittlig6 årlig procentuell förändring antalet statsanställdaav
Sveriges län 1970-1994.i

1970-BO

m

Källa: Statsanställda 1954-81, Statistiska meddelanden AM50
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går detperspektivregionaltverksamheter istatligavi talarNär enom
rollrespektive passivaktivmedverksamhetermellanskiljelinjeförsta

mindreellermedrollenaktivatillväxt. Denregional utövasför mer
statligaformimålsättningar antingenregionalpolitiska attuttalat av

medproducerasoch hushållföretagtjänsterfördelas eller attresurser
handmed i förstamyndigheternautfall. Vissageografisktbestämtett av

sammanhangethar ifunktioneradministrativaresursfördelade eller en
regionalpo-tillaktöreroch andrastatligasamordnaförnyckelroll att en

denlänsstyrelsenregional nivåPåstrategi för tillväxt.samlad ärlitiskt
nivå detcentralPåför detta.och ärmedfrämste aktören ansvarresurser

motsvarandeharNUTEKochNäringsdepartementetnärmast som
Övriga har inteämbetsverkcentralaochdepartement sammaansvar.

regionalpolitiskaskyldighetändåharsamordning, att taför menansvar
beslut.i sinahänsyn

i kraftfrämsttillväxtregionalindirekt förverkarmyndigheterMånga
defördelningengeografiskaoch denomfattningeninriktningen, avav

ocksåinbegripsföretagen. Därhushållen ochproducerastjänster som
tjänster. Denbestämdatillhandahållaförinfrastruktursystemen att

påberokan primärteffektivitetenellerbetydelsenregionalpolitiska
härexempel kanSom nämnalokaliseringsmönster.verksamhetens man

förbådebetydelseharhögskoleenheterlokaliseringendärhögskolan, av
arbetskraft.utbildadmedförsörjningregionensförochrekryteringen

organisation.ochteknikverksamhetenspåockså berokanDen
telemediaexempel, dvs.Även tashögskolan närhär kan tas nyasom

Ävenutbildning.decentraliseradkvalificeradorganiseraanspråk föri att
detfinnsmyndigheternatjänsteproducerandehandförstaibland de

ikanDethänsyn.regionalpolitiskaskallkräversådana tamansom
tillgängligaproducerasde tjänster görsskehandförsta att somgenom

harPostenbolagstatligtEttregioner.allamöjligt iså långt somsom
påbestämda kravinnebärabehöver intekankrav. Detsådana men --

lokaliserade.arbetsställenmotsvarandeeller ärmyndighetenvar
tabelllän seStockholmsiarbetarstatsanställdfjärdeMer än var

ifinnsförvaltningencentraladendelarpåberor4.1. Det att stora av
statligadetanställda inomfjärdedel deoch drygtStockholm att aven

ochstorstadslänentvåandrai länet. Dearbetarutbildningsväsendet
universitetensgrundpåandelarhögaockså relativtharUppsala län av

deÖvriga mindre 5vardera stats-harlän än procentbelägenhet. av
anställda.
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Tabell Statsanställdas fördelning länsvis och4.1 1995 1990. Procentuella
andelar.

Län 1995 1990

Stockholms län 26,9 25,7

Malmöhus län 8,9 8,4

Göteborgs och Bohus län 7,6 8,2

Uppsala län 6,6 5,9
Östergötlands län 5,04,8

län 4,2 4,6Norrbottens

Västerbottens län 3,8 3,7
Västernorrlands län 3,2 3,3

Kristianstads län 2,7 2,9
Skaraborgs län 2,6 2,8
Örebro län 2,5 2,6
Värmlands län 2,5 2,9

Jönköpings län 2,5 2,3

Gävleborgs län 2,5 2,6

2,4 2,5Kopparbergs län
Älvsborgs län 2,2 2,3

2,2Blekinge län 2,1
2,1Södermanlands län 2,0

1,9 2,0Jämtlands län
Hallands län 1,7 1,6

Västmanlands län 1,6 1,5
1,3 1,4Kronobergs län

Kalmar län 1,3 1,4
Gotland 0,9 1,0

100,0 100,0Summa

arbetsmarknadsstatistikKälla: SCB:s

sysselsättning frånberoende statlig varierarLänens avsevärtav -
Älvs-statsanställda tilllän där andelen llUppsala är nästan procent

tabell 4.2.borgs län med bara 2,5 seprocent

4-17-0059
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Tabell Statligt4.2 anställdas andelar sysselsättningen länsvis 1995.av
Procent.

Län 1995 Län 1995

Uppsala län 10,9 Värmlands län 4,6
Norrbottens län 8,6 Skaraborgs län 4,6
Gotland 7,4 Kopparbergs län 4,4
Västerbottens län 7,3 Gävleborgs län 4,3
Stockholms län 7,1 Södermanlands län 4,1
Jämtlands län 7,0 Jönköpings län 3,8
Blekinge län 7,0 Kronobergs län 3,6
Västernorrlands län 6,4 Hallands län 3,3
Östergötlands län 6,0 Vässtmanlands län 3,2
Malmöhus län Kalmar län5,6 2,8

ÄlvsborgsGöteborgs och Bohus 5,0 län 2,5
län

Kristianstads län 4,9
Örebro län 4,6 Totalt 5,6

Källa: arbetsmarknadsstatistik och arbetskraftsundersökningar,SCB:s AKU.
Affärsverken ingår inte.

sysselsättningen utanförinom affärsverksfären har, tidigarestaten som
gått ned med sammanlagt hittills under 1990-talet.10nämnts, procent

Förändringen har fördelat sig olika landet. Antalet statsanställda iöver
Stockholms län har visserligen minskat, andel detmättmen som av
totala antalet statsanställda har andelen ökat sedan se1990mest
tabell 4.1.

Andra län där andelen stigit Uppsala och Malmöhus. Satsningenär
högrepå den utbildningen och den därmed sammanhängande uppgången

sysselsättningen vid ochi universitet högskolor bidrar till förändringen.
Stockholm påverkas också utvecklingenI de anställda i departe-attav

exkl. Utrikesdepartementet ökat något mellan 1990 och 1995.menten
Göteborgs och Bohus län visar den minskningen. Nedgångenstörsta
dock statistisk fälla den beror på de anställda vidär att atten genom

Chalmers tekniska högskola, skolansedan övergått till stiftelseform, inte
längre ingår i statistiken de statsanställda.över
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Uppsagda i staten

Omstruktureringama och neddragningarna i den statliga verksamheten
har berört och berör fortfarande många. Ett mått på omfattningen är
antalet anställda har sedan tabell1990 se 4.3.sagtssom upp

Tabell Uppsagda exkl. affärsverk4.3 april 1990 1996.i -junistaten

Antal Andel Andel av
sysselsätt-

ningen 1995
Allmänna tjänster 7 100 26,2 24,5
Försvar 7 300 26,7 20,4
Samhällsskydd och rättskip- 1 600 5,7 4,1
ning
därav polis 530 1,9 2,1

domstolsväsendet 530 1,9 9,1
kriminalvård 5 l 0 1,9 6,8

Utbildning 2 600 9,5 6,0
Hälso- sjukvård, socialoch 800 2,8 14,6
trygghet
Bostadsförsörjning och 600 2,2 57,9sam-
hällsutveckling

,
Fritidsverksamhet, kultur och 100 0,5 6,0
religion

Näringsliv 7 300 26,4 18,7
kommunikationerdärav 2 000 7,1 12,5
arbetsmarknadsfrågor 3 200 11,5 23,8
övrigt 2 100 7,8 21,6

27Totalt 400 100,0 14,0

Källa: Statskontoret 1996:15

Många uppsagda återfinns i de storstadslänen, också har detre som
flesta statsanställda. Stockholms län hade det absoluta antaletstörsta

förhållande tilluppsägningar, i andelen statsanställda utgjorde demen
mindre del. Södermanlands och Värmlands län del uppsagdaen var

betydligt fler vad länens vikt i den regionala fördelningenän av
statsanställda motiverat.
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4.1.3 Utvecklingen i olika regiontyper 1985-94

I detta avsnitt redovisas sysselsättningsutvecklingen inom olika verk-
samhetsområden i den statliga sfären, dvs. inkl. affärsverken. Därvid
särskiljes verksamhetsområdena Försvar, Kommunikation, Universitet
och högskolor, Kultur Kraft och skog. Myndigheterna indelas isamt
sådana med stark geografisk koncentration till nationella centra

sådanarespektive med spridning.större
Antalet statligt anställda har minskat med drygt 65 000 personer,

eller under perioden15 1985 till 1994. relativa minsk-Denprocent
ningen har varit kraftigast i regionerna utanför storstäderna och
regionala dessa delarI landet minskade antalet statligtcentra. av
anställda med vilket kan jämföras24 med Stockholms-, Göte-procent,
borgs- respektive Malmöregionema där minskningen 14 procent,var

Övriga13 respektive 8 regionala minskade medprocent procent. centra
16 Minskningstakten i antalet statligt anställda såledesprocent. näravar

den dubbla i regioner utanför storstäderna och de regionalanog
centralortema. kan till del förklarasDetta med det i verk-stor äratt
samheter med regional spridning, vissa myndigheter,stor t.ex.en som
kommunikationsverken, domänverket, mfl. minskningama varitsom

Antalet statsanställda på arbetsmarknader utanför storstäder ochstörst.
regionala har därmed minskat från 79 000 till 60 000centra personer,
vilket andel på respektive19 17motsvarar procent procent samt-en av
liga statsanställda i riket. relativt förändringarnaDe på dessasett stora
arbetsmarknader har således bidragit till förhållandevis måttliga andels-
förändringar.

förändringarI detta avsnitt redovisas i s.k. F-regioner förvärvs-
regioner. består kluster dock nödvändigtvis geografisktDessa av
sammanhängande lokala arbetsmarknader med sinsemellan likartadeav

karaktäristikaznäringsgeografiska och socioekonomiska Observera att
klustren sinsemellan också mycket olika vad gäller antal sysselsattaär

de omfattar. Särskilt klustren ochF5, F8, F9 F10sammantagetsom
består ganska få och små lokala arbetsmarknader. I vissa tabellerav
slås antal sådana små kluster till "sm åorter".ett störresamman en grupp

2 lokala arbetsmarknader ingår i respektive F-region redovisas iDe som
Bilaga till8 SOU 1997:13
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Följande kluster redovisas
Andel hela riketsav

sysselsatta, procent

F1 Stockholms lokala arbetsmarknad 20,1
F2 Göteborgs lokala arbetsmarknad 9,8
F3 Malmös lokala arbetsmarknad 7,3
F4 Regionala 39,5centra
F5 Inlandets lokala arbetsmarknader 1,9ytstora

SmåF6 och medelstora lokala arbetsmarknader
med flersidig näringsstruktur 12,9

F7 Lokala arbetsmarknader präglade av
storskalig industri 3,4

F8 Lokala arbetsmarknader präglade av
småskalig industri 1,8
LandsbygdsdomineradeF9 2,4

F10 Bruksorter O 4
3

Tabell 4.4 Förändringar antal anställda statsförvaltningeninomav per
F-region och myndighetsgrupper 19851994. Procent.

F-region Mynd. Mynd.För- Kommu- Univ. Kul- Krañ Tot.
nikation tursvar reg.- re

spridda konc. % hög- skog
% sk.% % % % %

%

Sthlm -17 -8-11 -20 -2 22 -28 -14

Gbg -22 -4 70 -20 -3 130 -45 -13

Malmö -5 0 69 -22 2 100 -60 -8

Reg.C -20 -13 40 -22 17 267 -22 -16

Smâor 8 10 44 -30 O 40 42 -21
ter

Riket -12 -10 8 -23 8 32 -33 -15

ÅRSYSKälla: Bearbetningar av

De relativt mycket förändringarna, det gäller regionaltsett stora när
koncentrerade myndigheter, universitet och högskolor och kultur, för

utanför ochstorstäderna regionala i absoluta talorter centra motsvarar
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därför haft någon avgörande effektoch har intemycket små ökningar
sysselsättningsnivån dessa arbetsmarknadsregioner.ipå den totala

emellertid inte i första hand dedetden regionala balansenFör är
sysselsättningen i sigstatligaförändringarna denrelativa ärsomav

för denförändringar kan tänkas haeffekt dessavilkenintressant, utan
olika regioner.sysselsättningen itotala

i regionertotala sysselsättningenanställdas andel denstatligtDe av
vilket kanregionala 1994,och 7utanför storstäderna centra procentvar
respektiveför regionalamotsvarande andelmedjämföras centra

Störstrespektive knappt 11storstäderna 9 procent.procentsom var
området isysselsättningsnivån har det statligatotalabetydelse för den

totala syssel-statsanställdas andel dendär deStockholmsregionen, av
12sättningen procent.var

mellanmedi riket minskade 10sysselsattatotala antaletDet procent
Stockholmsregionenregionala ochGruppenoch 1994.1985 centra

respek-påmed minskning 8förhållandevis bästklarade sig procenten
sysselsättningen medminskadedelar landetövrigaItive 9 procent. av

omkring 12 procent.
relativthelhet minskatanställdaantalet statligtTrots settatt som

innebaroch regionalautanför storstädernai områdenmycket centra,mer
för denbetydelseförhållandevis mindreverksamhetensstatligaden

förkonsekvensernaregionerarbetsmarknaden i dessatotala att
likasysselsättning inte blevtotalaregionens stora.

sysselsättningsminskningensjundedelsvarade förStaten aven

ochmellan 1985 1994antalet sysselsattaminskningentotalaAv den av
statligainom detneddragningarnasvarade000med 435 personerca
arbets-för den totalakonsekvenserStörstområdet för 15 procent.

regionalaanställda iminskade antalethade detmarknaden samtcentra
sysselsättnings-statliga andelendär denStockholmsregionen,i av

storstädernaområden utanförIrespektive 18nedgången 19 procent.var
Minskningarnamotsvarande andel 15och regionala procent.centra var

sysselsätt-för totalabetydelse densektorn hade minstden statligainom
och Malmö, där andelarna 8Göteborgningsutvecklingen i procentvar

respektive 7 procent.
arbetsmarknadenalltså sluta tillSammanfattningsvis kan vi attoss

storstadsområdena ochutanförregionernautvecklats itotalt svagastsett
regionerökar mellandärmedobalans,regionala Dennade centra. som

perioder, kompenseratstillfällen ochskett vid andrahar inte, enavsom
antaletnedgångenharområdet. Tvärtominom det statligaexpansion av
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statligt anställda förstärkt trend ökad koncentration tillmotsnarare en
arbetsmarknader. Samtidigt kan den relativtstörre negativasett mer

utvecklingen på mindre arbetsmarknader i mindre grad förklaras av
förändringar antalet statligt anställda, i första hand måsteutanav
förklaringarna sökas inom andra områden.

Figur Samband4.7 mellan sysselsättningsförändringar procent helapå
arbetsmarknaden och det statliga området,inom 1985-1994.

20%enä å 10% .-5 . IJu 1ä r Y T:
nå 11__4_o..-1oo/.30% 40%. 10%

å -. -ear/ø.- uui Ig e: UwV/. i I:a: Ia u I| - o- u.- 440%
..rn |"5"- 50°/In.. ouu, åä -so°/.a

H°N ..w - .40%.

Total Sysselsättningsförändring
på lokala arbetsmarknadresp.

ÅRSYSKälla: SCB

Figur 4.7 beskriver sambandet mellan sysselsättningsförändringar på
hela arbetsmarknaden och inom det statliga området för samtliga lokala
arbetsmarknader riket.i Med några få undantag kan konstatera attman
förändringarna inom det statliga området förstärkt allmänt negativen
trend. Något starkt samband mellan förändringar antalet statsanställdaav
och den totala sysselsättningen finns dock

Utvecklingen mellan regionalavarierar centra

Regionala F4 tillsammans för andel dencentra storsvarar en av
regionala statsförvaltningen. det gällerNär sysselsättningsutvecklingen
under de åren har10 de visat utvecklingsenaste ortstyp närasom en
riksgenomsnittet. Vi bör dock komma ihåg variationen mellanatt
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både vadutveckling4.8. Särskiltfigurenskilda är storcentra svag
arbetsmarknaderlokalauppvisarsysselsättningoch statliggäller total

Jönköping,medan bl.a.Norrköping,Kristianstad ochEskilstuna,som
sysselsättningsnivå.oförändradrelativthar visatUmeå och Kalmar en

arbetsmarknaderlokala1985-94 påSysselsättningsförändringar4.8Figur
regionalaklassificerade centra.som
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ochmellan kvinnorSkillnader män

mycketvaritstatsanställdaantaletminskningenriket harTotalt för av
medminskatharkvinnorAntaletochpå kvinnorfördeladjämnt män.

i riket.totaltmed 16antaletoch procent15 mänprocent
respektiveregionalaochstorstädernamellanSkillnaderna centra

arbetsmarknademaPå deemellertidlandet störreövriga stora.är
procentmycket 14relativt likaochantalet kvinnorminskade män sett

minskningenrelativaarbetsmarknader denövrigaPåperioden.under var
kvinnorAntaletgäller dettasynnerhetoch i männen.väsentligt större

medanmed 20minskadearbetsmarknademamindre procent,på de
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minskade med hela kan förklaras medantalet 36 Dettamän procent. att
högre utsträckning dominerar de verksamheteri ärmännen som

arbetsmarknader utanför de städerna. Andelenlokaliserade till större
på de mindre arbetsmarknadema, vilketkvinnor 1994 34 procentvar

förkan jämföras med motsvarande andel storstäderna och regionala
manliga alltså fort-Den dominansen42 ärprocent.centra som var

på de mindre arbetsmarknaderna antaletfarande mäntrots attstor
mycket under perioden.minskat väsentligt mer

statsförvaltningenTabell och 1994 F-region tusen4.5 Kvinnor imän per
förändring tillandelar 1985 1994.personer, procent samt

Antal Andel Andel 1985-1994 1985-1994AntalF-
kvinnor kvinnorregion kvinnor mänmänmän

% % % %

-15 -13Sthlm 44,0 52.1 46 54
-14Gbg 15.6 46 54 -1113,2

57 5 -10Malmö 10,9 14.7 43 -
-1686.8 39 61 -16C 55,0Reg.
-29Inland 33 67 -182,8 5.8

-17 -18Flersid. 33 6710,9 22.1
58 -31 -44Storind. 4.0 422,9

-20 -29Smáind. 1.5 36 640,8
-3569 -19Landsbygd 5.8 312,6
-2258 -10Bruk 0,2 0.3 42

-15 -1641 59144,4 212.2Riket

ÅRSYSstatistikbearbetningarKälla: Egna av

statsanställda har ökat kraftigtmedelåldersAntal

mellan olikaåldersfördelning skiljer sig intestatsanställdasDe nämnvärt
mellan ochhälften de anställda 25 44arbetsmarknader. Omkring ärav

högreoch år. någottredjedel mellan 45 54 Enår 1994 och ärca en
skillna-arbetsmarknadema,kan för de mindreandel äldre noteras men

marginell.den är
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Tabell Statligt anställda4.6 F-region fördelade åldersgrupp,påper
andelar procent 1994.

F- 16-24 25-44år 45-54 55-64 65-år år år Summaår
region % % % % % %

Sthlm 5 50 30 14 l 100
Gbg 5 51 30 14 1001
Malmö 4 51 30 15 100l
Reg. C 5 47 33 14 l 100
Inland 4 49 32 14 l 100
Flersid. 5 47 33 14 l 100
Storind. 5 46 33 14 l 100
Småind. 5 45 33 15 1 100
Landsbygd 5 46 33 15 l 100
Bruk 6 49 31 13 l 100

Riket 5 48 32 14 1 100

ÅRSYSKälla: bearbetningar statistikEgna av

har dock skett förskjutningarDet betydande vad gäller antalet stats-
anställda mellan olika åldersgrupper under perioden. Skillnaderna
mellan olika arbetsmarknader i detta avseende också avsevärda.är

Framför allt har antalet statsanställda kraftigt45 till 54 år ökat i stor-
städerna och regionala Antalet sådana medelålders statsanstalldacentra.
har ökat med drygt i storstäderna och knappt40 40 iprocent procent
övriga regionala Antalet ungdomar till år har samtidigt16 24centra.
minskat mycket kraftigt. gällerDetta generellt på alla arbets-typer av
marknader under perioden.

anställda åldersgruppemaAntalet i 25 till 44 respektive 55 till 64
påår har minskat betydligt de mindre arbetsmarknadema iänmer

storstäderna. minskad rekrytering i kombination ökade avgångarEn med
i de äldre åldersgruppema riskerar således skapa mycket skevatt en
åldersfördelning inom det statliga området.
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antalTabell Förändringar statsanställda F-region och åldersgrupp7 av per
1985-1994.

Samtliga16-24 25-44 45-54 55-64 65-F- år år år år âr
region % % % % % %

Sthlm -63 -17 43 -29 -19 -14
Gbg -16 42 -26 5 -13-67
Malmö -13 47 -15 20 -8-67

38 -26 4 -16Reg. C -63 -24
0 -25Inland -71 -27 5 -34

Flersid. -21 30 -31 1 -17-66
-45 -10 -39Storind. -72 -45 -2

Smäind. 9 -36 -27 -26-65 -29
-45 -3 -33Landsbygd -66 -34 -9

6 -38 17 -17Bruk -62 -8

-28 -8 -15-21 35Riket -63

statistik frånbearbetningar SCBKälla: Egna av

utbildningsbakgrundStatsanställdas

utbildningsbak-fördelade efterStatligt anställda F-region,Tabell 4.8 per
andelar 1994.grund, procent

Högsk. Forskar-Högsk.Gymn.Grund- Gymn.F-
utb.3 2 3region skola 2 år år årår

%% % %% %

20 23 4Sthlm 29 159
16 18 17 4Gbg 3411

17 21 7Malmö 29 1411
17 19 433 15Reg. C 13

1616 15 1Inland 15 37
O15 18 14Flersid. 15 38

10 016 19Storind. 14 40
0Småind. 12 12 424 48
015 13 9Landsbygd 4319

15 5 0Bruk 47 1419

315 18 1933Riket 12
statistik från SCBbearbetningarKälla: Egna av
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Den statliga verksamheten viktig arbetsmarknad för medär en personer
längre utbildning. Omkring de40 statligt anställda 1994procenten av

har någon form eftergymnasial utbildning. Detta kan jämföras medav
arbetskraften riket,totalt i där andelen med eftergymnasial utbildning

drygt 20är procent.
framför alltDet i storstäderna och de regionala utbild-är centra som

ningsnivån inom det statliga området hög. Stockholms- Malmö-I ochär
andelen eftergymnasialregionen med utbildning drygt och45är procent

Göteborgs-i eller övriga regionala motsvarande andelärcentragruppen
omkring 40 I de mindre arbetsmarknadsregionema dockärprocent.
andelen högutbildade lägre. Hur den statliga verksamheten lokaliseras
har med andra ord, förutom den direkta sysselsättningseffekten, en
betydelse för den generella utbildningsnivån i region.en

Under perioden har avsevärda strukturella förändringar medägt rum
avseende på de anställdas utbildningsbakgrund. Antalet anställda som
saknade eftergymnasial utbildning sjönk generellt. Antalet anställda med
endast grundskolekompetens halverades medan de hade kortaresom
eller längre gymnasieutbildning minskade med omkring 20 procent.

ökade anställda medIstället antalet eftergymnasial utbildning. I
synnerhet ökade antalet anställda med längre högskoleutbildning ien
arbetsmarknadsregionema utanför storstäderna och regionala centra.

Tabell Förändring antal statsanställda F-regiomfördelade efter4.9 ut-av per
bildningsbakgrund, 1985-1994.

F- Grund- Högsk. Högsk. Forskar-Gymn. Gymn.
region skola 2 3 2 utb.år är är 3 är

% % % % %%

Sthlm -51 -26 -22 31 13 21
Gbg -53 -19 -12 30 22 26
Malmö -49 -20 -18 33 38 31

C -52 -22 50Reg. -20 17 29
Inland -58 -28 -27 6 53 21
Flersid. -52 -22 391 16 76
Storind. -69 -39 -29 -7 -134
Smâind. -52 -17 8 -5 -6726
Landsbygd -62 -29 -15 48 6-10
Bruk -56 -10 54 63 O14

Riket -52 -23 -18 22 26 33

Källa: bearbetningar statistik frånEgna SCBav
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fördelade efterstatsanställda F-region,Tabell Andel kvinnor4.10 perav
utbildningsbakgrund 1994.

Forskar-Högsk. Högsk.Gymn.Grund- Gymn.F-
utb.3skola 3 2 ârregion 2 år ârår

%% %% %%

2538 3957 45Sthlm 53
2636 4454 47Gbg 46

43 2142 35Malmö 48 51
32 2038 3039 49Reg. C
22 1728 23Inland 32 44
20 1435 21Flersid. 4431

1527 37Storind. 51 3944
021 33Småind. 4427 43

291734 21Landsbygd 3925
42 060 3446Bruk 23

223540 3250Riket 41

statistik från SCBbearbetningarKälla: Egna av

Verksamhetvid förändradPersonalflöden4.2

Inledning4.2.1

sysselsättningskonsekvensemaregionalaredovisas deavsnittI detta av
sektorn. Studienden statligaolika delarinomförändringarna av

flödenmellanregionalaregionala ochförändringar ipå årligafokuserar
verk mellanmyndigheter och 1985från statligaarbetskraft till ochav

1994.3och
Boverket ochTeleverket,Skolöverstyrelsen, Posten,harSpeciellt tre

Skolöverstyrelsen har valtsstuderats.fyra länsstyrelserhögskolor samt
specielltoch detmyndighet lagtsexempel på ärett nersomensom

ned-påverkatsden personalfölja vad häntintressant att avsomsom
bolagiseratsmyndigheterTeleverketochläggningen. Posten är som

förpå konsekvensernafokuseras studienPostverketunder perioden. För
vi valtTeleverket haricke glesbygd. Förrespektiveglesbygd att

ochpåverkat köns-, ålders-bolagiseringenhurobservera bl.a. ut-
bildningsstrukturen.

3 till 1997:13Bilaga 8 SOUavsnitt byggerDetta på
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Studien högskolorna belyser särskilt betydelsen personalrekryte-av av
ringen regionalt. Den frågan intresse i studienär även läns-av av
styrelserna. Dessutom det intresse detär finns regionalaav om
skillnader i rekryteringsmönstren. Boverket exempel påär ett en
nyetablerad myndighet under perioden ombildats och omlokalise-som

Studien fokuseras på hur utlokaliseringsprocessenrats. påverkat
personalstrukturen.

4.2.2 Rörligheten i olika delar den statligaav
sektorn

Som vi tidigare visat kan inte några uppenbara regionalpolitisktman se
positiva sysselsättningskonsekvenser decentraliseringssträvandena.av
Koncentrationen till storstäderna har ökat minskat. Det gälleränsnarare
både för statliga myndigheter och bolagiserade verk. Förlorarna är
mindre och landsbygden där andelencentra sysselsatta minskar mest
inom den statliga sfären. Trenden densamma för statliga myndigheterär
och bolagiserade verk. Posten och Televerket minskar antalet sysselsatta
mindre i Göteborg och Malmö på andra Samhall ochän AMUorter.
ökar sitt i de drabbade kommunerna undermest mestengagemang
perioden figur 4.9-4.l6. dennaI serie figurer har F-regionema F6av

F10 sammanslagits till enda kategori småorter.en-

Figur Statliga4.9 myndigheter uppdelade på F-regioner.
Procentuell förändring antalet anställda 1985-1994.av
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-2%

4%

4%
1 43%

-1o%

42%

-14°/a

6%

8%

420%
Stockholm Göteborg Malmö SmåorterRegionala Norra

centra glesbygden
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ProcentuellförändringavSjöfartsverket uppdelat på F-regioner.4.10Figur
antalet anställda 1985-1994.

I O

doS.
c3 .u

SmåorterRegionalaMalmöGöteborgStockholm
centra

uppdeladeavknoppade bolag påtillhörande ochmedTeleverketFigur 4.11
anställdaantaletförändringProcentuellF-regioner. av

1985-1994.
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-10%
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Småorter NorraMalmö RegionalaGöteborgStockholm
glesbygdencentra



110 Förändringar verksamheteri statens SOU 1996:13

Figur 4.12 Domänverket med tillhörande och avknoppade bolag uppdelade
på F-regioner. Procentuell förändring antalet anställdaav
1985-1994.
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centra glesbygden

StatensFigur 4.13 Järnvägar SJ med tillhörande och avknoppade bolag
uppdelade på F-regioner. Procentuell förändring antaletav
anställda 1985-1994.
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Figur Luftfartsverket4.14 med tillhörande och avknoppade bolag uppdelade
på F-regioner. Procentuell förändring antalet anställdaav
1985-1994.
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Vattenfall med tillhörande ochFigur 4.15 avknoppade bolag uppdelade på
F-regioner. Procentuell förändring antalet anställdaav
1985-1994.
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med tillhörande och avknoppade bolag uppdeladeFigur 4.16 Posten på F-
Procentuell förändring antaletanstâllda 1985-1994.regioner. av
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tillhörande och avknoppadefabriksverk FFV medFigur 4.17 Försvarets
Procentuell förändringbolag uppdelade F-regioner.på av

antalet anställda 1985-1994.
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Figur AMU-verksamhet bolag och icke4.18 bolag uppdelade på F-
Procentuellförändring antalet anställda 1985-1994.regioner. av
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Samhall bolag och icke bolag uppdelade på F-regioner. Pro-Figur 4.19
centuell förändring antalet anställda 1985-1994.av
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rörlighetLåg

anställdaRörligheten bland vid statliga myndigheter och verk är genom-
gående låg figur och 4.21. Under hela perioden4.20 den studerade
stannade omkring de anställda kvar inom den statliga80 procent av
förvaltningen eller verket år. delvarje En rörligheten tillstor av annan
statlig sektor och till statliga bolag bottnar i organisatoriska förändring-

byte huvudman organisationen förändrasEtt gör att trots attar. av
anställda följer med. passiv rörlighethuvudparten de Den typenav av

till/från sektom till/frånåterfinns under rubriken den statliga eller
bolag. Rörlighet frivilligt sigstatliga sägeratttypenav en person upp

mindre del detfrån anställning och börjar utgör somen ny en aven
rubriker. kan också rörlighe-finns redovisat under dessa Man notera att

verksamhet under högkonjunk-till och från icke statlig störreten var
Överhuvudtagetefter. berör övergångar till och frånföre 1990 änturen

sektor del de statligt verksamma.privat litenen av
grad skett ochPersonalminskningen har i hög mellan 1990 1992. De

verksamhet och förvärvsarbeta hargår till icke statlig slutarsomsom
perioden.fler de kommit till, framför allt under den Manvarit än som

varje år helt slutat förvärvsarbetakan dock antaletnotera att som var
då ökning skedde.ganska konstant fram till 1991, en

form nettoflöden mellanvisar inte flyttningarFigur 4.22 utan en av
finnsdel de kvar inomregiontyper. En sammaav personer som

två kommuner tillhörkan ha flyttat mellanförvärvsregion som samma
ha bytt arbetekan kvar i regionF-regiontyp, del menen vara samma

mellansärskilt framgår utbytetslutat arbeta.eller Det är attsom
inflödeflesta fall symmetriskt. Etti de är motsvarasstortortstyper av

utbytetutflöde. avvikelsen från dettalika Den ärstörsta mönsterett stort
inflyttningen till regionalasmåorter och regionala därmellan centra,

utflyttningendubbelt såstatliga arbetsställen är än storcentras mer som
dubbelriktade,förhållandevissmåorter. Observera också dettill stora,

och Stockholmsregionen.flödet statsanställda mellan regioncentraav
ökar tiden vid statligaeftergymnasial utbildningAndelen med över

Postverketsamtliga förvärvsregioner.myndigheter och verk i typer av
eftergymnasialpersonal saknadeTeleverket hade hög andeloch somen

framför alltsuccesivt till bolagenoch den försvinnerutbildning gruppen
i denvilket andelen högutbildade ökaroch 1994,mellan 1991 gör att

blir kvar.grupp som
flöden går till och frånF-regioner gäller deFör alla storstä-att som

innehållerStockholm, Göteborg och Malmö, regionaladerna centrasamt
och från mindrehögutbildade de flöden går tillhögre andel än somen
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sig till eller frånDe statliga myndigheter och verk harrörorter. som
högre utbildningsnivå de kommer från eller till storstäder ochom
regionala oberoende i vilken F-region myndigheten ellercentra, av
verket beläget.är

Figur Personalinflöde till statliga myndigheter4.20 1986-1994.

120000

100000

ÅRSYSKälla: bearbetningarEgna av

Personalutflöde från statliga myndigheterFigur 4.21 1986-1993.

7

1985 1 1988 19% 1 1992 1993

ÅRSYSbearbetningarKälla: Egna av
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Personal börjat respektiveFigur 4.22 slutat arbeta statliga sektornisom
myndigheter och verk 1985-1994 fördeladei regiontypertre
efter respektive destination. Andel i procentursprung av genom-
snittligt anställda statliga verk respektive underi i region
perioden.
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enkelt måttEtt på rörlighetens utveckling andelen statsanställdaär som
varje kvar i arbete i region. Figur 4.23 visar på dettaär sättsamma

rörligheten för mindre och andelen kvar iär störreatt orter äratt som
regionen följande år lägre där. kanDet naturligtvis till del beroär stor
på högrebyte anställning i grad innebär byte regiontyp föratt av av
anställda på mindre Figur 23 visar också neddragningarnaorter. att

innebar rörligheten1993-1994 ökade i så samtligaatt gott som
regioner. Om hänsyn till regionemas storlek kan ocksåtarman man se

från småorter sig personal i något högre grad till och frånröratt
regionala till och från Sammanfattningsvisstorstäderna. kanäncentra

storstäder och regionala drabbats minst nedskär-sägas att centra av
ningarna inom den sektorn.statliga

AndelFigur kvar F-region dem4.23 år syssel-i nästasamma av som var
1985-93. Endast ochnågot år F-region 5satta

100

Stockholm

Goteborgv_ Malmö"
Norraglesbygden
Regionalacentra

85

Små/medelstoraorter
80 l r s + l 2 . .
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4.2.3 urvalEtt myndigheter och verk förändratssom
starkt: personalens demografi och geografi

Personer någon gång mellan 1985 till 1994 varit sysselsatta enligtsom
ÅRSYS vid Skolöverstyrelsen, Televerket, Posten, Boverket, Hög-
skoloma i Linköping, Falun/Borlänge och Växjö, länsstyrelsernasamt

Östergötlandsi Kronobergs, Kopparbergs, och Västerbottens län har
valts för djupare studie. Hela urvalet har för analys hurut använtsen av
ålder, kön, utbildning och region påverkar sysselsättningen.

Sysselsättningsutvecklingen för dem sysselsatta 1985 harsom var
följts. Resultaten i figurema och4.24 4.25 genomsnitt förett vägtavser
ovannämnda myndigheter.

Figur visar4.24 andelen sysselsatta under perioden 1985-1994att
varierar beroende på hur gammal 1985. Bland demman var som var
50-59 år och år har,60 1985 andelen sysselsattaöver väntat,som
sjunkit markant till 1994. En del de har pensioneratsstor av grupperna
under perioden. I mellan 30 och år49 1985 ärgrupperna som var
88-90 sysselsatta 1990. I under år30 1985procent ärgruppen som var
utvecklingen mindre positiv för de äldre delEnän grupperna. av
skillnaderna beror på fler i den studerar, det kan inteatt gruppen men
förklara hela skillnaden. Andra studier bekräftar den drab-att gruppen
bats regeln sist in först ut på arbetsmarknaden. Neddragningamaav
har också gjort många i den åldersgruppen har haft det svårtatt att
etablera sig på arbetsmarknaden.

Av dem anställda har något1985 fler kvinnormän änsom var
sysselsättning 1994. Risken bli arbetslös följer utbildningsnivån.att
Figur visar detta4.25 tydligt här dessutom åldersfaktom konstantär-
hållen för eliminera de olika åldersklassemas olika utbildningsnivå.att
Ju lägre utbildning, desto risk bli arbetslös. det totalaI urvaletstörre att

de regionala skillnaderna i andelen arbetslösa småär elimine-om man
effekten ålder, kön och utbildning. Andelen förblir sysselsattrar av som

något högre i städerna i småorter.är än
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respektivearbete år,kvarstatsanställda 1985 iAndel är4.24Figur som
Index 1985 100.åldersklasser.
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Nedläggningen SÖSkolöverstyrelsenav

Personalminskningama SÖpå Skolöverstyrelsen började redan mellan
1985 och 1986. Antalet anställda minskade från 8 400 till 2 160. I
samband med års1985 neddragning bildades AMU arbetsmarknads-
utbildning med personal tidigare arbetat vid Skolöverstyrelsen. Detsom
innebar 5 600 anställda vid AMUatt 1986, 4 800 före dettaav var

ÅrSÖ.anställda vid 1991 och 1992 kom kraftig personalminsk-en ny
ning. Denna gång gick del personalen till Statensstor Skolverken av
och Statens Institut för Handikappfrågor. Eftersom personalen i dessa
två organisationer till majoriteten före dettautgörs anställda vidav
Skolöverstyrelsen kan dem form ersättningsverksam-man se som en av
het tabell 4.11.

Regionalt har förändringarna inneburit verksamheten minskatatt
drastiskt. En del verksamheten bedrivs i kommunal regi. Denav nu
kvarvarande statliga delen har helt koncentrerats tillnästan storstäderna
och regionala Där i själva verket likacentra. är mycketnästan personal

SÖ.kvar före nedläggningensom av
Bland dem anställda 1985 finns vissa regionala skillnadersom var

i den andel har anställning mellan 1985 och 1994 elimi-som om man
de effekter beror på utbildning, ålder och kön. Mellan 1985nerar som

och 1991 situationen minst i Göteborg, vilket har bytts tillvar gynnsam
efter 1991. Av dem arbetademotsatsen i Stockholm hade relativtsom

många sysselsättning fram till 1990, efter 1991, då delstormen en av
verksamheten i Stockholm övergick till Skolverket och Statens Institut
för Handikappfrågor, blev andelen sysselsatta lägst i den gruppen.
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Tabell 4.11 Personal anställd vid Skolöverstyrelsen 1985 fördelad på F-
och olikaregioner ersättningsverksamhet.typer av

SÖIndex alla anställda vid 1985 100

SÖ Skolverket AMU Skolverket
och AMU

1985 1990 1994 1985 1990 1994 1985 1990 1994 1994

Stockholm 6
Göteborg 6
Malmö 7
Reg. 15centra
Mindre 23
centra
Lands- och 43 l 1 0 0 0 O 2 l l
glesbygd

Summa 100 26 1 0 0 14 0 36 20 33

ARSYSKälla: Bearbetning av

Televerkets bolagisering

Bolagiseringen Televerket pågått under längreärav en process som en
period, intensifierades och avslutades 1994, då så gottmen som som

Årenhela affärsverket gjordes till Telia Aktiebolag. dessförinnanom
bröts bolag såsom Telefakta Sverige Aktiebolag 1991,smärre ut
Teracom Svensk Rundradio Teli1992, Telecom AB Svenska1992,
Kabel AktiebolagetTV 1992. Telia Research Aktiebolag fanns redan
1985, har genomgått genomgripande strukturomvandling undermen
perioden.

Bolagiseringen medförde Televerket koncentrerade sin verksamhetatt
till storstäderna och regionala Personalen minskade från omkringcentra.
47 000 1985 till 35 000 1994. Neddragningen skedde framför allt 1992-
1994. I Malmö minskade personalen endast med 15 under denprocent
undersökta perioden. Storstädema och åindustriortema drabbas min-sm
dre neddragningarna övriga kommuner.än typerav av

Televerket hade mycket låg personalomsättning under perioden 1985-
1990, 90 personalen stannade inom verket år.varjeöver procent av
Eftersom rekryteringen till verket varit mycket låg ökade medelåldern

personalen.
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Medelåldern i bolagen lägre medelåldern inomän Televerket, vilketvar
tyder på nyrekrytering inom bolagen. Män dominerade starktav yngre
inom Televerket, framför allt på landsbygden, där 70över procent av
de anställda Bolagiseringen 1994män. den sista delenvar av av
Televerket gjorde andelen i glesbygdsregioner ökadeatt män ytterligare.
Andelen något lägre i bolagen ochmän minskade till omkring 60var

i tätortsregionerna vid slutet bolagiseringsperioden.procent av
Andelen med eftergymnasial utbildning under 20 inomprocentvar

Televerket. Stockholm hade den högsta andelen högutbildade inom
verket och Göteborg hade den högsta andelen högutbildade inom
bolagen. Utbildningsnivån lägst i mindre och på lands- ochcentravar
i glesbygden.

De regionala skillnaderna tämligen små i andelen kvarvarandeär
sysselsatta mellan 1985-1992 dem arbetade vid Televerketav som
1985. Efter 1992 dock andelen sysselsatta i mindre och iortervar
lands- och glesbygden 5 mindre iprocent än större tätorter.ca

Sammanfattningsvis kan bolagiseringen Televerketsägas med-att av
fört viss föryngring personalen, höjd utbildningsnivå, någoten av
jämnare könsfördelning viss koncentration till städer.samt störreen

Postverket blir Posten AB

Bolagiseringen Postverket sker i huvudsak mellan och1992 1994.av
Under den perioden sker betydande reduceringäven personal-en av
styrkan. Postens personalminskning drabbar framför allt mindre orter
och landsbygden. Göteborg och Malmö drabbas minst. Neddragningama

kraftigast på storindustriorter bådeär vad gäller Posten och Televerket.
Personalen minskade i hög grad anställde personalattgenom man ny
i samband med naturliga avgångar. Nyrekryteringen från privat sektor

markant. Figurema 4.26 och 4.27 visar bl.a.avtog rörligheten mellanatt
och kommunerna relativt mellan ochposten 1988 1990. Nästanstorvar

500 Postverkets personal, de arbetade med postbussarna,av som
övergick till SWEBUS mellan 1990 och 1992.
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Ärligt personal tillFigur inflöde Postverket4.26 1986-1994.av
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AndelFigur 4.28 dem anställda vid Postverket 1985 harsom varav som
förvärvsarbetenågot 1985-1994 Viktat för elimine-procent. att

effekten ålder, kön och utbildning.ra av
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ÅRSYSKälla: Bearbetning av

Postverket ökade tiden vilket bekräftarMedelåldern inom över att
låg. Medelåldern i de tidigast utbrutna bolagennyrekryteringen varvar

år, nivå verketlåg, ökade till 40 den det statligaöver sommen
hade, års bolagisering genomfördes. MedelåldernPostverket 1994när
år högre på landsbygden i städerna. Andelen ökadeän mänettvar par

lågi samband med bolagiseringen och på omkring 50 1994.procent
på landsbygden och högst i Malmö. AndelenAndelen lägstmän avvar

Stockholmpersonalen hade eftergymnasial utbildning högst isom var
Stockholm ochoch ökade tiden. andelen 10 iIöver procentcavar

Utbildningsnivån ökade ochövriga regioner omkring 5 1985.procent
omkring de anställda eftergymnasial utbildning1994 hade 20 procent av

i Stockholm endast omkring i övriga städer och10 tätorter.mot procent
Utbildningsnivån förblev låg på lands- och glesbygden.i

Omkring dem hade arbete inom Postverket75 1985proent av som
hade fortfarande förvärvsarbete personal arbetade på1994. Den som

hade högrelandsbygden och i Stockholm eller Göteborg ett procentpar
personal irisk arbete 1994 arbetade övrigaänatt utanvara som
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regioner standardiserar för ålder, kön och utbildningom figurman
14.28.

Sammanfattningsvis kan bolagiseringensägas ochatt neddrag-
mingarna vid Postverket framför allt drabbat lands- och glesbygd, samt
:storindustriorter. Antalet anställda vid inom dessa F-regionerposten tre
lhar minskat med med 1 500 vilket 30utgör överca personer procent av
:den totala arbetsstyrkan 1985. Dessa förvärvsregioner har ocksåtre den

minskningenstörsta totala antalet sysselsatta sedan 1985 och alltsåav
de svårigheternastörsta erbjuda alternativatt sysselsättning.

Plan- och bostadsverket till Karlskrona

lPlan- och bostadsverket bildades 1988 med personal huvudsakligensom
kom från Statens Planverk 84 personer och Bostadsstyrelsen 605 per-
soner. Verksamheten har successivt decentraliserats mellan 1988 och
1991. Under perioden drogs verksamheten framför allt i Stockholmner
och flyttades till Karlskrona. Förändringen medförde ökad rörligheten
inom Boverket, framför allt flyttade del anställda i Stockholm tillen
Karlskrona. Mellan 1988 och 1989 flyttade 49 från Boverketpersoner
i Stockholm till Karlskrona, 1989-1990 flyttade 34 och 1990personer
till 1991 flyttade 20 Mellan 1989 till 1990 flyttade 8personer. personer
tillbaka till Boverket i Stockholm. Resten personalen i Karlskronaav
rekryterades från håll. Antalet anställdaannat minskar drastiskt mellan
1993 och 1994, eftersom del Boverkets personal i regionalaen av centra
utlokaliseras till länsstyrelserna.

Mellan 1988 och 1991 sjönk medelåldern och minskade andelen
högutbildade i Stockholm. Det tyder på neddragningarna då framföratt
allt rörde de äldsta och högst utbildade. Omkring 40 deprocent av
anställda vid Plan- och Bostadsstyrelsen kvinnor. I Karlskrona ökadevar
andelen och andelenmän med eftergymnasial utbildning markant, vilket
tyder på i huvudsak rekryteradeatt högutbildade Eftersomman män.
medelåldern förblev konstant i Karlskrona kan de nyrekry-anta attman
terade tillhörde åldersgrupper de tidigare arbetade där.samma som som
Analogt kan utläsa figur 4.29 neddragningen 19914994att iman av
Stockholm i första hand drabbade personal med lägre utbildning. Under
den perioden ökade medelåldern i samtliga regioner Karlskrona påutom
grund få nyanställdes.att Den personal mellanav 1993personer som
och 1994 övergick till länsstyrelserna från Boverket kom från regionala

och bestod företrädesviscentra högutbildade Decentraliseringenmän.av
innebar storstäderna och de regionalaatt svarade för 95centra, som
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tillandel de anställda 52personalen 1985, minskade sinprocent avav
årtill 1994.procent

Bostads-Plan- ochchansen vidFigur visar4.30 kvararbetaatt att
eftergymnasialmednågot högre nyanställdaKarlskrona förverket i är

sikt.på fem-sex årsSkillnaderna småför övriga. dockutbildning än är
personal medtydligen riskdet för BoverketDäremot tappaär stor att

under de första två åren.kort utbildning

ochanställd vid Plan-Andel med eftergymnasial utbildning4.29Figur
1985-1994Bostadsstyre lsenBostadsverket, Statens Planverk och

Stockholm och Karlskrona.procent.

20 l--Stockholm."
l-n-Kanskronai10+-.__-"""

0 Fr i Il iI
O C9 VN ® I-0 D O 1-C3 O O® ® co O Oco oo G7 O OO O O O OO O

T V VV 7 T1

ÅRSYSBearbetningKälla: av

nyanställdes KarlskronaBoverketvidChansen för dem i attFigur 4.30 som
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Länsstyrelserna förändras

Mellan 1986 och bröts1987 länsskattemyndighetema från länssty-ut
relsema. Det innebar mellan 30 ocl 40 länsstyrel-att procent procent av

personal överfördes till fristående organisation. Lantbruks-semas en
nämnderna inordnades i länsstyrelserna 1992, vilket uppgånggav en
mellan och1991 1992 i antalet anställda.

Länsstyrelserna hade medelålder mellan och40 45 år och1985en
mellan och år45 50 Vi1994. studerar här fyra länsstyrelser, såsom
exempel. Andelen under 40 och omkring1985män 50strax procentvar

1994. Andelen med eftergymnasial utbildning ökade ocksåprocent
under perioden från just under 20 ill 25-30 Läns-procent procent.
styrelsen i Kopparberg hade lägst andel eftergymnasialmed utbildning
under hela perioden.

Rekryteringen till länsstyrelserna domineras personal kommerav som
från tidigare arbete i privat sektor se etempel Kronobergs län iett
figur 4.31. Nästa kategori nyrekryterade börjar förvärvsarbeta istora
samband med anställningen. Ytterst få rekryteras från tidigare yrkeser-
farenhet kommuneri och landsting.

Figur 4.31 Regional fördelning de nyrecryterade, under periodenav
1985-1994, till länsstyrelserna respektive län.i

ÖvrigaE

Stockholm/Göteborg/I
Uppsala

Grannlänlä

Egnalänet

Egnakommunen

ÖstergötlandsKopparbergsKronobergs Vasterbøttens
Iann1545 lannBO9 Iann1332 Iann266

ÅRSYSKälla: Bearbetning av
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har emellertid alltvid länsstyrelsen i exempellänenAv dem slutatsom
Avgången från länsstyrelsenfärre gått till privat sektor figur 4.32.över
förvärvsarbetet upphör.för detunder 1990-talet innebär mesta att

personal från detoch Kopparberg rekryteradeVästerbotten mer egna
ÖstergötlandÖstergötlands ochlän. Kronoberglänet Kronoberg ochän

från grannlän, vilket naturligtrekryterade personal är närmest av-
samtligafigur 4.33.i grannlänen Förstånden små till störreär orter

personalenrekryterade 90länsstyrelser gäller över procentatt avman
utbildning från det länet.med förgymnasial egna

andel deVästerbotten kom mycketVid länsstyrelsen i stor aven
från övriga länetRekryteringenfrån den kommunen.nyrekryterade egna

Över kommer frånde nyanställdaandra. 95mindre förär än procent av
utbildningskategorier. Västerbottenför alla Ieller grannlänenlänet

efter-nyrekryterade medandel debidrog medgrannlänen större aven
utbildning.gymnasial

Östergötland hade likartat rekryteringsmönsterKopparbergoch när
medOmkring 60till utbildning.hänsyn procenttar personeravman

ochkommunenrekryterades från deneftergymnasial utbildning caegna
Östergöt-ochKopparbergutbildningskategorier.övriga70 procent av

delar dethög andel från övrigaockså relativtland rekryterade aven
bidroghögutbildade. Grannlänengäller dettalänet. Specielltegna

med högutbildade.storstädernamindre deän tre
för-från länet irekryterar personalKronobergLänsstyrelsen i egna

rekryteringutbildning desto lägreutbildningsnivå. högrehållande till Ju
från kommunen.egna

studeradetill allarekryteringenkanSammanfattningsvis sägas att
från länet. Därutöverarbetskraft detdomineraslänsstyrelser helt egnaav

grad rekryte-särskilt högVästerbotten iLänsstyrelsen ikan noteras att
Kronoberg rekryterarlänet.och detfrån kommunenden egnaegnarar

Kopparberggrannlänen.södra Sverigefrån övriga län ilika mycket som
Östergötland förhållandevislokal rekryteringförutomoch har stor

storstädema.rekrytering från
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ÄrligtFigur inflöde personal till4.32 länsstyrelsen Kronobergs län.iav
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Ärligt län.Figur utflöde personal från länsstyrelsen Kronobergs4.33 iav
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Högskolornas expansion

Antalet anställda minskade vid alla högskolor mellan 1985 och 1986
Linköpingshar sedan stadigt ökat. Universitet ökade antaletmen

till anställda under periodenanställda med 15 2 417 1985-1994.procent
Högskolan i Växjö från till anställda och i Falun/290 440växte

frånBorlänge ökade antalet anställda 150 till 260.
Medelåldern lägst vid Linköpings universitet 39 år och1985 42var

år 1994 och högst vid högskolan i Växjö 42 år 1985 och år 1994.43
alltså MedelåldernSkillnaden i medelålder minskade tiden. ökaröver

under perioder då antalet anställda konstant och konstant då antaletär är
ökar, vilket tyder på de nyanställda medeltalet.anställda är änatt yngre

ökade mellan och högskola ökadeAndelen 1985 1994. Denmän som
där hela de anställdaFalun/Borlänge 64 män.procentmest av varvar

eftergymnasial utbildning ökade tiden från 50-60Andelen med över
Ökningen likartad för alla högskolorna.till 65procent procent. var

andel 85 kvarvarande förvärvs-Linköping hade högst procent
hade anställning vid universitetet redanarbetande 1994 dem somav

procent.och Falun/Borlänge lägst 771985
den nyrekryterade personalen till hög-Mellan och70 80 procent av

från länet figur 4.34. Växjö rekryteradeskolorna kom det mestegna
anställde få från grannlänen.folk från grannlänen medan Falun/Borlänge

från Stockholm/-Falun/Borlänge rekryterade hel del personalen
tillSom grannlän har de län definieratsGöteborg/Uppsala. gränsarsom

högskolor rekryterade ihögskolan belägen. Samtligadet län där är
personalen medomkringlikhet med länsstyrelserna 90 procent av

rekryteradefrån det länet. Falun/Borlängeförgymnasial utbildning egna
från det länetmed gymnasial utbildningandel personalstörre egnaen

Högskolan i Växjö hadehögskolor, omkringövriga 90 stortän procent.
södra Sverige. ökade rekryteringsradien,utbyte med samtliga län i Där

högre.utbildningskraven blevnär
kommunen 50-60 förRekryteringen från den är procentegna

utbildningskategorier. Falun/-i Linköping för samtligauniversitetet
personal från den kommunen, förBorlänge rekryterade minst egna

med eftergymnasial utbildning mindre I Växjöpersonal 50än procent.
med eftergymnasial utbildningrekryteras personalen50 procentca av

och Linköping Linköpingfrån kommunen i 60nästan procent. somegna
sinhögskolan i studien rekryterar andelden störstär största av

och Falun/Borlänge den minstahögutbildade personal lokalt ärsom
Rekryteringsradien ökarden lägsta andelen.högskoleorten när ut-

bildningsnivån ökar.
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Figur 4.34 Regional fördelning nyrekryterad personal, under periodenav
1985-1994, till respektive och högskola.universitet
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5 Förändrade verksamheter och villkor
konsekvenser för regional-

tillgänglighet

5.1 Vilka regionala konsekvenser

Serviceproduktion under eller mindre statligt gäller brettettmer ansvar
spektrum från grundläggande postservice, polisverksamhet, Vägunder-
håll, högre utbildning och forskning till viss kulturverksamhet. Inom alla
dessa områden har det skett betydande organisatoriska och strukturella
förändringar under de åren. handlarDet skilda förändrings-senaste om
former huvudmannaskapsförändringar, bolagisering, avreglering, ren--
odling verksamhetsfonner. Den allmänna tendensen till decentrali-av
sering och kundorientering parad med effektiviseringssträvanden har lett
till varje sådan tidigare eller fortfarande statligt regleradnästanatt
verksamhet utvecklats på Det gäller organisationsstruk-sätt.ett eget

arbetsställenas lokalisering, den administrativa regionindelningenturen,
och serviceutbudets tillgänglighet. De regionala konsekvenserna av
dessa förändringar förväntas därför variera mellan enskilda verksam-
heter, verk eller myndigheter. finnsDet starka skäl analysera varjeatt
verksamhet för sig. dettaI avsnitt redovisas resultatet urvalettav
sådana fallstudier.

De konsekvenser vi intresserar för sådana har i vidäross som
mening regionalpolitisk betydelse. Det handlar konsekvenser längsom

skala från mellan- och inomregional utjämning levnadsvillkorenen av
till betingelsema för regionalekonomisk tillväxt. Konsekvenserna kan
därmed beskrivas i tenner av:

grundläggande välfärd-
sysselsättning, direkt och indirekt-
servicens tillgänglighet för hushållen-
tillvaxtbetingelser för företagen samt-
graden mobilisering regionalaav av resurser.-
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verksamheterförändringar nioorganisatoriskastuderasdetta avsnittl av
regionalpolitsikautifrån dessastyrninggrad statligmed varierande av

generella välfärdssystemetdethär inte analyserarEftersom vikriterier.
harsådantner på skalan, dvs.effekter längretonvikten vidligger som

tillgänglighet i olikatillväxtbetingelser, servicensmed företagens orts-
särskilt vadaktiveras,regionalaolikaoch hurtyper avserresurser

och kunnandet.arbetskraften
1990-talets avregleringarkonsekvensernaanalyserasavsnitt 5.2I av

ochtelemarknadennämligenkommunikationstjänster, posten,treav
depå relaterainriktas delsUndersökningeninrikesflyget. att processer

samtidiga förändringartill andraavregleringenigångsattes genomsom
utfallet ivärderatill direktområden, delspå dessa tenneratt av
olika tjänsterna ipå deoch kvalitetregularitettillgänglighet, pris, ett

antal ortstyper.
organisation, ändratförändradeffekternaanalyserasavsnitt 5.3I av

verksamheter.fem olikaregionindelning iändradochhuvudm annaskap
ombildning till ALMI FöretagspartnerUtvecklingsfondensgällerDet

försäkringskas-ochpolisensVägverkets,länsmusikrefonnenAB, samt
effektiviseringsarbete.ochorganisationsförändringarsornas

deutveckling underhögskolesektomsavsnitt 5.4behandlarSlutligen
utvecklingsperspektiv.regionaltutifrånåren10 ettsenaste

kommunikations-vissaAvregleringar5.2 av

tjänster

konsekvenserRegionala5.2.1

märkbarahittillsstudie deresultatetredovisasavsnittdettaI en avav
och inrikes-tele-avregleringamakonsekvensernaregionala post-,avav

tilli Bilagasin helhet 2redovisas iSverige. Studienflygmarknademai
SOU 1997:13.

förloppAvregleringensPostmarknaderna:5.2.2

till förmedlingenvarit begränsatmonopol har iPostverkets settstort av
Även monopol påhaftoch paket. Postenfysiska brevadresserade om

praktiken sedandet ikassaservice så harochbetalningsfönnedlingviss
marknaden.substitut påfullgodafunnitslänge

marknad därdet denintressantPostmarknaden ärattär av-genom
startadeCity Mailaktörföregickssjälva verketregleringen i attav en

avreglering-komregler. januari 1993gällande Istrid medverksamhet i
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och konkurrensen i princip fri på alla Postens verksamhetsom-en var nu
råden. Från 1994 genomfördes den uppskjutna bolagiseringen och
Postens affärsområdesorienterade organisation fullt ut.nya

skallPosten enligt gällande avtal tillhandahålla rikstäckandeen
kassaservice och daglig förmedling brev till alla. Hur dennaen av
distribution skall ske inte reglerat i detalj. fårPosten dock inteär
diversifiera kostnaderna för dessa tjänster, dvs. avgifterna för brev- och
kassaärenden skall desamma hela landet. Postenöver ersättsvara genom
avtalet med för merkostnaderde det innebär tillhanda-staten attsom
hålla kassaservice med miljoner200 kronor år.per

l det europeiska perspektivet skiljer ocksåsig postmarknaden från
övriga och liknande marknader. EU-kommissionen har här tagit ett steg
tillbaka från den fria konkurrenslinjen och kommer föreslåinte att att
medlemsländerna skall tvingas sina arknader för konkurrensöppna postm
på adresserade brev.

Aktörer och konkurrens

Redan långt före avregleringen fanns således betydande måttett av
konkurrens och mångfald aktörer på de flesta delmarknaderna. Ien
princip det endast på området adresserade brevnämntsvar som som
konkurrens saknades. ocksåDet därför det inom den delmarknadenär är

de aktörerna har fått uppmärksamhet. Låt dock litetstörstsom nya oss
systematiskt gå igenom hur marknadsförhållandena för deutmer ser

olika delmarknaderna.
brevmarknadenFör alltjämt den heltPosten dominerandeär opera-

Det inom området industriell City Mail och ytterliga-tören. är post som
aktörer har etablerat sig. Med distributionsnät täckande deett snartre
storstadsområdena distribuerar City Mail försorterad industripost tilltre
kostnad ligger cirka 10-15 under Postens.procenten som
Delmarknaden för direktreklam har ökat snabbt under år. Densenare

adresserade delen försändelserna har ökat och antalet tillhandahållareav
olika adressregister likaså. På marknaden finns antal aktörer.ett stortav

Posten och Svensk Direkt Reklam SDR de och rikstäckandeär största
distributörerna.

Även på tidningsdistributionssidan finns flera aktörer. vanligaDet är
dock aktör dominerar eller region. Posten distribueraratt orten en en

relativt antal tidningar brevförsändelse, där tidningarna inteett stort som
ingått avtal med särskilda distributörer, där särskild distributör saknas
eller där tidningarna inte anländer i tid för delas med särskildatt ut
distributör.
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Paketmarknaden komplex. finnsHär antal aktörerär ännu ett stortmer
inom flera olika nischer och med olika tjänsteutbud. Företagen
samverkar dessutom med varandra i komplexa konstellationer. En
handfull eller konstellationer kan ändå marknadenssägas utgöragrupper
kärna Post och Telestyrelsen, 1995.

kassatjänster bestårPostens de två affärsområdena finansiellaav
tjänster och försäljning. det gäller finansiellaNär de tjänsterna har
bankerna, giroföretagen och olika sedan länge utgjortautomatsystem
viktiga aktörer vid sidan PostkontorenPosten. och i viss månav
lantbrevbärama har traditionellt varit för utbud dessacentra postens av
tjänster.

har ålagtsPosten i avtal med för alla oavsettstaten ansvaret att
bostadsort skall ha tillgång till kassaservice innebär kanatten som man

och betalningar till och pris. Denna service skallgöra emotta ett samma
finns dock i detaljdaglig. Det inte preciserat hur denna servicevara

skall Särskilt deterbjudas. gäller städernas serviceutbud saknasnär
överenskommelser kontorens täthet eller öppethållande.om

Delmarknadens utveckling går helhet starkt ökandemotsom en
automation. allt överskuggande innebörden dessa utvecklings-Den av
tendenser behovet besöka postkontoren minskar liksomär attatt av
behoven utföra tjänst hos lantbrevbärare.dennaatt typ av

påden internationella delm arknaden det framför allt områdetFör är
internationella och aggressiva aktörer harexpresstjänster som nya mer

så kallade integratorföretagen ochanmält sig. De DHL TNT ärsom
på detta.exempel

Ejfekter utbud och effektivitetpå

många avseenden förändrats dramatisktPostens verksamhet har i över
kort finns huvudsakligen två skäl till detta, delsrelativt period. Deten

från substitutmarknadema och marknadsintemakonkurrensen dels den
konkurrensen. Antalet anställda har minskat relativt snabbt och flexi-
biliteten har ökat. huvudsakliga förändringari organisationen Tre domi-

marknadens utbud.nerar
För det första har meddelandefönnedlingen rationaliserats genom ny

teknik. Detta har flertalet de konsumenter har tillgång tillgynnat av som
sådan.

det andra har åtkomligheten de traditionellaFör posttjänstemaav
dådelvis försämrats, vilket kan ha drabbat dem olika skälsägas som av

inte kan utnyttja exempelvis de tekniska förbättringarna inom med-
delandetjänsterna.
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strukturella rationaliseringar har inneburit senareläggningPostens en av
tidpunkt då framför hushållskundema får sin harden allt Dessutompost.

postkontorsnätet skett, vilket letttämligen omfattande utglesning aven
också längredels längre avstånd till utbudspunktema, tilltill men

nedlagdavid de kvarvarande kontoren. Delvis har deväntetider
Gene-lantbrevbärare eller post-i-butik-system.postkontoren ersatts av

inneburit i storstadsområden ochrellt har detta det är större tätorteratt
kunnat märkas.förändringar främst hardessasom

olika företagsriktade tjänster mark-det tredje har utbudetFör av som
gruppkommunikation, toppklasstjänsternadskommunikation, ochmass-

harblivit tillgängligt. företagenoch specialtjänster ökat och Förmer
generellt ökat sedan avregleringen.åtkomligheten posttjänster settav

inför denstår på dagordningenFrågan prissättningen nyaom
kostnaderna förCentralt i denna diskussion hurpostlagen 1997. är post-

den varierar regionalt ocholika regioner skalldistributionen i mätas, om
ochfå återspeglas i prissättning. Postendetta i så fall skall Postensom

ståndpunkter, där hävdarhar här intagit olika PostenCity Mail att
medankostnader storstadsutdelningglesbygdsutdelning medför högre än

och Telestyrelsen, 1995.det omvända. PostCity Mail hävdat

Telemarknaden: Avregleringens förlopp5.2.3

helstvarit reglerat monopol,Telemarknaden har aldrig ett utan vem som
haft monopolteletrafik. har Televerketbedriva Däremothar haft rätt att

kallatvilket inneburit sådet allmänna telenätet,på anslutningar till ett
avregleringen har därför varitViktiga ifacto monopol.de steg en

anslutningar till det allmännaolika slagsliberalisering nätet.av
fasta sidan,består, på denviktigaste elementet i avregleringenDet

dominerandemed tvingar denlagstiftning från och 1993av en ny som
vidareför-nätverksamhet tilltillstånd tilloch andra mednätägaren

kunder, s.k.diskriminering mellan olikahyming kapacitet utanav
kostnads-samtrafik skall tillämpasamtrafik. lagen vidI sägs att enman

avtalTelia och finns dessutombaserad prissättning. Mellan ettstaten
Avtalet motiverasTelia förväntas erbjuda.reglerar de tjänstersom som
för telekommuni-tillgodose de politiska målenintressestatens attav av

tak för priset på vissa tjänster,kationsområdet. avtaletI t.ex.ettanges
kvartalsavgiftabonnemang, flyttning abonnemang,nyanslutning avav

skall med någonTelia inteoch samtalsavgift. Vidare sägs att ta
samtrañkavgiftemaberäkningarnakompensation för dessa pålagor i av

påavtal håller för närvarandefrån andra Ett attoperatörer. nytt
förhandlas fram.
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från andra avtal håller för närvarande påEttoperatörer. nytt att
förhandlas fram.

På mobila sidan föreligger åligganden förden uppnåoperatörerna att
vissa krav vad gäller täckning.

följtPå regleringsförändringama har organisatorisk omvandlingen
Televerket. viktigaste förändringen bildandet aktie-Den ettav var av

Omvandlingenbolag och namnbytet till Telia AB, 1993. Televerketav
och förändringarna telemarknaden har också skett parallellt medinom

relativt kraftig minskning antalet anställda. Telia har denFören av
minskningen skett bland den tekniska servicepersonalen,största sam-

förstärkts.tidigt marknadsorganisationensom
också regleringar på den europeiskaTelemarknaden idagstyrs av

först EES-avtalet och sedan det fulla medlemskapetnivån. Genom är
förpliktigat följa Kommissionens direktiv på teleområdet.Sverige att

monopol avvecklas.Från januari skall alla nationella lagstadgadel 1998
skapa regelverk riktar sigPrincipen bli ett mot attut att att somser

och styrkeförhållandenaupplösa de naturliga monopolen utjämnaatt
s.k.skärpta krav på regleringar denmellan olika operatörer avgenom

socialt motiverade regleringarsamtrafiken. Däremot kommer som-
tillåtas de inte dis-hittills varit viktiga i Sverige endastatt om-

Medlemsstaterna bör denna aspektkriminerar mellan operatörerna. ur
SO-tjänster för vilkasamhällsomfattande tjänsterna Udefiniera de s.k.

Sverige innefattas vad kallas försärskilda åtgärder kan in. Isättas som
nödvändigtframtiden blir det troligenbastelefoni i dessa tjänster. I att

för USO-åliggan-dag finansieras kostnadernaprecisera det begreppet. I
korssubventionering inom Telia.huvudsak slags interndena i genom en

samtrafikavgifter till andraockså svårt TeliasDet avgöraär att om
skall kompensera föri själva verket också så deäroperatörer satta att

för anslutning exempelvis olönsamma abonnen-Telias merkostnader av
krävasförväntade EU-modellen kommer det bättreEnligt den attter.

därförUSO-åliggandena finansieras. troligasynlighet i hur Det ärgenom
förorda fond inrättas, till vilkenKommissionen kommer attatt att en

alla får bidraga.operatörer

och effektivitetEffekter utbudpå

helthar antalet tjänster ökat dramatiskt de åren ochTveklöst senaste
klart har avregleringen och den ökande konkurrensen bidragit till denna

utvecklingen naturligtvis varit för-utveckling den tekniskaäven enom
blivit bättreutsättning. Servicen till kunderna alla kategorier har- -

följd detta.som en av
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såVad gällerflera förändringar.kan iakttaObjektivt taxomasett man
och för olikaolika kunderolika håll förutvecklats litethar dessa

och regionsam-utlands-, fjärr-samtalPåtjänster. tre typertyper avav
lokalsamtalförmedan avgifternasjunkande avgifter,tal noterar man

allapå i principfinns konkurrensistället ökat. Idagnärsamtal typer av
konkurrens påeffektivegentligen bjudakansamtal, ingen operatörmen

företagskundemakonkurrensendet främstnärsamtalen. Hittills är om
incitamentenSammanfattningsvis kanhar hårdnat. attsäga attmansom

storstadsom-betydligt intensivare iföretagskundemakonkurrera ärom
samlingsbegrepphär glesbygdanvänderglesbygd. Virådena iän som

regioner.befolkningsglesaför små och/eller
hittillssamtalsavgifterförändringar itill deSer däremot somman

framförharglesbygdenpå detmycketskett, tyder gynnatsäratt som
kunderfjärrsamtal depåfallande prisernastorstadsområdena. De gynnar
utanförframför alltåterfinnssådana och dessaandelhar storsom en

har rela-för närsamtalkostnadernaökandestorstockholmsområdet. De
också mångastorstockholmsområdet hårdastdrabbattivt sett men

uppfattningSamtidigt finnssamtal.huvudsak lokalaföretag med i atten
skillnadermarginellamycketskäl förföreliggerdet inte längre änannat

belägnaperifertfjärrsamtal, varförsamtal ochlokalamellani taxor mer
prissättningen.avståndsbaseradedensystematiskt missgynnasorter av

mobiltelefo-telemarknadenväxande delsnabbtoch ärEn avannan
dataöverföring.fax ochtjänster,utvecklasnin, tex.mot nyanusom
sedan GSM-te-konkurrensutsatthar i princip varitMobiltelemarknaden

dock Telia fort-Vad gäller NMT-systemetintroducerades.kniken är
farande operatör.ensam

Ännu sidan demellan åi täckningskillnaderbetydandeexisterar ena
GSM-systemen. NMT-systemetsidanoch å andratvå NMT-systemen

den syd-god täckning iharGSM-systemenrikstäckande.i principär
koncen-utbyggnaden imedanSverige,tredjedelen ärligaste norrav

tillståndskraven.iochdetrerad till vägar orter som anges

Avregleringensinrikesflyget:Marknaden för5.2.4

förlopp

väsentligtalltbeslut iregeringenapril fattade1992I slutet enomav
från juliskulle gälla linrikesflyget,avregleringfullständig somav

uppfyllde deflygbolaginnebar allaAvregleringenår. att somsamma
tillståndskullekravensäkerhetsmässigaekonomiska och attges

också fri. Försläpptesönskade. Prissättningentrafikera vilken linje man
på SAS lämnakravställde myndigheternakonkurrensenstimulera attatt
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ifrån sig attraktiva start/landningstider på i första hand Arlanda flygplats
till nykommande konkurrenter.

Aktörer och konkurrens

Vid avregleringen låg flera redan existerande bolag eller mindremer
beredda på kort tid expandera sin verksamhet.att Transwede detvar
bolag hade de genomgripande ambitionerna, nämligenmestsom att ta

direkt konkurrens med SAS på delar det tidigarestoraupp en av
primära På dessa sträckor prägladesnätet. de första åren efter av-

Ävenregleringen betydligt lägre priser. prisjämförelser oerhörtärav om
svåra, inte minst bakgrund just den breda floran olika rabattermot av av
och avtal, så står det klart de linjer där Transwede direkt utmanadeatt
SAS, kom åtnjuta kraftigt lägre priser under den första tiden.att Bland
dessa Arlanda-Luleå; Arlanda-Umeå; Arlanda-Sundsvall; Arlan-var
da-Malmö och Arlanda-Göteborg. Priskriget slog dock hårt mot
bolagens ekonomi.

Transwede köpt Braathens har sedan dess dragit sig dennu av ur- -
direkta konkurrensen med SAS på norrlandslinjema. Enutom annan av
de betydande aktörerna på den svenska inrikesflygmarknaden harmer
varit Malmö Aviation. Bolaget konkurrerar direkt SASmed på de

sträckoma.tyngsta
Den tredje viktigare aktören Skyways, alltmer harärnya som

etablerat sig samarbetspartner till SAS och lagt under sig flerasom en
viktiga regionala linjer. Bolaget konkurrerar således inte med SAS, utan
har förgrenatvitt inte minst i Norrland. betydandeett En delnät, av
trafiken, särskilt i Norrland, har upphandlats kommunerna.av

Utöver dessa fyra bolag finns ytterligare omkring tiotal flygbolagett
bedriver reguljär inrikestrafik.som

Effekter utbudpå och effektivitet

En avregleringens effekter vad gäller förändringar i utbudet ärav att
flygplatser med reguljär trafik harnätet genomgått vissa förändringar.av

Några de minsta flygplatserna i söder har förlorat sin reguljära trafikav
medan några flygplatser har tillkommit främst i Sverige. Efternya norra
avregleringen kan flyget i Norrland har genomgått flerasäga attman
utvecklingsfaser. Den tydligaste tendensen flera linjer i det internaär att
Norrlandsnätet har försvunnit. Istället har antal direktlinjer tillett nya
Stockholm uppstått.
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linjekategorier:fyra olikaikan dela inMan nätet

linjer,konkurrensutsattaStabilal
linjer,konkurrensutsattaStabila icke2

och,linjerInstabila3 större
konkurrens.med ellerMindre linjer4 utan

litetharutvecklingenvi konstateraoch pris kanutbud settVad gäller att
kategorierna.olikai deolika ut

ellerökatturtäthetenden totalaharkategorin linjerförstadenFör
förändring-linjer harkategorinden andratiden. Ioförändradvarit över

trend.nedåtgåendedominerandemedmåttliga,också varit enmenarna
såväl vadförändringar,genomgåttharlinjerkategorintredjeDen stora

råderkonkurrenslinjer därPå deutbudsfrekvens.gäller operatörer som
denminskat. Förhar detlinjerPå övrigaökat.avgångarantalethar

många. Förockså varitförändringarnaharlinjerkategorinfjärde
turbulentvaritdetkategori kani dennasamtliga linjer säga att enman

Dessaochlinjeuppläggvariationer i operatörer.medsituation, stora
bl.a.genomförts,studierantalbelagdafinnsslutsatser ett avsomav

län.NorrbottensLänsstyrelsen iLuftfartsverket och
Luftfartsverketskomplett bild.någondockstudiernaIngen gerav

därpå deutvecklingenföljamöjligheter orterbegränsadestudie attger
antaletvadheltäckandeinteinblandade. Denvaritbolagflera är avser

medjämförbaraenkeltheller intestudiernaolikalinjer. Destuderade är
metod.ochuppläggningvadvarandra avser

iför linjernapå prisernadockvisarstudieLuftfartsverkets att
andra.och ökat ifallnågrasjunkit iharkategori l

medpriserhöjdaLuftfartsverketredovisarkategori 2ilinjernaFör
några undantag.

skill-påLuftfartsverkets studiekategori visar3 storalinjerna iFör
sjönkStockholm-Halmstadpå linjenEndastprisutvecklingen.nader i

kraftigtStockholm-Borlängelinjenvisarövrigtgenomgående. lpriserna
fårvilketökande lågpriser,kraftigtnormalpriser antassjunkande men

och X2000trafikensigSAS drogsedankonkurrensbildenspegla ur
inleddes.trafiken på järnväg

Länsstyrelsensisplittrad, rapportbildenkategori 4I änär menmer
såväliökningarkraftigaNorrbottenutveckling iflygetsöver anges
talarfinns ingetmindre linjerna. Detdeförlågprisernonnal- somsom

södra Sverige,imed linjernaannorlundasigförhållaskulledetför att
avregleringen.föreredanrelativt högahär oftaprisernaäven varom
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5.2.5 Avreglering i fallstudieortersex -
konsekvenser för utbudet

I detta avsnitt refereras översiktlig studie de konkreta förändring-en av
vad lokal marknadsstruktur, utbud och pris förarna avser typorter.sex

Vi intresserar således fortfarande för de marknaderna förtreoss post-,
tele- och flygtjänster.

Två storstadsregioner Stockholm och Malmö- -
Två regionala Växjö och Umeåcentra- -
samt
Två utkantsregioner Sorsele och Gotland- -

Den södra storstadsregionen

Kommunikationsmarknadema i den södra storstadsregionen utmärks av
relativt måttlig konkurrensökning, med inrikesflyget den hittillsen som

viktigaste marknaden för Marknadens storlek har också lockatutmanare.
inom tele- och postområdena,utmanare effekterna hittills varitäven om

begränsade. Avregleringen har i viss mån stimulerat till förnyelseen av
tjänsteutbudet främst uttryckt flygbolags utveckling flygetettgenom av
till och från udda flygplats i Stockholm.en

Det sydliga regionala centret

Det sydliga regionala har under följd år kunnat visa påcentret en av en
jämförelsevis ekonomisk utveckling. l för dennacentrumgynnsam
tendens har högskolan funnits. Högskolans profil har varit teknik och
internationalisering. Högskolan har vuxit snabbt och driver nu en
intensiv kampanj för fortsatt satsning på forskning och höjandeetten

dess till universitet.statusav
Flera företag har tillverkningsenheter i kommunen.stora Dessutom

har antalet små teknikbaserade företag, inte minst inom informations-
och mediaområdet vuxit snabbt under tid.senare

Kommunikationsmässigt ligger relativt centralt till i Sverige,orten
befinner sig litetäven vid sidan E4 och järnvägensom man av

stambana. Flyget spelar därför betydande roll för näringslivetsen
kommunikationsbehov. Regioncentret har endast i mindre grad varit
föremål för direkt och konkret ökning konkurrenssituationen påen av
kommunikationstjänstem arknaderna. Marknaderna för och hartelepost



SOU 1997:13 Förändrade verksamheter och villkor 143

i utvecklats i takt ligger väl i nivå med den allmännastort sett en som
landet.i På postsidan har märkt ökad konkurrens inom direktre-man en

klam och tidningsdistributionen. Bristande konkurrens, i kombination
med få substitut har lett till negativa konsekvenser för utbudsfrekvens
och pris vad gäller flygtrañken.

Den sydliga utkantskommuner:

Utbudet kommunikationstjänster kläms mellan beroendeett stortav av
kontakter långt avstånd fåoch transportaltemativ och litenen- -
marknad. På telekommunikationssidan har bristande konkurrens lett till

utbyggnad kvaliteten i utbudet befarar inte motsvararen av som man
kraven. Bristande konkurrens har också lett till fastlåst prissättning.en
Detta utkantskommuner fortsatt har relativt isolerad situation.gör att en
På postområdet har bristen på konkurrens och omorganiseringen av
Posten delvis lett till utveckling tjänster. Flyget har förutsattsen av nya

hårt tryck i form ökande konkurrens under stigande priserett av men
och försämrat Situationenutbud. inom flyget präglas också av
osäkerhet.

Storstad Mellansverige1

Konkurrensen här intensiv på i alla områden, och be-är stort sett av
gynnande betydelse på kämområden postmarknadensäven som
adresserade brev. Utbudet tjänster har ökat dramatiskt. har dockDetav
konstaterats del utbudsförbättringarna har riktatsatt stor moten av
kunder i näringslivet hushållen. Således har exempelvisän motsnarare
postkontorsnätet glesats allra tydligast i och1950- 60-talens bostads-ut
områden, medan det i vissa fall tillkommit kontor i industriom-nya
rådena från 1980- och 90-talen.

Det regioncentretnorra

Det regioncentret fungerar inom för den här studiennorra ramen som
kategorini regionala Sedan flera decennier har kommunenort centra.en

uppvisat snabb tillväxt och föryngring i befolkningen. Näringsliveten
till betydande del beroende den offentliga sektorn: medär en av

universitet, sjukhus och försvaret viktiga arbetsgivare vid sidansom av
de förvaltande myndigheterna. privataDet näringslivet representeras
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dels antal industriföretag och dels relativt antalstörreett ett stortav av
mindre företag.

förhållande många andrakännetecknar detta i tillDet centrum,som
långaregionala de avstånden och förhållandevisärcentra, stora res-

leder till transportaltemativen itidema till nationella Detta attcentra.
många fall till flyget.begränsas

höggradigt beroende vissaOrten kännetecknas att vara av avav
kommunikationstjänstema, följd perifert läge. Till skillnadettsom en av

finns dock förhållandenfrån den sydliga periferikommunen görsom
den dels något volymmässigt ochmarknaden intressant: är störremer

teleområdet.krävande, exempelvis påden i sin sammansättningär mer
har huvudsak varit positiva,Effekterna konkurrensen i även omav

inrikesflyget ha klingat deeffekterna på det viktiga verkar attav genom
uppdelningaktörerna verkar ha funnittvå konkurrerande aven

och tillbåda tillfället verkar tillfreds med lettmarknaden för somsom
ökande priser.

telekommunikationer harPeriferiteten och beroendet till genom
teleområdet.på Ut-möjliggjort aktivt agerandeavregleringen ett

möjligheter under vissavisar på debyggnaden regionalt nät,ett somav
kanaktörer samverkanomständigheter mindreinnebär ävenatt genom

inomkonkurrensen och avregleringamafördelarkomma de som
teleområdet innebär.

måttförutsätter dockhär slagetSamverkan det ett stort avav
vilja harvilja till förhandling.emellan och Dennaöppenhet parterna en

för få tillområde ellerdelar inte visats inomtill attännu postensstora
helhet.problem i regionenpå inrikesflygetsstånd lösning somen

nordliga utkantenDen

invånare.landets minsta i antalet KommunensKommunen är en av
kommunikationstjänster fram-avståndsöverbryggandeberoende somav

mycketoch flygtrafik naturligtvisför allt telekommunikationer är stort.
inrikt-tilltagandefå med inlandsbanansKommunikationsaltemativen är

ning drastiskt försämratoch enligt kommunenturisttrafikmot ett
långvarigtNäringslivet har präglatsunderhåll vägnätet. av enav

beroende till denskogsbruket och tilltagandebetingad nedgång inom ett
försvunnitår har många jobboffentliga tjänstesektorn. Under senare

dominerar småföretag inom turism,sektor. övrigtockså inom denna I
och tjänstesektor.industri övrig

behovenför tillgodosekan konstateraMan ansvaret attatt av
har flyttats pårimliga priser till viss delavancerade teletjänster till över
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kommunen och de regionala myndigheterna, på liknande vadsättett
gäller för flyget. flygtrafiken harFör utbudet och valfrihetensom

Ävenförbättrats trafik från flygplatser. här dockliggergenom nya en
finansiell börda på kommunerna får förbetala servicen.tung som

Kommunen får dock betraktas klar vinnare då kostnaderna fallersom en
på de andra kommuner håller flygplatserna. delFör postenssom

utbudsförändringamaframstår de förväntade och kraven påstorasom
olika verksamheter med samhällsförsörjningskaraktärsamordning av

kommer växa.att

Avreglerade kommunikationstjänster hot5.2.6 ett

glesbygd och periferimot

bakgrund fallstudier kan följande fem konklusio-Mot de gjortssomav
föras fram:ner

monopolen de marknaderna: På1 tidigareDe missgynnar svagastenu
områdena finns fortfarande dominerande aktöralla tre en

konkurrensen hårdast och SAS marknadsandelarinrikesflygetInom är
SASvad SAS/LIN:s före avregleringen.betydligt lägreär än var

ändå särställning på marknaden, bl.a. sitterinnehar atten genom man
på viktig och landningsutrymmen på Arlanda,s.k. slots dvs. start- man
har kontroll biljettbokningssystemet och har fördelar iöver att manman

jmf.har fler anslutningsmöjligheter både inom och Sverigeutom
har betydligtKonkurrensverket, 1996. Dessutom ägarnaman genom en

har.uthållighet vad de flesta konkurrenternafinansiell änstörre av
SAS flera fall har valt strid medförefaller iDet taattomsom

lukrativa denna principeventuella de linjerna. Detutmanare mer varom
Norrland,första hand Transwede på linjerna tilltillämpade imotman

Priskriget slutade här med TranswedeMalmö och Göteborg. antingen att
långsiktigt uthållig prisnivå, och uppdelningoch SAS fann en en av

marknaden, eller med Transwede drog sig konkurrensen. andraIatt ur
fall SAS dragit trafiken och eller mindre överlåtithar istället sig ur mer

på fallet med trafiken på Gotland. fallenlinjen i Ioperatör,en ny som
har haft något annorlundamed Malmö och Göteborg utmanarna en

löpaprofil. andra fall har SAS fortsattI operatör attatt utanvara ensam
På marknader SAS känt signågon risk dessa har intestörre att utmanas.

efter hålla priserna i lika hög utsträckningtvingat strävaatt att somnere
påkonkurrens. Utbudet har också försämratsdär haft reell mestman

dessa linjer.
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På flygets område kan alltså hävda avregleringens positivaattman
effekter har begränsats till vissa linjer och bolag har haftorter att ettav

mycket dominerande ställning på marknaden. Endast på de mesten
lukrativa linjerna har konkurrensen fungerat någorlunda väl vad gäller

förbättra utbudet och sänka priserna, också här fåratt antagamen man
priskonkurrensen har det styrkeför-den direkta dämpats ojämnaatt av

hållandet mellan aktörerna. I övrigt förefaller det resultatet harsom om
marknaden delats mellan de olika bolagen och prisernablivit attatt

stigit och utbudet försämrats.
mångaPå posttjänsterna konkurrensen hård på delmarknader,är men

dominerar fortfarande den så kallade kärnverksamheten, påPosten även
uppstickarföretag s.k. Stock-de marknader där sökt sig in. Postensta

holmspriser får onekligen tolkas direkt försökett attnog som pressa
på enda verksamhetsområde. Med kravetkonkurrenten City Mail dess

svårt detta har fått direkt negativapå enhetspriser det dockär att attse
någonkonsekvenser för utbudet annanstans.

den totala telem arknaden. Resteran-Telia har omkring 95 procent av
olika aktörer. jämna för-de uppdelade på mängd Mer5 ärärprocent en

hårdmobiltelefonimarknaden. Telia har blivit förhållandena inom utsatt
två delar telemarknaden; dels den mobilakonkurrens inom främst av

för företags- och organisa-GSM-marknaden och dels marknaden större
med pressade priser ochtionskunder. Telia har konkurrenternamött

dock inga tecken tillpå dessa områden. finnsförbättrad service just Det
vad kanhar delat marknaderna mellan sig, än sägasannatatt somman

GSM-marknadema där Telia andra skälgälla för ochNMT- ärav
till regional dimension ipå NMT-nätet. Den tendensoperatörensam

beskrivsåterkommer vi till under vadkonkurrensens intensitet, som som
nedan.russinplockning

på marknadenmissbrukat sin ställningMånga har påpekat Teliaatt
monopolmakt gällandetill företagets Mani anslutning accessnäten.

avgifter för konkurrentemashär Telia allt för högaantyder tar utatt
detta förhållande,nyttjande Vår analys visaraccessnäten. oavsettattav

marknadsstrategierdet riktigt eller inte, påverkar konkurrentemasärom
mobilteleområdet. finnssåväl fasttele- En tendenssannolikt inom som

möjligheten Telia där beroendetdärför till väljer bort utmanaatt attman
till det eventuellt redan tidigaresamtrafik lederDettaär stort. attav

mindre.måttliga för kunder i dessa områden blirintresset ännu
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2 "Russinplockning" begränsar konkurrensens effekter ochpositiva
hotar utbudetpå sikt i vissa regioner

Inom alla områdena finns tydliga inslag det fenomen allmänttre av som
kallas russinplockning, dvs. konkurrenter och väljer ochatt utmanare ut

smala utsnitt den totala marknaden medan den domineran-avgränsar av
de får behålla mindre attraktiva eller svårbearbetadeoperatören stora
delar marknaden. effekt förväntadDenna och ganska naturligärav
vid avregleringar.

flygets områdeInom har den dominerande inte haft ochoperatören
heller inte känt något fortsätta verka på de marknaderattansvar som

befunnitinte direkt lönsamma. Effekterna där har blivit attman man
lämnat dem. Ansvaret för dessa marknader har fått regionalatas av
företrädare, i första hand kommuner och landsting och i andra handav
via statliga anslag till kommunala flygplatser.

Särskilt intressant City Mails strategi, innebär väljerär attsom man
relativt smal delmarknad på såväl geografisk sektoriell basis.en som

Russinplockning detta slag kan också lokala budfirmorsäga attav man
och andra aktörer på postmarknaden har sig under lång tid.ägnat

har onekligenPosten blivit hårt pressad på dessa områden och margina-
lerna för den totala verksamheten har snabbt krympt. Genom City Mails
vidare etableringar i Malmö och Göteborg och i takt flera lokalamed att
uppstickare konkurrerar kämmarknader kommer detpostensom
finansiella trycket på troligen ökaPosten framöver. Någraatt nya
marknader där kan kompensera bortfallet förPosten kärnverksamhetema
finns knappast.

För postområdets kärnverksamheter på Posten hårdnandeär pressen
och kommer från olika håll. kvarvarandeDe regleringarna som
stadfäster skall detsamma i hela landet, skallatt portot att postenvara
delas överallt och alla skall ha daglig tillgång tillöverut natt att en
kassatjänster troligen alltden överskuggande viktigasteär över annat
faktorn till varför den samlade Posten inte har lett tillmotpressen
förändringar i pris och utbud i begränsad omfattning.änannat mer
Såväl inom Posten inom ochPost Telestyrelsen har dock detsom
rimliga i dessa regleringar de idag diskuterats vårIöppet.utsom ser
analys finns också del tyder på den dagliga servicen i delatten som en
fall skulle kunna tjänsteutbud de regionalaersättas ett annat utan attav
effekterna skulle bli alltför negativa.

Även på telesidan russinplockningen tydligt fenomen. Det harär ett
såväl sektoriella geografiska dimensioner. Kombinationen de tvåsom av
har upphovgivit till företag i ekonomiskt intressantastörreatt mer
regioner, i storstäder och medelstora städer, har kunnat fördelardra av
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den ökande konkurrensen. Mindre företag och framför allt privatkunder
i glesbygdsområden har inte kunnat få del konkurrensens fördelar iav
särskilt hög utsträckning. har dockDetta delvis kompenserats av
fallande priser för fjärrsamtalen vilket framför allt kundergynnat
utanför storstadsområdena.

Enligt flera beräkningar finns i framför allt Sveriges glesbygd-norra
sområden relativt antal kunder skulle påTelia tjäna inteett stort attsom
ha anslutna till Statens krav på alla skall ha tillgång tillnätet. att
bastelefoni och Telia den dominerande haroperatörenatt ansvaretsom
för så gäller antagligen mycket förväsentligt inte Telia skulleäratt att
differentiera prissättningen för anslutningen olika kunder på geograf-av
isk grund.

Skillnaderna i pris för komma avancerade teletjänster,att mer ex-
empelvis via ISDN-anslutningar eller bredbandsteknik, indikerar regle-
ringamas betydelse. studie har visat på betydande regionaltDenna
betingade skillnader det gäller faktiska möjligheter kommanär att
dessa tjänster och priserna för dem. I förslaget till telelag skisserasny
heller förändringingen i vad i framtiden kommer innefattas iattsom

Samhällsomfattandebegreppet tjänster. Bastelefoni skall i fort-även
sättningen den enda tjänst skall kunderna på likagaranterasvara som
villkor.

3 regionalt tidigare regleradePriserna påvarierar tjänster

Konkurrensen har, den har fungerat framför allt delardär inom av
telemarknaden, inneburit generellt tryck priser.lägre An-ett mot
ledningen kan ocksåtill detta varit tydligast just inom telemarknadenatt

den tekniska utvecklingen inneburit avsevärda rationaliserings-attvara
vinster, varför det vanskligt dra alltför entydiga slutsatser på basisär att

Ävenutvecklingen på denna marknad. inom flyget kanav man se en
tendens påtill priserna de delmarknader där konkurrensenatt pressats
fungerat bäst. bägge dessa fall har detta framför allt deI gynnat
starkaste utfallenmarknaderna. regionala detta har dock inte varitDe av
helt entydiga. Bland exempelvis de regionala finnscentra motsatta
tendenser.

Prisdifferentieringen har ökat överallt där har möjligt.detta varit
Även inom differentieringar-områden pris reglerat telefoni harärvars

ökat. syftarOlika vid olika tider, i första hand till kommataxor attna
skillnaderna företags-i betalningsvilja mellan privata kunder och

kunder. har framkommit haft någraDet inte denna utveckling haratt
direkta regionala effekter.
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bristen konkurrens, fram4 Konkurrensen, på driveränmen mer nya
lösningar

ökande konkurrensen har i flera fall drivit på utvecklingDen en av
befintliga och tillskapande tjänster. många fall dettjänster I ärav nya

har gått snabbast där konkurrensen varitockså riktigt utvecklingenatt
teleområdet.hårdast. Framför allt torde detta gälla inom Här styrsom

ofta krävsdock kostnaderna för implementera den teknikatt nya som
Drivkraften teknikför producera tjänsterna. investera i äratt att ny

ocksåkonkurrensen Men vi kan konstateradärstörst är störst. attsom
marknaden fanns mekanismerdet på den regleradeäven som gav

först deutfall. AXE-tekniken har exempelvis byggts iutsamma
och femton år når dencentralare delarna Sverige drygtnu senareav

fram de perifera marknaderna.till mest
tala tvågäller den inrikes flygtrafiken kan kanskeNär det omman

lösningar och marknadssegment.slag kreativitet vad gäller nya nyaav
efterlinjeuppläggen utvecklatsbestår i de mångaDen av-nya somena

består utvecklingen antalregleringama. andra iDen ett stortav
i sektorn.kommunala engagemang

två identifieras.den förstnämnda kan tendenserNär det gäller typen
med vissde turupplägg utnyttjar Bromma ochdet förstaFör somsom

den dominerandeutvecklat affärsidé konkurrerar medstabilitet en som
har deKlart dessa med något undantag främst gynnatoperatörens. är att

Göteborg.exempelvis linjerna till Malmö ochstarkaste marknaderna
övriga fallde turuppläggen idet andra kan vi konstateraFör att nya

har utvecklingen skallsynnerligen instabila.varit Det antytts att vara av
fem år fortfarande ingakaraktär, efterövergående snart ser manmen

tecken på detta.
kanaktivitetengäller andra den kommunalaNär det den typen --

lokal ochtill flyget drivkraft fördenna spåras till den tilltro som
mångapräglade tänkandet iregional ekonomisk utveckling som

del. Flera kommunerkommuner framför allt under 1980-talets senare
attraheramed sikte pågjorde då investeringar i flygplatser attstora

flygtrafik har dock i många fall varitreguljär trafik. Upphandlingen av
få stånd någon trafik påenda möjligheten huvud tillden överatt taget

trafik och fördessa flygplatser. Kostnaderna för upphandlingen av
det kanflygplatser dock mycketdriften många kommunala är storaav

bud-kommunernas totalai vissa fall handla åtskilliga procent avom
Ändå den lokalaupphandlingen hittills inte ifrågasatts igetar. har öppet

fall.debatten i särskilt många
slåraktörer sigtelemarknaden består kreativiteten dels iFör att nya

ständigt utvecklas.och produkter och tjänsterin på marknaden att nya
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harDetta resulterat i utvecklingen i denna meningnämnts attsom ovan
ligger före i centrala och konkurrenspräglade regioner. Påmer pro-
duktsidan sker dock spridningen mycket snabbt, det gällernärmen
investeringar i infrastruktur finns det anledning spridningenatt tro attny
från till perifera delar fortsättningsvis kommercentrum även att tamer
tid. Utbyggnaden GSM-systemet bra exempel på detta.är ettav

Vi har också hur bristen på konkurrens i perifera delar, medsett mer
avregleringen stöd, har lett till lokala och regionala initiativ harattsom
blivit möjliga på vad tidigare varit fallet. Ensätt änett annat som
tolkning detta samarbetet har underlättatsär attav av en gemensam
upplevelse problemen och detta underlättats i regioner belägnaattav
långt från nationella finnsDet dock dilemma inbyggt i dennacentra. ett

lösningar och det kostnaderna för klara servicen till demärtyp att attav
inte ansluter sig eller blir anslutna till denna kommernättyp attsom av

öka. I princip kan det fall inomregional russinplock-ettman se som av
ning, där Telia förlorar viktigastede kunderna, och får behålla ansvaret
i form försörjningsplikt de olönsamma.gentemotav

Även inom posttjänsteområdet har vi hur avregleringarna harsett
stimulerat tjänster och produkter. Russinplockningen på olikanya nya
nischmarknader har beskrivits Vad ocksåvi dockärovan. ser en mer
flexibel attityd från sida,Postens där i synnerhet perifera områdenmer
har utvecklat modeller för dels lösa de uppgifter ålagdatt äregna man
och dels för finna marknader med främsta syfte undvikaatt attnya
sysselsättningsminskningar.

5 Avregleringarna har haft regionala konsekvenser för utbudet

Vi kan konstatera avregleringama har haft regionala konsekveser föratt
utbudet. Konsekvenserna kan avläsas tydligast i den sektor där
avregleringen varit genomgripande nämligen inom inrikesflygetmest
medan de sektorer har betydande regleringar pris ochännusom av
utbud, och teleområdena, uppvisar mindre tydliga ochpost- mot-mer
sägelsefulla resultat.

Förändringarna har berört frekvens, tillförlitlighet, regularitet samt
priset. tydligasteDe skillnaderna mellan å sidan storstadsom-är ena
rådena och å andra sidan de perifera Vissa skillnader har ocksåorterna.
uppvisats för de regionala bilden där motsägelsefull.centra, ärmen mer

Orsakerna till de regionala skillnaderna har uppkommit flera:att är
För det första missbrukar de tidigare monopoloperatörema sin ställning
på marknaden vilket leder till de marknader där konkurrensenatt är
minst intensiv missgynnas. För det andra finns det tendenser till att
konkurrensen koncentreras till de ekonomiskt intressanta markna-mest
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dema, där de aktörerna skapar nischmarknader och russinenäternya
kakan. det tredje finns motstridiga tendenser vad gäller denFörur

ökade flexibilitet avregleringen har skapat. I del fall har bristensom en
på påkonkurrens och dess positiva effekter stimulerat till samarbete och

konsekvensernytänkande vilka har andra negativauppvägt mer av
avregleringama i perifert belägna regioner.mer

bakgrund detta kan konstatera det regionaltMot att ettav man ur
viktigt tidigare monopolaktörema hindras miss-perspektiv deär att att

bruka sin marknadsposition eftersätta servicen på icke kon-attgenom
skapakurrenspräglade marknader. Vidare det viktigtär att ett system

aktörer på marknad bidrar till vidmakthålla infra-allagör att attsom en
strukturen ifråga i sin helhet.

möjliga rekommendationerNågra

konsekvenser starktSammantaget kan avregleringamas ärsäga attman
hur långt och på vilket marknaderna har avreglerats.beroende sättav

har hittills kunnat studeras inom dennegativa konsekvensernaDe mest
flygtrafikens område. uttalade konsekvenser har spåratsinrikes Mindre

ifrågaför och telemarknadens områden. Regleringarna prispostens om
faktiskaoch för områden bedöms centrala för denutbud dessa som

utvecklingen. viktigt förändring i dessa regleringarDet är att upp-en
iaktta på andramärksammar de regionala konsekvenser har kunnatman

regleringsstruktur till regionala variationer iområden och anpassar en
flexibilitet förhållande till denstyrka och den imarknadernas att ges

tekniska utvecklingen.
efterregleringsstruktur bör denna bakgrundEn sträva attmotny

teknik bör tillgängligadefinerar de tjänster inte denstaten som vara
skillnader denna kanför alla överallt eller alternativt, vilka i som

positivaStaten bör för konkurrensensta ett attaccepteras. ansvar
geografisk spridning. kan ske exempelviseffekter kan få bättre Deten

tjänsteproduktionen hanterasinnfrastrukturdelamaatt av av engenom
konkurrensneutralt finansieringssystem försärskild myndighet och att ett

med geografiskdessa Vidare bör övervägaupprättas. att ut-man
upphandlinggångspunkt urskilja vissa marknader och avgenom

markna-tjänsteproduktionen övergå från med konkurrens påett system
marknaden.den till med konkurrensett system om
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Förändrad organisation, huvudmannas-5.3

kap och regionindelning

utvecklingsfonder till5.3.1 Från ALMI Företags-
ABIpartner

Erfarenheter de regionala utvecklingsfondemaav

Bakgrunden till bildandet utvecklingsfondema år delvis1978 attav var
den då aktuella regionalpolitiken influerade till aktiv näringspoli-en mer
tik. näringspolitiska insatserna på regional nivå skulle breddas ochDe
byggas Satsningen kom i hög grad gälla de mindre och medel-ut. att

företagen. På många de avgörande betydelse förstora orter var av
utkomstmöjlighetema och för dessa möjlighet överleva. taktIorters att
med samhällets näringspolitiska aktiviteter ökade tillkomatt ett stort
antal stödformer och institutioner skapades. Möjligheterna förnya nya
småföretagen överblicka utbudet försvårades dock. Redan tidigareatt
hade företag fått kapitalbeskattningen.dessa lättnader i förlnsatserna att
främja produktfömyelse och marknadsföring fick Sam-hög prioritet.
tidigt satsades belopp på uppbyggnad två regionala invest-ett stort av

Staten ocksåmentbolag. och bankerna drev Företagskapital AB som
skulle små och företagen. Genomkapitaltillskott till de medelstorage

åstadkomma ökadtillskapandet utvecklingsfondema ville man sam-av
ordning och kortare kontaktvägar.

Utvecklingsfondema tillkom företagarföreningarna ombil-attgenom
stiftelser; stiftelserdades till självständiga med och landstingen24 staten

och Gotlands, Malmö Göteborgs kommun Lands-och huvudmän.som
tingen tillsatte hela styrelserna. Företagarföreningamas statliga anslag
till företagsservice, rådgivning information stiftelsema.-och övertogs av

fond fick Statens Utvecklingsfond för före-Varje medel anslagsamtur
tagsservice från stiftarna.

Decentraliseringen för utvecklingsfondema resulteradeansvaretav
bl.a. i fick svårt sin hörd i styrelsernaägaren, göra röstatt staten, att

tillsattes landstingen. Stiftelseformen bidrog till det självständigasom av
och den policyfunktionagerandet utövades NUTEKsom av var svag

och innebar mål och riktlinjer inte på fältet. Statensatt statens omsattes
förväntningar på företagsservice och strategisk rådgivning samtmer
högriskfinansiering förverkligades till fullo. målinte Fondemas upp-

Avsnittet bygger Bilaga i Bilagedelen3 SOU 1997:13pâ
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levdes också oklara. Fonderna skulle små och medelstorasom ge
företag subventionerade insatser samtidigt de generella besparings-som
kraven ställde krav på fonderna i ökad omfattning skulle betalt föratt ta

avgiftsfinansierad konsultverksamhet.sina tjänster genom en
Styrelserna olikafungerade i olika län och de verkställande direk-

fonderna hade för policybeslut.i Dettörema stort utrymme egna
skillnad mellan länen inte bara huruvida betalt föruppstod togen man

också uppgifter ingick verksamheten.sina tjänster vilka iutan som
mycket individberoende. fanns också konfliktVerksamheten Detvar en

sysselsättningspolitiska mål och nationella näringspoli-mellan regionala
utveck-tiska ambitioner. lokala näringslivsförankringenDen svagtvar

utvecklingsfondemalad. fanns utbredd föreställningDet att togen om
på fallrepet på bekostnad utvecklingsbara företag. Desig företag avan
därför hålla sig på avstånd från fonderna för inteborde attsenare

framgångsrika.riskera få stämpel på sig mindreattatt en av vara

Skapandet ALMIav

AB ersättningjuli 1994 skapades ALMI FöretagspartnerDen 1 ensom
små och medelstorautvecklingsfonderna. skulle främjaför ALMI

riskkapitalförsörj-roll medverka till effektivföretag. ALMI:s är att en
företag informationövrigt stödja tillväxten i sådananing och i genom

och rådgivning.
från stiftelser till ALMIförändra utvecklingsfondemaMotivet att

effektiviseraregionala utvecklingsbolagAB medFöretagspartner attvar
och olika fondermål hade varit motstridigaverksamheten. Fondemas

kan denna förändringhade valt olika inriktning. Man som ense
till central statlig styrning.återgång från decentralisering en mer

möjlighet omfördelning mellan regioner.Nationell styrning tillger
differentiering följd. ProblemDecentralisering får å andra sidan som

Skallnivån fungerar otillfredsställande. denuppstår den regionalanär
alltför avvikelsernationella nivån gå in och korrigera när stora

regionala sitt fullteller skall de lokala ochuppträder taorganen ansvar
ut

näringspolitiken skerEfter års erfarenhet decentralisering15 avav
uppstramning till statligsåledes år förändring,1994 en en meren

går fas där näringspolitikenföretagsstödet. in istyrning Manav ny
ochverksamhet, anpassad till näringslivets kravprioriterar effektivmer

utfonnning näringslivet aktiv del.i tarvars
skulle delorganisation regeringen ville inrättaDen ses som ensom

konkurrerande förnätverk marknadskompletterande,det organav av
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rådgivning och finansiering skulle medverka Avtalen medstatensom
landstingen sades Stiftelsema avvecklades och huvuddelenupp. av
förmögenheten återfördes till Rådgivning och finansiering påstaten.
regional nivå organiserades i form regionala aktiebolag. Statenav nya
bildade centralt aktiebolag med uppgift allmänt förverkaett att
företagsutveckling, aktier i de regionala bolagen fullgöraäga samt sam-
ordningsuppgifter avseende de regionala bolagen och medelstilldclning
till dessa. Moderbolaget hälften styrelsen i samverkan medutser av
vissa näringslivsorganisationer. Landstingen har fortsatt ägare,som
oftast med aktierna.49 några fall ingårI kommunerprocent ävenav

ägare.som

ALMI aktör regionalt strategiarbeteisom

De regionala utvecklingsbolagen skall fortfarande inriktade på småvara
och företag,medelstora och fortfarande ha informations- och råd-
givningsverksamhet för samtliga branscher. Resurskrävandeöppen
insatser, företagsutveckling, finansiering och fmansieringsrådgiv-som
ning skall dock inriktas på företag med lönsamhets- och tillväxtpo-
tential. Utvecklingsbolagen skall syssla riskfylldmed finansiering av
små tillväxtföretag. Nödvändiga prioriteringar skall med hänsyngöras
till den regionala näringsstrukturen. De regionala bolagen fortsätter
utvecklingsfondemas verksamhet med finansiering på hög risknivå och

olikai former. Finansieringsverksamheten har utökats främst med s.k.
Q-lån, dvs. nyföretagarlån till kvinnor med designbidrag.samt

kapitalförvaltningenDen centrala innebär moderbolaget förvaltaratt
medlen och hur dessa skall fördelas landet. Utvecklings-avgör över
bolagen ñnansieringsverksamhetenbedriver kommissioni moderbola-
get.

arbetstillfällen främstNya skapas i de små och medelstorasägs
företagen. Målgruppen för ALMI:s verksamhet de små och medel-är

företagen. ALMI bör därför, liksom hittills, viktig aktör istora vara en
länens strategiarbete. ALMI bör också ha given operativ roll viden
genomförandet fastlagda länsstrategier och programplaner.av

Flera landsting ALMI sitt operativa i närings- ochser som organ
regionalpolitiska frågor. Under 1994 anslog landstingen 194 mkr till
näringslivsfrämjande verksamhet olika slag. Av detta gick 44 procentav
till de regionala ALMI-bolagen. fördelarResten sig på insatser för
turism och rekreation övriga näringslivsfrämjande insatser. Ettsamt
överförande från länsstyrelserna till landstingen för detansvaretav
regionala utvecklingsarbetet enligheti med regionberedningens förslag-
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skulle den förändrade kunna innebäraägarensgenom ena ansvar en-
direkt koppling för ALMI till det regionala utvecklingsarbetet.mer

I proposition 1996/97:36, Den regionala samhällsorganisationen
föreslås det regionala utvecklingsansvar idag ligger på länssty-att som
relsen förs till regionalt självstyrelseorgan Skåne,över i Kalmar ochett
Gotlands län. Vidare skall för vissa statliga uppgifter, knutnaansvaret
till det regionala utvecklingsansvaret föras under försöksverk-över en
samhet till den 31 december förslaget2002. I ingår det regionalaatt
självstyrelseorganet skall för de regionala stödmedlen.överta ansvaret
Riksdagen har bifallit förslaget. I Jämtlands län försök medgörs ett
samverkansorgan på regional nivå. I detta län sker ingen ändring av
ansvarsfördelningen mellan och den kommunala nivån.staten

För ALMI:s del kommer detta innebära länsstyrelsensatt att
betydelse kund praktiskt upphör i dessa län och sannolikttagetsom

det regionala självstyrelseorganet. kanersätts Det innebäraäven ettav
närmande via den landstingen, till den politiska nivån.ägarna,ena av

dettaI kan möjligheter till effektiviseringar ligga ökatäven ettmen
för partipolitiskt inflytande den operativa verksam-utrymme ett över

heten.
ALMI-bolagen i de berörda regionerna har framfört farhågor attom

det kan finnas risk för ökad kortsiktighet med ökat partipolitisktetten
inflytande. Förutsättningarna för projektverksamheten kan därmed kom-

förändras. ALMI-bolagen dock bedömningen volymenatt gör attma av
deras konsultmarknad i kommer densamma.stort att vara

Den komplikation det nuvarande dubbla ägarskapet i ALMIsom
ibland medfört, bedöms bestå efter tillkomsten de regionalaäven av
självstyrelseorganen.

Förändringens regionala konsekvenser

harDet endast gått år2 sedan reformen genomfördes. Därmed detär
alltför tidigt dra några långtgående slutsatser regionalaatt mer om
effekter.

Personalutvecklingen inom utvecklingsfonderna visade på stadigen
tillväxt under l980-talet medan alla fonderna minskade sin personal i
och med reformen. ALMI-organisationen hade år anställda,1995 450ca

minskning med 100 sedan år 1993. Resultatet varjeär atten ca personer
enhet idag har fyra färre anställda vid periodens början år 1980.änca
Beaktar varje enhet i medeltal har 20 anställda innebär dettaatt attman

20-procentig minskning personalen skett mellan åren 1980 ochen av
1995.
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på relativalandsting ligger 1995Driftsanslagen från ochstat samma
intäkterna.nivå 1990, 53 procent avsom ca

sin tid. Underpersonalen disponerari hurOmfördelningen syns
påarbetstidenfem till åttapersonalenåttiotalet procentavsatte avca

Denpå till 17siffran ligger 16konsultverksamhet. Den procent.nu
fjärdedel tillbetydligt frånhar ökatkostnadsfria rådgivningen ca en

Finansieringsverksamheten harverksamheten.40närmare procent av
verksamheten.till femtedelfrån fjärdedelminskatdäremot avenen

kundernaeffekterExterna gentemot-

harsannoliktgenomförts ALMIden studieEn slutsats är attsomav
medgäller kontakternautvecklingsfonderna detlyckats bättre närän

styrelsesarnmansättningen därdenorsak till dettanäringslivet. En är nya
ALMImedverkan. Dettaavtalhar tecknatnäringslivet engerom

rolllegitimsynvinkelnäringslivetsnäringslivsförankring och meren ur
hälftentillsättermoderbolagregionen. Statensi representan-numera av

frånoch förutom denbolagsstyrelsemai representantenterna egna
givitnäringslivsorganisationemaavtal medhar imoderbolaget staten

bolagsstyrelsemaistatligaföreslå övrigadessa representanterrätt att .
Länsstyrelsenklarare.roller har blivitstatliga regionalaDe organens

näringslivs-klarareoch harregionalpolitiska ALMIhar det ansvaret en
bekostnad denpånäringspolitiska roll har markeratsprofil. ALMI:s av

skalloch detlänsstyrelsensRegionalpolitikregionalpolitiska. är ansvar
uppdragpåsiginteöverhuvudtagetALMI änägna annat av

motsvarande.länsstyrelsen eller
har i denäringslivssekretariatenkommunalamed deSamarbetet

flera fallkommunen har iochfördjupats. ALMIflesta fall gemensamma
kommunernäringslivet i sådanaföreller mottagningarsammankomster

Rollfördelningensaknas.och informationrådgivninglokalt baseraddär
också oftast bättre.organisationeroch näringslivetsmellan ALMI är
samarbete med Ny-fungerandehar välalla ALMIMånga inte ettmen

förekommande fall Export-iHandelskammareochföretagarcentra samt
tycks råda där.marknadenkonkurrens pårådet. Samarbete änsnarare

och näringslivetsmellan ALMIutvecklat rågångenharALMIDe som
Sämst har dettasamarbetet.utvecklat det bästahar ocksåorganisationer

stödlän.gått i vissa
blirisk förockså vända sig till ALMIvågarFöretagen attutan

att endastmålsättningenpå fallrepet. Denstämplade satsaattnyavara
bort utvecklings-också huvudsakhar iutvecklingsbara företagpå tvättat

krisföretag.långivare tillstämpelfondemas som
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Strikt lönsamhetsbedömning vid affärsutvecklings- och finansieringsin-
kan dock medföra oprioriterade företag slås ALMIssatser bedöm-att ut.

ningar härvid kan få betydelse för sådana företags möjligheteräven
inom banksektorn.

In ejfekterterna

Internt inom ALMI har reformen medfört antalet konsulter inled-att
ningsvis minskat. Den osäkerhet rådde vid tiden för reformensom
bidrog till flertal konsulter valde sluta och andra fickatt ett att
möjlighet gå med pension. ALMI hade år 1995 färre100 anställdaatt ca

år 1993.än
Numera söker ALMI åter rekrytera personal med delvis annorlunda

kompetens.
Inriktningen på kundnytta och kundnära service ingår i koncernens

koncept. Någon ökning antalet filialkontor har inte skett,av men
däremot tillämpar ALMI merjouröppet. Det innebär bl.a. ALMI ökatatt
sitt öppethållande och inrättat jourtelefoner. Dessutom kommer utman
i regionen, oftast tillsammans med kommunen och utbildningarrangerar
och rådgivning lokalt. någraI län dock ALMI efterattger anser man
bolagiseringen geografiskt koncentrerat sin verksamhet till nackdelmer

kommunerför med perifert läge.
ALMI upplevs samarbetspartner, fonden upplevdesmer som en mer

myndighet. En vanlig uppfattning utvecklingsfondemaär attsom en
hade ganska låg profil och förhöll sig betydligt tillbakadraget änen mer

Åvad ALMI bolag andra sidan utvecklingsfondemagör.som var
mindre affärsmässiga och hade därför karaktären fri nyttighet.mer av

En centraliserad och flexibel kapitalförvaltning i natio-ettmer ger
nellt perspektiv förbättrade tillväxtbetingelser för företagen eftersom den

bättre anpassning till varierande regionala behov.ger
ALMI-bolagen koncentrerar sig på företagsutveckling och särskilt på

tillväxtföretag. innebärDet ALMI i uppsökande verksamhet sökeratt en
de företagsledare leder s.k. tillväxtföretagövertyga definitionensom -

tillväxtföretag något olika i olika delar landet-är ytterli-att satsaav av
på tillväxt. Hur detta lyckats i enkäter till kunderna. ALMImätsgare

bedöms offensivt kundtillvända vad utvecklingsfondemaänvara mer
var.
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regionalaMobilisering resurserav

medel har lett tilltillgång på allmännaminskandeReforrnen och ett mer
ochlänsstyrelsennäringslivsfrågor medkringsamarbeteutvecklat

samverkan kan medföraSådannäringslivsföreträdare.kommunernas ett,
kanDärmedregionensutnyttjandeeffektivttotalt sett, resurser.avmer

sysselsättning.ochför näringsliveffekt uppnåspositiväven meren
följd deoväsentlig deltill ickeförhållandeDetta avvara enanses

direktbolagiseringen; intetillanslutningskett ipersonbyten ensom
gradALMI i högreassociationsform. och medIbytet änföljd attavav

hartill marknadenkomplementverkaskallutvecklingsfonderna ettsom
samarbete förstärkts.utvecklabehovet attav

medsärskilt i sambandökat,nätverk harregionalaBetydelsen av
strukturfonder. ALMIansökningar till EUsochinternationella satsningar

drivagällerdetprojektledarerollenofta imedverkar när attsom
fram-imedverkarmålområden. ALMIolikaEU-projekt för även

verksamheterpå iansökningar ochförunderlagtagandet sättannatav
och kommu-Länsstyrelsen, LANstrukturfonder.till EU:sanslutningi

påregeldeltar iprojekt. ALMIi dessaingår ofta partersomnerna
grunder.affärsmässiga

betydelsebetydligthaftallmäntstrukturfonderi sig störreEU:s anses
utvecklings-ombildningenvadmobiliseringenregionalaför den än av

projektverksamhetenregionövergripandedenMyckethaft.fonderna av
tidigare,förekombedrivsnäringslivsutvecklingför även mensom nu

struktur-följt EU:sresursförstärkningregionalaminst deninte avsom
skala.sker iprojektverksamhetenhar inneburit störrefonder att nu

organisationerprofil vissaoffensiva t.ex.ALMI:s gör att sommer
konsulter tyckerenskildaochhandelskammarenågra nyföretagarcentra,

för-Ettföretagenskonkurrenshårdnande gunst.sig känna omav en
stödlän.ityckshållande accentueratmervarasom

regionaltminskatkancentral styrningökadEn engagemang.ge
ökad statliglyckats förenahuvudsak hittills haverkar dock iALMI en

regionaltbibehålletstyrning med ett engagemang.
vilkabedömningardiametralttvåframförtsharDet motsatta av

regionalasamordningmedfört förbolagiseringenkonsekvenser resur-av
driftkapitalminskatmedsmalare ALMIDels de att ettmenarsomser.

sida, dels defrån ALMI:ssamordningssträvandenframtvingat som
förmed företrädareutvecklingsfondernastyrelsen igamladenattmenar

samord-för regionalkontaktforumviktigtoffentliga länsorgan ettvar
medochgått förlorat inäringslivsstödjande insatserning som nuav

självständighetenden ökadeocksåbolagiseringen. De attansersenare
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följt bolagiseringen har försämrat förutsättningarna försom av en
samordning samhälletsav resurser.

Förändringen för regionalinstrument anpassningsom

anslagsberoendeFör verksamheter, inte utförs myndighet, harsom av en
ofta valt bilda anslagsstiftelser. finansielltI avseende kanstaten att även

aktiebolag, i likhet med anslagsstiftelse, behandlas ungefärett en som
myndighet. civilrättsligaDet regelsystemet ställer inga hinder mot atten

bilda aktiebolag skall beroende löpande tillskott.ett som vara av
En fördel ofta tillskrivs anslagsstiftelsen verksamheten blirär attsom

stabil och långsiktig. Verksamhet bedrivs i stiftelseform ärmer som
emellertid samtidigt svår förändringartill i omvärlden. Manatt anpassa
kan inom för aktiebolag till det verksamhetsmåläven ett attramen se

gång bestäms för bolaget omgärdas med barriär regler tillsom en en av
skydd tillfälliga opinioner driver igenom förändringar. Aktiebo-mot att
lagsfonnen anpassad för affärsmässig verksamhet anslagsstif-är änmer
telsen.

I den proposition prop. Småföretagsutveckling,1993/94:40 som
föregick bildandet ALMI Företagspartner AB bl.a. stiftelse-sägs attav
formen inte lämpar sig för operativ näringspolitisk verksamhet detav
slag utvecklingsfondema Stiftarenbedriver. eller stiftelsens styrelsesom
och förvaltare har efter det stiftelsen bildats endast små möjligheteratt

förändra verksamhetens inriktning eller omstrukturera organisa-att att
tionen. En eventuell anpassning kapitalet försvåras verk-även närav
samheten stiftelseforrn.bedrivs i

Det enligt rimligtpropositionen finansiär harär att staten som
möjligheter påverka inriktningen arbetet hos de regionalaatt av organen
och den efter förändrade behov näringspolitiska insatser.anpassa av

l regeringens proposition l995/96:6l former för verksamhetom som
beroende statligt stöd fastslås privaträttslig form krävsär närattav en

för statlig verksamhet beroende återkommande tilldelningärsom av av
anslagsmedel skall främst formerna aktiebolag och ideell förening
användas. Regeringen bedömningen sådan verksamhetgör att som
tidigare haskulle formen anslagsstiftelse i fortsättningen antingengetts
skall myndighetsformen eller någon de nämnda privaträttsligages av
fonnerna. Ombildningen de tidigare utvecklingsfondema ligger alltsåav
i linje med statsmaktemas principiella följandel det redovisassynsätt.
de erfarenheter, kommit till del, bolagisering ettsom oss av som
instrument för åstadkomma regional verksamheten.anpassningatt av

6-17-0059
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Effekterna utåt förändradeden associationsformen förefaller små.av
Bolagiseringen främst motiverad interna skäl förbättradvar av som
styreffektivitet, ökad flexibilitet, möjlighet till interna strukturella
förändringar fusioner till regioner interna synergief-störret.ex.- -
fekter och effektivare interna arbetsformer Möjligheten attm.m.
bilda särskilda bolag eller dotterdotterbolag för speciella frågor är en

associationsform.intern effekt bytetav av

Som bolag blir självständigt och detALMI regionala politiskamer
inflytandet i styrelserna har minskat. Näringslivet lokalt och staten

det helstatligt ägda moderbolaget har fått starkaregenom en- -
ställning.

offentliga länsorganen finns tvåBland de skilda uppfattningar om
Åstyrelsesammansättningen.effekten den förändrade sidanenaav

offentligaden gamla styrelsen med företrädare för länets organvar
viktigt kontaktforum för regional samordning näringslivsstöd-ett av

vilket gått förlorat bolagiseringen; å andrajande insatser, genom
minskat driftkapital och affärsmässigsidan söker ALMI med en mer

profil samarbete med länsorganen minst drifts-aktivera inteett av
ekonomiska skäl. omvandlingstryck minskade intäkterDet som
innebär har således lett till önskvärt samarbete sektors-överett
gränserna.

ägarrollen, bolagsstyrelsensDen dubbla accentueratssom genom
sammansättning, fordrar samverkan mellanstörre ägarna.en
Moderbolaget bör endast sända Verksamhetsmål och idéerutt.ex.

båda kan Landstingen har lättare drivaägarna attacceptera.som
lönsamhetskravet lika strikt.frågor där inte är

Koncemkonstruktionen moderbolaget bättre intern insyn ochger
kontrollmöjligheter avseende på regionerna. Därigenom kanmed
ALMI centralt förhindra någon region förbrukar sitt kapital ochatt

ocksådärmed inte kan fortsätta låna Moderbolaget haratt ut pengar.
lättare kontroll bolagens verkställande direktörer vadöverutövaatt

verksamhet. Styrelser stiftelser har inte likagäller övrig i i regel ett
strikt företagsekonomiskt perspektiv bolagsstyrelse.som en

moderbolaget väsentlig föröverbyggnadDen är ettgersom
lyckades fulloframgångsrikt arbete i regionerna. NUTEK tillute

verk-implementera statsmaktemas verksamhetsidé i den operativa
Projektpengar typiskt styrmedel församheten. NUTEK. Nuettvar
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heltkoncemkonstruktionen andra direkta stynnöjligheter.ger
styrmöjligheter ha åstadkommitsLiknande kunde tillskapatom man

form stiftelseöverbyggnad i central i fallet Samhall.av en somen
stiftelse koncemgemensamma frågorSamhalls centrala löste och

ledningsfrågor hade insyn i de regionalasamt representantgenom
stiftelsemas styrelser.

Övergången har inneburit moderbolaget har kunnattill bolag att
och utvecklingsverktyg tillvara-utveckla konsult- samtgemensamma

samordningsmöjligheter. kan organisationen och dessDärutöverta
verksamheten hadeledning förändras. vitaliseringDen typen av av

åstadkomma de stiftelsema. Vissa försök tillvarit svår i separataatt
utvecklingsfondemas förekomsamordning fanns dock under tid t.ex.

hade förenklat.regionala central överbyggnadVD-möten, men en
haft central stiftelse i falletHade utvecklingsfonderna en som
ledningsfrågor frågorSamhall kunnat i ochta tag gemensammasom

koncemkonstruktion varit mindre.hade behovet enav

inriktningen reformen utvecklings-marknadsmässigaDen av av
avseenden åtminstone på kort sikt fåfonderna kan i vissa nega-- -

periferaregionalpolitiska konsekvenser för sysselsättningen itiva
områden länen.i

aspekterLänsmusikrefonnens regionala5.3.2

regionalpolitikKulturpolitik och

kännetecknatsl974-års kulturpolitiska beslutKulturpolitiken har sedan
och landstingensambition. Primärkommunemasdecentraliserandeav en

kulturverksamhet medfundamental för byggaroll har varit att upp en
Statens har koncentrerats tillhela landet. insatserräckvidd attöver

årsbaserade bidrag tillverksamhet, framför alltstimulera denna genom
kulturmiljövårdoch lokala institutioner och till Dennaregionala etc.

mening kulturpolitiskainriktning har medfört de igenerella snävatt
med regionalafått god nationell geografisk spridning,kärnområdena en

kulturins-och verksamhet. Idag finns det regionalt verkandeinstitutioner
har enligtpå i landet och den regionala spridningentitutioner 37 orter

års kulturpolitik ökat sedanSOU 1995:85, TjugoKulturutredningen
l970-talet.

utsträckning tvärsektoriell till sinKulturpolitik dock iär natur.stor
naturligtvisinfrastruktur-, utbildnings- ochMiljö-, arbetsmarknads-,
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regionalpolitik samverkar med kulturpolitiken. Kulturell utveckling, i
påbred bemärkelse, bygger individuell och kollektiv och påväxt

fotas ofta regional utveckling på kulturmiljöns förut-sättsamma
flera fall inneburitsättningar. Det har i strategiska planer för regionalatt

förändring också bygger på kulturinsatser.
förutsättningenDen viktigaste för kulturpolitikens regionalpolitiska

betydelse vid sidan kulturmiljön nätverket regionala och lokalaärav av
kulturinstitutioner. gällerDet och dans- ocht.ex. teatrar museer,
musikinstitutioner, bibliotek konsthallar. flora kultur-och I denna av
verksamhet många regioner speglar denidag Dettatar ett stort ansvar.
betydelse kulturpolitiken uppfattas ha för utveckling ochregional
likvärdiga levnadsvillkor.

Vi ska i följande avsnitt konkret belysa de regionala konsek-mera
förändringsprocesser reformoch de initierats, inomav envenserna, som

kultursektom, nämligen länsmusikreformen.

historikKort

Länsmusiken bildades sammanslagning Region-1988 avgenom en
musikens och Rikskonserters regionala verksamhet och i samband
därmed överföring huvudmannaskapet från till landstingen.statenen av

alla musiker,de fördes däriblandMerparten över,resurser somav
från Regionmusiken. Rikskonserter bidroginstrument och kornnoter,

form på regional nivå arbetatfrämst med kompetens i personalav som
hade bildats då landetsmed frilansproduktioner. Regionmusiken 1971

Rikskonserter hademilitärmusik övergick till civilt huvudmannaskap.
förut-verksamhet på Syftet dåbörjat sin 1960-talet. prövaattvar

musikområdet till Riksteatern.sättningarna för motsvarighet på Ien
folkrörelsema, framför allt bildningsrörelsen,samarbete med de stora

söka bredda publikunderlaget för seriös musik,skulle Rikskonserter
och kammarmusik. och främst handlade detfrämst solist- Först attom

för frilansmusiker. Regionmusiken bildadesöka sysselsättningen När
någrafastställde riksdagen inte skulle ha1971 myndighetenatt egna

stället skulle använda delproducentresurser. I Rikskonserter stor aven
Regionmusikens i sin musikproduktion.resurser

länsmusikreformen hadeAv de anställda berördes 1988750 som av
anställda musikertillhört Regionmusiken, däribland fast650 540ca ca

och kapellm.ästare. innebar den Regionmusik överläm-23 Det att som

2 Bilaga tillföljande bygger SOU 1997:13Den på 4texten
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nades till landstingen hade mindre omfattning den bildadesänen som
1971. Redan under regionmusiktiden hade fasta börjat omvand-resurser
las till rörliga.

verksamhetDen efter 1970 övergick från militärmusik tillsom
regionmusik och därefter till länsmusik väl etablerad i landetutevar
redan före reforrnperioden. Före regionmusikreformen fanns musikkårer
i samtliga län. 1971 avvecklades kårema i Gävleborgs och Kalmar län.

sambandI med länsmusikreformen 1988 kompenserades dessa båda län
i viss mån omfördelning medel Regionmusiken dis-genom av som

i andra län.ponerat
Tillsammans svarade Regionmusiken och Rikskonserter för en

avsevärd musikproduktion i landet under åren före länsmusikrefor-ute
Under 1970-talet riktadestod konserter till särskilda målgruppermen.

barn, Skolungdomar, sjuka, åldringar och medlemmar i organisationer-
och föreningar i för intresset. Under 1980-talet skeddecentrum en
överföring från målgruppsinriktad konsertverksamhet tillav resurser
offentlig konsertverksamhet. innebarDetta samtidigt minskningen av
den totala konsertverksamheten, eftersom skolkonserter ofta kräveretc.
färre medverkande artister, kortare och följaktligen kräver mindreär

konserttillfälle offentliga konserter. De når ocksåänresurser per
genomsnittligt mindre publik.

Reformens omfattning och karaktärmotiv,

1978 regeringen Kulturrådet uppdragi utreda Regionmusikensattgav
och Rikskonserters roller det regionala musiklivet. Rådets förslagi kan
sammanfattas följandei punkter:

Regionmusiken bör avvecklas statlig myndighet. Landsting ochsom
huvudmannaskapetkommuner bör erbjudas för såvälövertaatt

regionmusikavdelningar Rikskonserters funktioner.regionala Ettsom
centralt stödorgan för den regionala musikverksamheten börnytt

utvecklas.

Musik för försvaret bör del musiklivet hithörandeochses som en av
uppgifter lösas inom för den regionala musikorganisationen.ramen
Regionmusikens Stockholmsavdelning bör i princip kunna inlemmas
i regionala övriga musikavdelningar. beridnaDensystemsamma som
musiken bör på sikt kunna med hjälp frivilligalösas amatönnusi-av
ker organiserade hemvämskår i Stockholm.ev. som en
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i andrakunna utbildasmusikplutoner börVämpliktiga även
få för sinbör självtSträngnäs. Försvaretgamisonsorter än ansvar

musikbudget.

mellan ochprincipöverenskommelseträffadesjanuari 1986I statenen
regionalahuvudmannaskap för denändratLandstingsförbundet om

bekräftadeprincipöverenskommelsenmusikverksamheten. I parterna att
regionmusikensregionaliseringuppnåmed reformensyftet att avvar en

ochöverlåtai landet, dvs.verksamhetoch Rikskonserters attute ansvar
betydelsefull del den tidigareförtill landstingenbeslutanderätt aven
alltså huvudmännendemusikverksamheten. Detstatliga somnyavar

den regionalafatta beslutför ochfastställa riktlinjerskulle nyaom
fortsattskulle emellertidVerksamhetenmusikorganisationen. envara

Därför förutsattesnationell betydelse.angelägenhetkulturpolitisk attav
musikpolitiken skulle förled ilandstingskommunema attett svarasom

total bildståndkom tillmusikplaneringregional avensom gaven
sammanhän-utformaskulleMåletmusiklivet i regionen. attvara en

musiklivet.alla delarmusikpolitik beaktadegande regional avsom
ha konstnär-skullelandstingskommunemabl.a.förutsattesVidare att

engageradeellerprofessionell nivå anställdapåoch musikerliga ledare
för frilansandebehovet insatsersärskilt beaktaverksamheteni samt av

deockså tillvarataskulleLandstingenför arrangörsledet.musiker och
ochfinns i kommunernamusikområdetpåoch det intresse somresurser

fungerarmusiklivutvecklafria organisationernainom de samt ett som
skullelevnadsvillkor.olika Deoch medolika miljöermänniskor iför

mångfaldochkvalitet, breddpräglatmusikutbudverka förvidare ett av
musikinstitutioner inomstatsunderstöddamedsamverkabl.a. attgenom

länsgränsemasamverkaförutsattes dessutomlandstingsområdet. De över
ochoch i brettmusikresurser deltaandra länskompletteraför ettatt

konserter.varierat utbyte av
ochGotlands kommunmedunder våren 1986träffadesAvtal

landsting,länsför Stockholmsmed undantaglandsting,samtliga som
särskild överenskom-Vidare slötshelt utanför reformen.valde ståatt en

lands-vissaLandstingsförbundetochmellanmelse attstaten om
tjänstemusik förförskullesärskild ersättningtingskommuner mot svara

utbildningtillhandahålla denkostnadsfrittStaten skulleförsvarsmakten.
traditionerna.militärmusikaliskaupprätthålla dekrävdes för attsom
de cirka 750januari Merpartengenomfördes den 1988.Reformen l av

erbjödsanställningarförlorade sinadärmedi sambandsompersoner
dels1987/88 bildadesårsskiftetVidhuvudmännen.detjänster nyaav

regionala stiftelserRikskonserter, dels 20Svenskastatlig stiftelse,en ny
och Gotlands kommunlandstingmed berördamotsvarandeeller som
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huvudmän. Regionmusikens Stockholmsavdelningtidigare knöts till
Svenska Rikskonserter. Reformen genomfördes inom den resursram som
stått till Regionmusikens och Rikskonserters förfogande. delDen av
tillgängliga inte användes för den statliga institutionen,resurser som nya
Svenska Rikskonserter, omvandlades till statsbidrag för regional
musikverksarnhet.

och regional utvecklingLångsam ojämn

Kulturrådet konstaterar i sin utvärderingsrapport Musik för miljoner,
från Statens kulturrådRapport 1994:2, sid. 124 den regionalaatt

musikplanering förutsattes i principöverenskommelsen 1986 mellansom
och Landstingsförbundet kommit igång först år.understaten senare

Samtidigt rådet det viktigt landstingen musikpolitisktatt tar ettser som
helhetsansvar i det länet och handlingsprogram förregionalaattegna
kulturen utvecklas sådana finns.där inte Kulturutredningen attanser
länsmusikens verksamhet tydligare vad fallet bör grundasän ärsom nu
i regional musikpolitik. Regeringen för fram i stort setten samma
uppfattning i kulturpropositionen Prop. 1996/97 sid. 78:

Sammantaget har länsmusiken utvecklats långsammare och mer
ojämnt Regeringen likväl den har förutsättningarväntat.än att attanser
på dynamiska kraft regionala musiklivet avsågssikt bli den i det som

refonnen.med

musikförsörjningregionalaFörsvarets

År medskapades försvarsmusikorganisation i1993 sätepermanenten
Strängnäs. drag innebar förändringen samarbetet upphördel attgrova
med länsmusiken i Blekinge, Bohuslän, Jämtland och Norrbotten.
Chefen musikerna från länsmusiken i Blekingeför marinen övertog

med i Blekinge och Karlskrona kommun.avtal landstingetgenom
Vämpliktiga musikkårer skulle finnas i Boden, Strängnäs och Stock-
holm. musikbehov övrigt skulle tillgodoses köpFörsvarets i avgenom

Gotlandsmusiken,musik från i första hand Svenska Rikskonserter,
Östgötamusiken, Göteborgsmusiken hemväms- och frivilligorke-samt
strar.

År Blekinge musikkår ochombildades orkestem i till Marinens1994
den ingår tillsammans med de fyra värnpliktiga orkestrarna inu

musikförsvarets musikorganisation. mån behov köps ytterligareI av
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Svenska rikskonsertertidigare avtal medfrån det civila musiklivet. Ett
har upphört.årliga musikproduktionerom

Stockholms länMusik i

musikertjánsterRegionmusikens ifanns 105 590Före reformen av
Stockholms, Uppsala och GotlandsomfattadeStockholmsregionen, som

Stockholm och i vardera Uppsalastationerade i 25län. Av dessa 55var
Stockholm kunde framträdamusikerna ioch Visby. De 55 storsom

småeller spela i olikatvå orkestrar 14orkester, delas i ensem-caupp
bådekunde framträdaUppsala och VisbyMusikavdelningarna ibler.

ensembler. Alla musikavdelningarnauppdelade iorkester och tresom
RegionmusikensPlaneringen sköttesframträda i hela regionen.kunde av

förmedladesfrilansproduktionerTill detta kom deregionkansli. avsom
avveckladessamband med reformen 1988regionkontor. IRikskonserters

regionkontor. Sam-regionkanslier ochdärmed samtligaregionerna och
Stockholm till för dessamusiker i 60utökades antalettidigt ävenattca

det områdesymfonisk blåsorkester. Inomframträdaskulle kunna som en
fastStockholmsregionen finns idag bara 35gång cavarsom en

Stock-och på Gotland.i Uppsala 20länsmusiker, 15anställda varav
Sammantaget innebär dettaförsvunnit helt.Blåsarsymfoniker harholms

länsmusikorganisation i länetför byggaförutsättningarna attatt upp en
har avvecklats.

publikrörlighetsysselsättning, högMinskad störremen

i Regionmusikensmedsysselsättningsläget 1995jämförOm man
med ellermusikertjänster minskat 233antalet fastabemanning har ca
förändringarna ihänför sig tillHälften minskningen40 procent. av

urskilja två olikaövrigt kanoch i Blekinge. IStockholms län man
musikerantaletnordliga regionerna harutvecklingslinjer. deI tre

Dalälven förefallermedi de fem övriga 196. Norrminskat med 36, om
fastabehålla och utveckla sinaambitionha visshuvudmännen atten

huvudmännen iMellansverige harSyd- ochensembler. I stort sett
de 590linje. Tilläggas bör bara 540genomgående valt att avannanen

ochRegionmusikens sistabesatta undermusikertjänstema att envar
reformen.samband medneddragning ägde iviss ytterligare rum

fungerande administ-bl.a. för byggaanvändesResursema att upp en
i länen.ration ute
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år efterEtt reformen fanns musiker506 kvar; därefter har minskningen
fortsatt. förhållandeI till läget 1989 har fasta150 årsverken förca

Ävenmusiker försvunnit eller 30 länsmusikens admi-procent.ca
nistrativa personal har minskat, i mindre omfattning musiker-än änom

År 1989 fanns totalt 699 fasta årsverken, 506 musiker och 193na. varav
Åranställda andrai befattningar. 1995 uppgick det totala antalet fasta

årsverken till 506, 357 musiker och 149 i andra befattningar.varav
Musikema har alltså minskat med 149 eller 30 sedan 1989st. procentca
och personalen i övrigt med eller44 23 Hög rörlighet harst. procent.ca
också kännetecknat länsmusikens chefer. Före den l januari fanns1988
32 chefer på regional nivå inom Regionmusiken och Rikskonserter,
därav 23 kapellmästare och 9 regionintendenter. Av dessa finns idag

kvarbara två i organisationen. Sammanlagt har chefsbyten70 ägtca
Utvecklingen beror sannolikt på verksamhetens inriktning.rum. nya

I genomsnitt hela 57 antalet konserter år framfördes1995procent av
med enbart frilansartister och 22 med både fast anställda ochprocent
frilansare. Bara 22 konserterna framfördes med enbart läns-procent av
musikens musiker. Länsmusikens växande andel frilansproduk-egna
tioner har dock inte minskat arbetslösheten bland landets frilansmusiker.
Arbetslösheten bland frilansare har ökat kraftigt under 1990-talet och
beräknades år till1994 30 Därefter har viss nedgång skettprocent. en
till 27 i april kan1996. Nämnas också drygt 80procent att procent av
frilansmusikema bor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Länsmusiken hade 1995 i konsertvolymstort sett samma som
Regionmusiken och Rikskonserter tillsammans i mitten l980-talet.av

publikutvecklingen har varit positiv. Antalet besök vid länsmusi-tven
kens konserter har i det fördubblats, från 806 år till000 1989närmaste
1 564 000 år ökning1995; med 94 Den regionala fördel-procent.en
ningen antalet besökare visar Musik i Väst ligger i medatt toppav
193 000 besök år 1995. I bland de musikstiftelser baratopp som

Öst-omfattar län ligger Musik i Kronoberg med 166 000 ochett
götamusiken med 142 000. VästerbottensI län och i Dalarna har dock
publiken minskat sedan 1989.

Sammanfattande bedömning

Syftet med länsmusikrefonnen överlåta och beslutanderättattvar ansvar
till landstingen för den verksamhet Regionmusiken och Riks-som
konserter bedrivit i landet. Det övergripande villkoret förute över-
tagandet landstingen skulle utforma sammanhängande regionalattvar en
musikpolitik, beaktade alla delar musiklivet. villkoretDet ärsom av
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länsmusikstiftelserna, ikan ligga iuppfyllt. Förklaringeninte attännu
betraktats själv-regionala kulturinstitutioner,likhet övrigamed som

aktörer, Kulturrådet och Rikskonserter,Statens centralaständiga enheter.
Huvud-direkt med berörda institutioner.resultatdialoghar fört sin

styrelser ochha varitfrämsta funktioner att utsemännens varasynes
fortsättningen skalllänsmusikstiftelsema iOmmedfinansiärer. även ses

uppgiftenkan de inte åläggassjälvständiga institutioner att svarasom
planeringmån sådanmusikplanering. I denlänsövergripandeför enen

på huvudmännen.uppgiften ankommaönskvärd börfortfarande är
emellertidmusikplaner kanregionalapå fastställdaBristen vara en

dag handlarsedan Iperspektivet har vidgats 1988.eftersomfördel,
utvecklingsplanering.kulturplanering eller regionalregionaldebatten om

nödvändigadeför mobiliseraalltför begränsatMusiklivet tycks attvara
regionalamed i denkommaFörregionala planeringsresursema. att

sammanhang.länsmusiken in ibehöverplaneringen störresättas ett
behövautsträckning skullelänsmusiken i ökadinnebärDet att sam-

Även ingick i deambitionersådanasamhällssektorer.med andraverka
musikpoli-Till dehuvudmannaförändringen.förplanernaursprungliga

landstingen skullehördeövertagandetutgångspunktema förtiska att
miljöer ochmänniskor i olikafungerade förmusiklivutveckla ett som

ochGotlands kommunlandstingen,levnadsvillkor. Femmed olika av
och vidförsvareterbjuda musik inomskulle dessutomRikskonserter

iharmed försvaretSamarbetetstatsceremonier. stort settnumera
sparbeting gåtthårdaförsvaretsförsta förklaringupphört. En utär att

musik-försvaretsorsak kanbidragandemusiken. En attöver vara
svår förenanivå. har varitstatlig Denpå centralplanering attäger rum

förfungerande metodereftersomregionala planeringlänsmusikensmed
saknas.utsräckningsamplanering i stor

och mellan desektorsgränsersamarbetaSvårighetema överatt
länStockholms län. Detsärskilt tydliga ihar varitpolitiska nivåerna

och statligtill befolkningmusikbehovet med hänsynhar det störstasom
sedan våren 1996.länsmusik eller motsvarandehar ingenrepresentation

i landet.sysselsättningenpåverkatLänsmusikreforrnen har ute
minskat medprofessionella musiker harförarbetstillfällenAntalet fasta

och med 30före reformenförhållande till lägeti40 procent caca
och förfrånmed styrsignalernalinjesedan 1989. I attstatenprocent

länsmusiken valt imusikutbudet harmångfald iuppnå ut-att stor
förmån för frilansar-musiker tillfast anställdaavveckla sinasträckning

tillförflyttatssysselsättningseffekt har sannoliktReformenstister.
frilansmusiker-cirkastorstadområden eftersom 80landets procenttre av

bor där.na
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Till de positiva tecknen hör antalet konserter och antalet besök vidatt
länsmusiken har ökat kraftigt under år. Publiken har i detsenare

Ävenfördubblats mellan 1989 ochnärmaste 1995. satsningen på barn
och ungdom har fått genomslag. Av det totala antalet konserter år 1995
framfördes 44 i skola eller förskola och 20 internt inomprocent procent
föreningsliv o.dyl. Bara 28 offentliga konserter.procent var

Sammantaget har länsmusikrefonnen inte blivit helt framgångsrik
från regionalpolitiska utgångspunkter. Det tämligen läns-nätetsvaga av
musikinstitutioner kan knappast någon viktig del landetssägas vara av
infrastruktur. fastaDen musikerresursen har minskat. Länsmusiken kan
ha bidragit till den generella välfärden, knappast blivit någonmen
dynamisk kraft i länens utveckling.

Länsmusiken står åter inför period förändring. kulturproposi-Ien av
tionen aviserar regeringen överläggningar med Landstingsförbundet om

reformerat bidragssystem och neddragningett statsbidraget tillen av
länsmusiken med sammanlagt 60 miljoner kronor eller cirka 25 procent
under åren 1998 och Samtidigt1999. innebär propositionen styrningen

verksamhetens framtida inriktning, regeringenattav genom uppmanar
länsmusiken och Rikskonserter finna former för systematiskatt en
samplanering sin årsproduktion. Mot detta står regeringen påattav

plats i propositionen betonar vikten regionala utveck-attannan av
lingsplaner för kulturområdet i dess helhet och på tredjeupprättas en
plats hänvisar till den planerade försöksverksamheten med ändrad
regional ansvarsfördelning i vissa län. Sammantaget pekar regeringen
i proposition på möjliga framgångsvägar för länsmusiken:tresamma

förstärkt samverkan med Rikskonserter,-
förstärkt samverkan med länets kulturliv,-
förstärkt samverkan med länets övriga samhällssektorer.-

1 det förstnämnda alternativet får länsmusiken aktiv roll i denen mera
statliga politiken inom musiksektorn. Tillsammans med Rikskonserter
skall länsmusiken förse landet med musikutbud präglasett som av
bredd, mångfald och kvalitet. andraDet alternativet kan kallas kulturpo-
litiskt och i med Kulturutredningens förslagöverensstämmer stort om
regional kulturplanering. Det tredje kan kallas regionalpolitiskt och
bygger på de principer föreslås gälla för den försöksverksamhetsom
med regional samhällsorganisation, skall inledas 1998.ny som
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utvecklingför regionalkulturframtidsperspektiv påEtt

infonnationssam-tillfrån industrisamhälleövergångensuccessivaI den
betydelse sinregionalpolitiskstrategiskkulturenhälle har genomen

internationellaIutveckling.ekonomisk och socialkoppling tilldirekta
underutnyttjadkulturenallt oftarebeskrivssammanhang ensom

kandragsatsningar. Ioch lokalaregionalaframtidapotential för grova
urskiljhuvudbetydelsertre as:

ochproduktionKulturrelateradsysselsättningsfaktor.Kulturens ser--
direktjämförelsevisharverksamhetkulturarvsinriktad storvice samt

sysselsättningseffekt.indirektoch

kulturlivhögkvalitativtmångsidigt ochattraktionskraft. EttKulturens-
ochför etableringsortvaletviktigarealltblikulturarvoch avanses

utvecklingsklimat.kreativtför skapa ettatt

iregioners byggeridentitetochOrters storidentitet.Kulturell-
kulturarvet förmåganoch att tapå detutsträckning gemensamma

kultur-kan handlaDetvidareutveckla det. t.ex. attochtillvara om
historiska kraftsambandochsärprägeloch attkaraktärmiljöns ger

värden.och finnaförändra gemensamma

uppmärksammats i sambandkonkreterfarenheter hargenerellaDessa
anslutning strukturfondertill EU:siminstutveckling. Interegionalmed

allt betydelse.fått aktivkulturenharinitiativregionalaoch olika mer en
och ansvarsfördelningrepresentationoch lokalaregionalaDen som

ggnoch inriktning geografiskorganisation motkulturpolitikenspräglar
bordeambitionvarit utgöratillgänglighet statens gynnsamensom

Å skillnaderfinnsbetydelsen. sidanökaför storaförutsättning andraatt
geografisktprimärtkönsrelateratekonomiskt, ärsocialt, inteetc. som

iområdesbundna.
sektoriellt definierad.kulturendock oftabeskrivitsSom ärovan

mestadelsbildarbibliotek,musik, dans, konst,Teater, m.m.museum,
lyfts framItakt medinstitutionella kulturensystem. en avatt somegna

ochindividuelltregionalt,både lokaltutvecklingför ochdrivkrafterna -
och samverkansamordningstrategiskökad attkommerkollektivt en-
reellt utnyttja dessförkulturenhomogeniseraförkrävas. attInte att utan

exempel finnssådanaverkningsgrad. Fleraoch öka dessmöjligheter
tilltillgänglighetgodförmodligenkommerframtidenoch iredan en

diskussionendel iviktigareformer alltolikai dessakulturen att vara en
välfärdensfördelningen resurser.avom



Förändrade verksamheter och villkorSOU 1997:13 171

5.3.3 Regional omorganisation: exemplen
Vägverket, polisen och försäkringskassorna3

Skilda regionindelningar kan innebära samordningsproblem

Länsstyrelsemas på de skilda regionindelningarna för den statligasyn
sektorn varierar. Det visar resultatet den enkät till samtliga länssty-av
relser REKO-STAT-utredningen genomförde 1996.som sommaren
Några de förhinder samordning, medan andra inteatt utgöranser ser
några svårigheter. Flera länsstyrelser, framför allt utanför storstadsom-
rådena, betonar betydande merarbete för länsstyrelsenett som en
konsekvens regionindelningarna. Personkontakter lokalkännedomochav
suddas de. Flera länsstyrelser hävdar dock, samordningenut, attmenar
kan lösas flexibla arbetsformermed och samverkan länsgränsema.över
Projektsamarbete länsgränsema möjlighet flesta frågori deöver är en

många låtlänsstyrelser. Men exemplifiera medanser oss anser
länsstyrelsers svar.

länLänsstyrelsen i Västerbottens hävdar i enkäten, risken äratt
uppenbar olikheter regionindelningar samverkani kan kompliceraatt
mellan myndigheter. Som exempel anförs Vägverkets omorganisation.

omorganisationen fungerade länets vägförvaltningFöre nästan som en
enhet inom länsstyrelsen; personkontaktema och det fanns oftatätavar
flera behärskade problemområde. I arbetet medpersoner som samma
flerårsplaner för utbyggnad samverkan enkel denvägnätets genomvar
goda personkännedomen och myndigheterna låg i angränsan-attgenom
de kvarter.

Efter omorganisationen flyttades planeringsfrågoma till regionens
kontor i Luleå. personal hade arbetat i Västerbottens länDen som

kvar endaststannade i Umeå, med andra arbetsuppgifter ochmen ansvar
för Umeåregionen. Detaljkunskaperna länets finns i Umeå,vägarom

planeringsansvaret Luleå. inarbetade kontaktnätet fungeradei Detmen
alltså inte längre och det tid arbeta iblandDet ärtog att ett nytt.upp
svårt på vilken nivå inom Vägverkets organisationatt veta som
kunskaper och finns. Kontaktema blev glesare, dyrare ochansvar mer
formella avståndet blev mil i stället för skrev27 100när meter,
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens uppgift samordna olika sektorers verksamhet ochatt
därvid särskilt beakta de regionala aspekterna har försvårats olikaattav

3 följande avsnittet bygger Bilaga tillDet 5 SOU 1997:13på
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myndigheter har skilda regionindelningar, hävdar länsstyrelsennumera
i Jämtlands län. Framför allt beror det på de personliga kontakternaatt
och det samarbetet med de dåvarande regionkontoren i länet harnära
gått förlorade. sades ha lett tillDetta de regionala aspekterna haratt
skjutits i bakgrunden till förmån för centralistiska Helhets-synsätt.mer

och samordningen har också gått förlorad. statliga myndig-Desynen
heterna och verken idag mycket sektoriellt baraagerar man ser-
verkligheten sitt perspektiv vilket i flera konkreta fallsnävaegetur -
lett till beslut möjligen rationella för den enskilda myndighetenärsom

inte försvarbara i perspektiv. påBristen helhetssynenär störreettmen
kan mycket dyrbart samhällsekonomiskt. Denna utveckling berorvara
naturligtvis inte enbart på valt arbeta i storregioner, det haratt attman
också andra orsaker, fortsätter länsstyrelsen. Det önskvärt attanses
statliga verks regionindelning samordnas eller åter till denanpassas
existerande länsindelningen.

Låt ytterligare exempel. Länsstyrelsen i Kalmar länta ettoss par
hävdar regiongränserna inte skall dras så de skär igenomatt tvärsatt
länsindelningama. stället skallI länen byggstenar i regionindel-utgöra
ningen. fleraNär regioner inom myndighet etableras inom länetsamma
innebär det fler kontakter måste med åtföljande tidsåtgång. Attatt tas

Banverkets mellan södra och regionen skärt.ex. gräns östra genom
Kalmar län och inte sammanfaller med Vägverkets regiongräns sades
försvåra samordningen kommunikationsfrågorna. Följden störreav av
regionaliseringar oftablir regionkontor. På dessa kan det ofta påstora
grund storleken och bristande personkännedom svårt fåattav vara
kontakt med tjänsteman. Stora regioner medför också långa restider.rätt
Även denna länsstyrelse föreslår de myndigheter regioninde-äratt som
lade och med regiongränser skär rakt igenom länen, får i uppdragsom

förändra sin organisation så regiongränsema bygger på läns-att att
indelningen.

I och med många beslutsfattare inte finns i länet bliratt numera
samordnings- och planeringsarbetet och tidskrävande, skrivertungrott
Länsstyrelsen Gävleborgs Särskilti län. svårt det få dialogär att en om
och förankring länsstrategier. tenderarDe dessutom attav gemensamma
bli urvattnade och alltför allmänna ochi med regionerna täckeratt
flera län och därvid obenägen långsiktigaprecisera mål. Nyaär attman
regionindelningar ofta resultat olika myndigheters försökär attav
effektivisera och optimera sin verksamhet. genomförs oftastDeegen

några regionala hänsynstaganden och de totala effekternautan utan att
för sig eller samhället beaktas. Detta innebär enligt länssty-statenvare
relsens uppfattning bl.a. uppenbar risk för mångaatt orteren genom en
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därmed blirochförlorar kompetensuttunningoch sektorsvissuccessiv
utvecklingsförutsättningar.får försämradesårbara och

bildandetbeaktats vidtillräckligthittills inteväsentlig aspektEn som
tidsåtgångkostnaderna förökaderegionindelningar deolika är resor,av

tillmöjligheternagällersamverkan/samordning. Detsammaför justm .m.
administrativtlokalmässigt,samverkanochsamutnyttjandebättreett

Krympandelän.i JönköpingsLänsstyrelsenuttrycker sigSåm.m.
tidsåtgångoch ökadförmedförekonomiska utrymmetatt resorramar

Om alla rele-frågor blir begränsat.samordning/samverkan i skildaför
regionindelningarnaskildamedför de mångabeaktasfaktorervanta

samordningsmöjlighetema. Detgällervadproblemettsammantagna
rationalise-Storabl.a. kostsamt.sektorskontorregionalaantalet ärstora
verksamhetsamla statligdärför ifinnseffektivitetsvinsterochrings- att

regionala kontorAntaletföreträdare.statlignivå tillpå regional en
minskas.kunnadärmedskulle avsevärt

indelning.geografisksplittraduppvisarverksamhetenstatligaDen en
förintressenför sig sinadriversektorsorganen attstatligaDe egnavar

samhälletförtillkan stå ilösning. Dettafinna sin bästa motsats en
samordnandelänsstyrelsensförsvårarvilketlösningoptimal avsevärt

geografiskaökadelänsstyrelser. Detflerahosslutsatsenroll, är
samordning.försvårarsektorsföreträdarnaregionaladeavståndet till en

vilketpå olika hållföreträdaresektorsorganensfinns de olikaDessutom
Östergötland finns Väg-ytterligare.resebehov Förochtidsåtgångökar

Banverketproduktion,och i VäxjöJönköpingiregionalaverkets organ
Örebro,CIVo iMalmö,och gods iStockholmiSundbyberg, SJi person

Örebro, sadesSlutsatsenVästeråsiTeliaiLantmäteriet varaosv.
sektorssarnordning.tillmöjligheternaminskarStora regionerfölj ande:

jämför Väg-omöjligtkommunerfemtiotalmedsamverkan ärNära ett
rollLandshövdingens/1änsstyrelsenssydost.verkets Region sam-som

förkontakter med kommunernaochkräver attordnare tätanära vara
effektiv.

Älvsborgs deuppfattning. IliknandeframförlänLänsstyrelsen i en
banverkenochgällerdetsomindelningenregionala väg-fall den när

koncentreratsfunktionernade ledandeochlänregionerinnebär änstörre
blirfunktioner. Detoch desslänsstyrelsenkontakterna mellanförsvåras

målregionalpolitiskahävda delänsstyrelsenförkomplicerat att som
statligaandrautvecklingen i länet,regionaladenför närställts upp

täcker flera län.verksamhetorganisationers
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Organisationsfärändringar, tillgänglighet och sysselsättning

Huvudsyftet med detta avsnitt redovisa förändringarär arbets-att av
uppgiftemas fördelning i vissa statliga myndigheter och verk mellan de
nationella, regionala och lokala nivåerna. Tidsperioden 1980-96.är
Med organisatoriska förändringar vi ändringar i de admini-ävenavser
strativa dragning undergränsemas period. Tre statliga verksamma
studeras. Från i första hand sysselsättningsaspekter har vi valt studeraatt
Riksförsäkringsverket med de 25 allmänna försäkringskassorna samt
Vägverket; dessa två verk har betydelse för sysselsättningen på många
mindre båda fallenI kan dessutom finnas tillgänglighetsaspekt.orter. en
Rikspolisstyrelsen har valts bakgrund krav på tillgänglighet;mot av
trygghetsaspekten lokalt och regionalt viktig för invånarna. Väg-är
verkets huvudkontor lokaliserat till Borlänge, de andra tvåär verken
finns i Stockholms innerstad.

Två de i denna studie studerade organisationerna, försäkringskas-av
och polisväsendet, återfinns bland de verk följer länsgränser-soma som

Vägverket sedan den l januari 1992 den modell därrepresenterarna.
flera län har slagits samman.

Den operativa verksamheten har flerai statliga verk sedan 1980-
talets ingång förskjutits till den lokala nivån från de centrala och
regionala nivåerna. lokalaDen nivån får ökat för verksam-ett ansvar
heten och den centrala och delvis den regionala för styrning och- -
uppföljning. De nationella och regionala nivåerna får därför färre arbets-
uppgifter och därmed färre arbetstillfällen. Som konsekvensen av-
detta har många organisationer valt skapa färre regioneratt störremen

län. Också andra skäl väljer allt flerän organisera sig i färreattav men
regioner. Sådana skäl marknadensstörre utseende eller kund-är

underlaget. finnsDet verksamheter indelningar följer länen ellervars
består sammanslagna län. finnsDet också organisationer harav som
funnit lösningar och regionala indelning länen,är större änegna vars
har vi konstaterat. Vid omorganisation väljs oftast idag lös-en egna
ningar hänsyn till länsgränser. kompletterandeEttutan mönster är att
huvudorter eller anläggningar med lämpligt omland bildar regioner. Låt

hur den regionala organisationen har förändrats och vilka regio-oss se
nala konsekvenser kan urskiljas.som
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Vägverket reorganiseras

då StatensKring det statliga verket benämnt Vägverk,1980 var senare
Vägverket organiserat med länen bas. Genom anknytningen tillsom-

regionalt inflytande länsstyrelsen.länen fanns tydligt via Före-ett
i frågor rörande länets vägdirektören. Så sågdragande vägar var

genomför-organisationen fram till 1986 administrativ reformnärut en
regionalisering blevdes. första De regionernaEtt steg togs. tremot en

Öst Fortfarande vägdirektörema före-Sydväst, och Norrland. var
länsstyrelsen. Fortfarande verksamheten uppbyggd pådragande i var

länsförvaltningar, organisatoriskt blev regionchefer ansvariga förtremen
mellanregion. fanns dessförinnan ingen tydlig åtskillnadsin Detvar

produktionsansvaret. det förra låg bl.a.väghållar- och I ansvaret
standard olikaplaneringsuppgifter och uppgiften besluta vilkenatt om

myndighetsuppgiften. Fortfarande fanns vid dennaskulle ha, dvs.vägar
ansvarig.arbetsområden med s.k.tidpunkt cirka 280 vägmästare somen

företrädare för offentlig sektor.Vägverkets styrelse dominerades av
betoningentill den organisatoriska förändringen 1986motivEtt var

planeringsperspektiv. internt fram-myndighets- och Denett varav
långaförändring ställdes från omvärlden. Iinga krav påsprungen;

och motivetdet reform i huvudkontoret i Borlängestycken förblev en
Vägverket. handlartraditionellt i Detha varit bryta mönsterettattsynes

stärkamaktstrukturer i syfterådande kultur- ochbrott attmotettom
nationell planering.

År Vägverketsradikal förändringgenomfördes1992 en mer av
beställar/utförar-två delar. s.k.organisation. Reformen bestod Enav

skapadesVägverket, genomfördes. Två divisionermodell, initierad inom
s.k. tillväxtpro-försorg; åtgärderna föreslogs i denregeringensgenom

positionen 1991.
föreslås.ett planeringssystempropositionenI nyttattanges

perspektivet stärks. fåUtgångspunkten det nationella Förär att ettatt
samhällsekonomiskafrån alla trafikgrenar skall dejämförbart underlag

projekt.ökad tonvikt läggas vid strategiska Eneffekterna beskrivas och
ansågs anledning tilltill helhetssyn på väginvesteringarövergång geen

för-organisation och arbetsformer. Sådanaförändringar i Vägverkets
på miljoner kronor år.ändringar borde besparing 300 perge en

myndighetsdel ochföreslog Vägverket organiseras iRegeringen att en
produktionsdel. Samtidigt hävdades det angeläget inomäratt atten

bibehålla lokalt ochför utvecklat planeringssystemett ettramen
fastställa deLänsstyrelserna skulle dittillsregionalt inflytande. som

länstrafikanslaget delta i planeringsproces-långsiktiga planerna för samt
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för riksvägsnätet. En viss koncentration på vägprojektstörresen
förutsågs.

andra delen reformenDen innebar regionindelning. Detav en ny
förövergripande motivet denna förändring ha varit önskan attsynes en

förstärka den nationella planeringen Länsstyrel-vägtransportsystem et.av
förroll Vägverket skulle därmed förändras. politiskaDe priorite-sens

ringarna bör preciseras och därmed bli styrande. Regeringen börmer
därför förtydliga inriktningen planeringen. Inrättandetav av en
infrastrukturfond ansågs innebära arbetet inriktades planera,att mot att
finansiera och genomföra sammanhållna investeringar natio-större av
nellt intresse, skrev regeringen.

Till för Vägverkets långsiktigagrund planering för drift, underhåll
och utveckling det statliga bör ligga starkare politiskvägnätetav en

utveckladestyrning regeringsdirektiv, framhölls vidare igenom mer
regeringsförslaget. bör bl.a. utifrånDessa tillväxt- och fördelningspoliti-
ska målensträvanden för den statliga väghållningen och de väg-ange

skall erbjudas. På Vägverkettjänster ankommer det därför attsom
dialog, undersökningar och analyser säkerställa brukarkravenattgenom

påverkar verksamheten och de tjänster och produkter erbjuds:som
Genom samhällsekonomisk kostnads- ochsystemanalytiskt baseraden
intäktsanalys kan förslag till långsiktiga investeringsplaner och planer
för drift och underhåll utformas. Resultatet bör nationelltettvara

skallpå systemnivå. redovisa konsekvenserProgrammet ävenprogram
för miljö och naturresursanvändning inverkan samhällsplane-samt av

näringslivsutveckling Underlaget för redovisning häm-ring, dennam.m.
frågor pådialog med de intressenter för sådanatas som ansvarargenom

olika nivåer i samhället.
På skulle regionala på systemnivåmotsvarande sätt program

borde utarbetas i kontakt med brukarnaDessa näraupprättas. program
och de politiska hanterar fördelningsfrågor på regional ochorganen som
lokal nivå. Länsstyrelserna i propositionen därvid utgöraangavs en

sammanhållande länsnivå.viktig aktör organsom

Den organisationennya

propositionen behandlas också Vägverkets förslag till organisationI ny
för kunna realisera rationaliseringskravet på miljoner kronor300att per
år. Förslaget vilade på den nämnda uppdelningen Vägverketsav

myndighetsuppgiftemaverksamhet där särskiljs från verkets produk-
tions- och affärsverksamhet. Vidare konstaterades produktionsorgani-att

indelad i distrikt. sades fasta basen isationen Dessa denär utgöra
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produktionsorganisation och till vilken decentraliseringVägverkets av
möjliga utsträckning.arbetsuppgifter skulle ske i största

uppfattning innebar övergång tillEnligt Vägverkets störreen
effektiviseringar och rationaliseringar. Vid valetregioner betydande av

region hade Vägverket utgå från vadhuvudort i respektive äratt som
verkets uppgifter och verksamhet hänsyn tillbäst med hänsyn till

regional balans, arbetsmarknadutbredning, transportmönster,vägnätets
produktionsområdena behöver inte nödvändigtvisHuvudorter im.m..

hävdade Flera alternativanfalla med regionhuvudorter, regeringen.samm
verkets uppfattning möjliga.enligtvar

förslag och betonade verketsbiträdde alltså verketsRegeringen att
särskiltproduktionsuppgifter sker på företagsmässiga grunder. Det är

påutnyttjar och verkar för konkurrensbetydelsefullt Vägverketatt
konkurrens-förordade med andra ordproducentområdet. Regeringen

verkets produktionsapparat.utsättning av
erfaren-Vägverket kanVidare ansåg regeringen näröverväga att,att

helt delvis bolagiseraorganisationen, ellerheter vunnits denav nya
på regionstyrel-Regeringen avvisade tankenproduktionsorganisationen.

fortsättningsvis ledasVägverkets verksamhet bör även ytterst avser:
verketsbedömning detVägverkets styrelse. Enligt regeringens var

vilkakunna uppnå aviserade besparingaruppgift avgöraattsamtatt
Vi dock Vägverket vadlämpliga.etableringsorter är attmest ansersom

förnyadnågra myndighetsregioner börhuvudorter i göra enavser
Vägverketsbehovet regional balans. Vi delarbedömning utifrån ävenav

nödvändigtvishuvudorten i produktionsområdena intebedömning att
regeringen.regionhuvudorterna, skrevbehöver sammanfalla med

balans emellertid inte ha preciserats,regionalUttrycket änsynes
operationaliserats.mindre

Vägverketsriksdagens vilja inte dela länen. DetDet att varvar
och produktionsfunktio-lägga beställaxfunktionen påönskan ortatt en

särskilja beställar- och utförarkompeten-på Syftet attnen en annan. var
Vägverket borde regionalpolitiskaRiksdagens ståndpunkt blev taattsen.

väghållardelen ochhandlade bådehänsyn vid val huvudorter. Det omav
riksdagen ställning till vilkaproduktionsdelen. inteDäremot ortertog

borde väljas.som
gång. DetVägverkets förslag modifierades under beslutsprocessens

harför beställarfunktionen. På produktionssidanfinns idag sju regioner
Sverige och Stockholm i Mälardalen.Skåne kommit ingå i sydöstraatt

innebärande produktions-förändring under genomförandeEn är treny
områden.
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De lokaliseringar kontoren hade föreslagits Vägverketav som av
ifrågasattes. Här tvingades Vägverket till olika regionalpolitiskatyper av
överväganden.

År fördes1993 Trafiksäkerhetsverket in under Vägverket varigenom
Vägverket fick sektorsansvar för trafiksäkerheten inomett vägtransport-

harDetta därefter utökats omfatta miljö, handikapp, yrkes-systemet. att
trafik, kollektivtrafik, informationsteknik och forskning och utveckling

beslut riksdagen. Här finns alltså förskjutning i Vägverketsgenom av en
verksamhet totalansvar för det svenskamot ett vägtransportsystemet.
Därmed skulle kunna tyngdpunkten har förskjutits storstadsägas att mot

glesbygd bakgrund det vidgade i förstaän. mot att ansvaretsnarare av
hand finns bevaka i storstadsområdena. Därmed skulle också någonatt

rumsliga effekter kunna betraktas sannolika dennasorts som av
övergång totaltmot ett ansvar.

Den regionala organisationen skiljer sig markant mellan de två
divisionema mellan de enskilda regionerna och produktionsom-samt
rådena. Regionema fick nämligen frihet vad gäller organisation,stor
ekonomi och personal. likhetEn regionerna byggerär att upp en
nätverksorganisation med undantag Region Mälardalen för attav- -
sköta samråd lokalamed och regionala aktörer. länsstyrelsenI antas
länsplaner, omfattar investeringar i statliga länsvägar, länsjämvägar,som
kollektivtrafik, regionala flygplatser och kajanläggningar. finnsHär
också beredningsorgan med deltagare från trafikverken, trafikhuvud-

kollektivtrafik och handelskammaren. Styrelsen har be-männen
slutanderätt beträffande länstrafikanslaget LTA. Däremot ingår inte
underhåll länsvägar och länsjämvägar i länstrafikanslaget och inteärav
heller ansvarsfråga för länsstyrelsen. För övriga väghållningsplaneren

nationella och regionala länsstyrelsen endast remissorgan.är- -
ÅrRegioner, produktionsområden och distrikt följer länsgränsema.

fanns1980 cirka s.k280 vägstationer ingående förvaltningarna.i Dessa
fanns tillgänglighetsskäl utlokaliserade framföri allt glesbygdsom-av
råden. Idag har dessa reducerats till arbetschefsområden30 kvar i
produktionsorganisationen. Vi ånyo organisatorisk förändring medser en
rumsliga effekter. förändringarDessa har emellertid i de flesta fall
kunnat ske motstånd från de lokala nivåerna.utan

Innebär den organisatoriska förändringen rolluppdelningen och-
regionindelningen samordningen med andra offentliga verksam-att-
heter påverkatshar Vägverket betonar både konkurrens och samverkan
med andra trafikverksamheter. finnsHär nationell planeringen
innefattande de andra transportverken, Banverket, Luftfartsver-även tre
ket och Sjöfartsverket. geografiskaDe indelningama i de fyra trans-
portverken skiljer sig dock. Det förefaller inte leda till några problem
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länsstyrelserna skerSamordningen medutgångspunkter.Vägverketsfrån
remissförfarandet kompletterardärinformella nätverkidag genom

mellanasymmetriemellertid finnaskontakter. kaninformella Här en
jämfört medhar kunskapsövertagVägverketfråntjänstemännen ettsom

länsstyrelsens tjänstemän.kommunpolitiker och

mindresärskilt pålokalMinskad orternärvaro

förändringarna i Väg-organisatoriskainnebar deSammanfattningsvis
beställar/ut-rolluppdelning idelsregionindelning,verket dels enenen

iförändringardesjälvfallet svårtförarmodell. Det avgöraattär om
effek-prioriteringannorlundainnebärhar redovisatsverket avensom
dessa.prioriteringochkoncentration tilltivitet, orterstora avenen

ochmilkunde sina 30motsvarighet tillIdag saknas vägmästare somen
kännerskick. Entreprenöreniförkände vägen gottattett varansvar

ansvarsfråga. Ut-stycken frågalångaiinte detta Det är om enansvar.
ochmycket snabbthar gåttkonkurrensutsättningenvecklingen av

utförtfår arbetetöverväganden,Kortsiktigafeltänkt.kanske detär man
Såkostnader.ökadetill långsiktigtleder kanskekostnad,till lägreen

be-därtill främstorsakenMenintervjuperson.uttryckte sig ären
avgörande, vimotstridande tendenser,sparingskrav. Här finns ommen

organisatoriskadeknappast varitharförskjutningar,kan notera
förändringarna.

samhällsekonomiskadokumentationVägverketsiOfta attnämns
för Sverigestotaltin. Ettbedömningar vägtransportsystemvägs ansvar

produktions-bedömning.samhällsekonomisk Isådaninnebär i sig en
företagsekonomis-renodlatemellertidförefaller detorganisationen vara

Fokus iockså intentionerna.såutgångspunkterka styr; varsom
mellanstorstadsområdena ochhar förskjutitsverksamheten vägarmot

Vägverketsinriktningen iförändradedensannoliktdessa. Det attär
förverkligavarit lika lättainte hade1990-taletambitioner under utanatt

Tillväxtpropositionensinflytandet.regionaladetnedmontering motor-av
försvåratsförmodligenstorstadsområdena hademellanvägssatsningar

satsningarna ibör dockbas. Detstark regionalmed nämnas atten
skapade skullemotiveradesdel störrestorstäderna till attstor enav

meningenmotkrafter i dendet finnshelhet. Menför landettillväxt som
kraft-skogsindustrin,framför alltkanskeoch näringsliv,kommuneratt

också här tillväxt-Argumententillgänglighet.för ökadfullt äragerar
ekonomiska betydel-skogsindustrinspekar pådåorienterade, storaman

åberopas.sysselsättningshänsyngradminskandeiDet är somse.
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Produktionsorganisationen förändras markant och förlorar arbetstill-
fällen. fannsDessa i huvudsak på mindre Styrelsensorter. samman-
sättning har förändrats från offentlignämnts sektors företrädare tillsom

för näringslivet.representanter
Det går inte driva företag och samtidigt regionalpolitiskaatt ett ta

hänsyn. Vi konkurrerar och då kan vi inte hänsyn till regionalta
balans. Enda kontakterna med den lokala nivån idag viär att raggar
jobb, så uttryckte sig intervjuperson inom produktionen.en
Det svårt vilka vinnareär och förlorare vidatt avgöra dessaärsom
omorganisationer. Det dock klart för den enskilde ochär i vissatt -
mån för kommunen blev det längre till beslutsfattaren. Detväg-
förefaller inte osannolikt effektivitetsmål prioriteras får detnäratt
regionala och lokala inflytandet vika, vilket innebär ocksåattge
regionalpolitiska hänsyn ned. förefallerDet sannolikt dettonas äratt
just den regionala hänsynen och framför allt då hänsynen till
glesbygden, förs fram på lokal nivå.som

Regionema med undantag karaktäriseras organisationett av en- -
syftar till bygga nätverk för fånga lokala händelser ochatt attsom upp

strategier. För detta har också regel enheter i länsresidensstä-man som
dema dvs. där de förra vägförvaltningarna fanns enheter inordnade- -
i regionkontorets organisation. Det bör också olikanoteras att upp-
fattningar råder huruvida länsstyrelsens roll har förstärkts i och medom

kommunikationsexpert har blivit föredragande iatt dess styrelse.en
Landshövdingarna ganska kritiska till den organisa-mangrantvar nya
tionen före reformen 1992. Man ville inte förlora de kontakternanära

hade med sin" vägdirektör i länet. Nu samordnar emellertidman man
verksamheten väl kommungränsema. Idag bygger förankringenöver på
remissförfarande inför beslut och framför allt olika formergenom av
framför allt informella kontakter formell struktur saknas mellanen- -
Vägverket regionalt/nationellt och länsstyrelser och kommuner. Det är
den bild Vägverket Vägverket emellertid inte bilden attger. ger av
länsstyrelsen har stärkt sin position.

Omorientering polisväsendets mål och organisationav

Polisens övergripande mål minska brottsligheten och ökaär att att
människors trygghet. Inom polisen pågår omfattande reformarbete.ett
En del i detta arbete närpolisreformen, vilken innebärär tyngd-att
punkten i polisarbetet flyttas dem berörs och kannärmare som av,
reducera, brottsligheten och polisen får möjlighet gripa inatt större att
i tidigt skede. Statsmaktema har formulerat målet när-polisen skallett att
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målsättning för utbyggnadverksamhet. Dennabasen i polisensutgöra
cirkatillhar flertalet län preciseratsnärpolisverksamheten i att avseav

Malmöhus ochJönköpings,länets totala30 procent resurser.av
och några län harmålet till 35Västmanlands län har procentangett

för cirkatill länen 30Bakgrundenhögre siffror. att stannatännuangett
resultatStockholms län detvarierande.mål I är ettärprocent avsom

invånare, i andra lännärpolis 000få 1ambitionen attatt avperen
och därmed denför verksamhetenskall basennärpolisverksamhet vara

sektorns anslag tillSyftet medverksarnhetsgrenen.enskildastörsta
brottsligheten i länen, inteoch minskaöka trygghetenpolisen attär att

regionalpolitiska mål.sysselsättnings- eller andrafrämja
frågortill antalstatsmakterna ställningUnder 1984 ett storttog om

tvåpolisreformen igenomfördes den s.k.Dåpolisverksamheten. steg.
årsförslagen från 1981väsentligt påbyggde i alltPolisreforrnen

styrelsensframhölls bl.a.RikspolisstyrelsenBeträffandepolisberedning.
effektivt polisvä-modernt ochuppbyggnadenförbetydelse ettstora av

reformeringen.och fram tillförstatligandetåren frånundersende
ochstyrelsens rollpåregeringsförslaget belyserFöljande citat synenur

1983/84:81.uppgifter prop
fortsättningsvisRikspolisstyrelsenböruppfattningEnligt min även

emellertidpolisväsendet.uppgifter inom Detbetydelsefullaanförtros är
inriktning ocharbetenaturligt styrelsens nuatt anpassasannanges en

vi harpå polissidanförvaltningsstrukturoch dentill samhälledet som
statligauppbyggnadsskede detframtiden. Ioch kan iidag ettmöta av

delvisbefogat styrelsenmin meningdet enligtpolisväsendet att gavsvar
regionala polisorga-lokala ochdenbefogenheterlångtgående gentemot

avslutat harfårår, uppbyggnadenefter 20nisationen. När ansesnu,
verksam-lokalafrämst dencentral styrningstarkbehovet överenav

andra, viktigafallit bort. Samtidigtsidafrån styrelsensheten växer
område.polisväsendetsmyndighet påcentraluppgifter fram för en

centralolika formermycket hänföras tilluppgifter kan iDessa avnya
polismyndighetema.rådstöd ochservice samt

polisverksarnheten redovisas 1990. Därsamlad påEn togssynny
1980-taletsvidareutvecklingenrördefrågorantalett avsomupp

Rikspolisstyrelsenspåbeskrivs regeringensBla.polisreform. syn
framtida roll.

rikspolisstyrelsensinnebär betoninganförtDet jag avennu
och serviceorganregeringenförvaltningsorganfunktioner ettettsom
förvaltningsorganTill funktioneni övrigt.polisorganisationen som

polisorganisatio-beslut tillföra statsmakternashör bl.a.regeringen utatt
huroch följapolisväsendettillsyn stats-attöverutövaatt uppnen,

ochanslagsframställningpraktiken ibeslut imakternas omsätts samt att
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på lämna statsmakterna informationsätt läget beträffandeannat om
polisens verksamhet och underlag för beslut statsmakterna rörandeav
polisen. Också rikspolisstyrelsens centrala arbetsgivarfunktioner kan
räknas hit. Stödet till polisorganisationen gäller bl.a. metodutveckling,
utbildning, administration, ADB-stöd och teknisk utveckling. Därtill
kommer rikspolisstyrelsen har viktiga polisiära uppgifter, bl.a.att av
samordningskaraktär, på området landet helhet, framför alltrörsom som

det gäller narkotikabrottslighet, ekonomisknär kriminalitet och
organiserad brottslighet. Propositionen behandlades riksdagen underav
hösten JuU1990 1990/91:24, rskr. 1990/9l:210.

Vid mitten 1980-talet infördes delvis ledningsmodell förav en ny
polisen, den s.k. länspolismästarmodellen. Samtidigt skedde vissen

Årdelegation ekonomiskt från central nivå till lokal nivå.av ansvar,
1992 genomfördes länspolismästarmodellen i hela landet. Samtidigt
genomfördes budgetrefonn, innebar mål- och resultatstymingatten som

med rambudgetar infördes. Rikspolisstyrelsen har införtsamt ett system
modell för fördelning anslagen till länen huvudsakligenen av som

bygger på capita fördelning de polisiära tillen per av resurserna
respektive län. På länsnivå kan nämligen konstatera starktettman
samband mellan antalet anmälda brott och antalet invånare. Mot
bakgrund detta framstod capita modell fördelning medav en per en-
befolkningstalet utgångspunkt lämplig och dessutommestsom vara
ligga i linje med fördelningsprincipema inom andra områden inom
statsförvaltningen. Sambandet mellan befolkning och antalet anmälda
brott gällde dock bara till viss nivå. Därefter inträdde vadupp en som
skulle kunna kallas storstadseffekt, där såväl antalet brotts-en
anmälningar antalet ingripande meddelanden invånare fick ettsom per
signifikant högre värde. Man ansåg detta förhållande kunde tyda påatt
strukturella förhållanden generell karaktär, motiverade störreav som
behov polisiära tjänster, den s.k. strukturfaktom. vissaI län förelågav
verksamhet oberoende folkmängd. Dessa verksamhetersom var av
kostnadsberäknades schablonmässigt och benämndes beslutspaket, t.ex.
sjöpolisverksamhet och fjällräddning.

Om betraktar utfallet i antalet poliser l 000termerman av per
invånare framstår skillnaderna mellan länen mycket Stock-stora.som
holms län har dubbelt så många poliser exempelvis Kristianstadssom
län.
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Organisation

landsfiskalensPolisen förstatligades år 1965. Då delades uppgifter upp
och kronofogde.mellan polis, åklagare Landet indelades i 119

polisdistrikt och myndighet. Dennaettvartsom var en egen
bestående fram till budget- ochorganisation har i varit ända läns-stort

Dåpolismästarreforrnen år 1992. fick länsstyrelserna befogenhet att
själva besluta länets indelning i polisdistrikt. Vid ingången åravom

har de allra flesta länen endast polisdistrikt. Antalet1997 ett
polismyndigheter totalt En fortsatt reducering i antalet31.är

åren, vilket på siktpolismyndigheter inom de närmasteär väntaatt
kommer sammanfalla medinnebär polismyndighetsindelningenatt att

den nuvarande länsindelningen.
och centralRikspolisstyrelsen inrättades inför förstatligandet är

polisväsendet.förvaltningsmyndighet för
i länet och har detLänsstyrelsen det högsta polisorganet över-är

för polisverksamheten i länet. Länsstyrelsensgripande ansvaret ansvar
fallpolisverksamheten i de flestaoch befogenhet vad gäller utövas

länspolismästaren.genom
indelade i polisområden. kan i sinPolisdistrikten Dessaär tur vara

närpolisområden.indelade i
har rationalisera i lednings-Inriktningen i besparingsarbetet varit att

på polisoperativafunktioner och administration och inte dra ned den
utbygg-Verksamheten kännetecknas vidare fortsattverksamheten. enav

nad närpolisen.av
rationaliseringOmstruktureringen under år har inneburit en avsenare

chefsfunktionerledningsfunktionema på så antalde högsta sätt att ett
organisationen. Länsstyrel-behövs den regionala och lokalainte längre i

så tillvidavakthavande befälsfunktionhar rationaliserat att manserna
frekvent tid. Regeringensbefäl i länet under ickehar färre vakthavande

operativaskall åstadkommas denkrav rationaliseringär utan attatt
sänks. bedöms klarlagtnivån polisverksamheten Detinom att pro-

verksamheten Brottsutredningar.duktiviteten sjunkit något inom
handOrsakerna tycks komplexa, värderas i första utgöravara men

Också verksamhetsgreneneffekter den pågående omorganisationen.av
Övervakning följdhar något minskat sin produktivitet som en av

och administrativa förändringar.omorganisationen
och med decentraliserat resultatan-Rationaliseringama i länen ettute

brottsförebyggandeutveckling arbetssätt närpolis,ochsvar av nya
ekonomi-samordning personal- ochproblemorientering etc. samt av

koncernövergripan-ställer krav på utveckling detadministration stora av
dethar arbetet med renoveringde teknikstödet. Bland annat avman
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nationella radiosystemet så vakthavande befäl skall kunna leda helaatt
länet från ställe för få de stigande underhållskost-ett samt att ner
nadema.

Länsstyrelserna har fått ökat för polisverksamheten. Genomansvar
förändringar i polisförordningen kan länsstyrelserna besluta indel-om
ning i polisdistrikt, vilket tidigare riksdagens uppgift. Distriktsindel-var
ningen har baserats på följande förutsättningar: polisensmerparten av
verksamhet lokal. Det samarbete med närsamhällets övrigaär är genom

polisen har bäst möjligheter bidra till trygghet ochatt attresurser som
angripa brottslighet tidigai stadier. Därför skall den löpande operativa
övervaknings-, utrednings- och problemorienterade verksamheten bygga
på lokala polisenheters självständighet och Länsstyrelsens ochansvara
den regionala ledningens övergripande för effektivitet ochansvar
ekonomi skall årsvisa mål, anslagsramar och anvisningarutövas genom
bl.a. samverkan inom regionen, kontroller den lokalaom genom av
verksamheten tillsättning och avveckling högre lokalasamt genom av
chefer. Främsta kriteriet vid distriktsindelning bör bärkraft, dvs.vara
underlaget för polisorganisation med medel kan skapaen som egna
trygghet för områdets invånare och bekämpa den lokala brottsligheten
för områdets invånare och bekämpa den lokala brottsligheten med rimlig
framgång. saknas emellertid tillförlitligaDet mått på dessa effekter av
polisiär verksamhet.

År 1992 etablerades organisation med länspolismästare i samtligaen
län. Det innebär chefen för den polismyndigheten i länetatt största
också regional chef.är

Riksdagen beslutade år 1993 sammanlagt miljoner kronor500att
skulle inom Justitiedepartementets område under de kommandesparas
åren. Besparingama skulle i sin helhet ske inom polisväsendet och
främst genomföras rationaliseringar med övergång tillsamtgenom en
studiemedelsfinansiering polisutbildningen. Summan motsvaradeav
cirka 5 polisväsendets totala anslag. Senare tillkom ytterliga-procent av

besparingskrav på 235 miljoner kr för budgetåret 1995/96.ettre
Budgetåret 1992/93 infördes budgetsystem förutsätterett nytt som en

resultatorienterad styrning verksamheten och medlen anvisasattav som
ramanslag. Reformen innebar också ökade krav på uppföljning och
utvärdering verksamhets- och ekonomiansvar följdes åt. Varjesamt att
länsstyrelse skulle utarbeta för fortsatt rationaliseringett program av
polisverksamheten för länens samlade polisresurser skall kunnaatt

såanvändas effektivt möjligt.som
Indelningen i närpolisområden följer kommungränserna där kommu-

närpolisområde. Större kommuner ofta indelade fleraiutgör ett ärnen
närpolisområden. Antalet poliser i närpolisområdena be-styrs av
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folkningsunderlag, brottslighet och struktur i Storaövrigt. variationer
förekommer det gäller invånareantal polis; från 1 000 i vissanär per
områden till 7-8 000 i andra.

År 1995 ungefär landets10 polispersonal närpolis.procentvar av
Ungefär 60 landets befolkning omfattades närpolisverk-procent av av
samheten. förutsätter lokalDetta anpassning, ofta med målet atten
närpolisen skall cirka verksamheten.30utgöra procent av

Statens budgetprocess har inneburit utökad frihet för denya en
lokala polismyndighetema fritt disponera sina medel. Ytterligareatt
uppgifter har delegerats från nationell till regional nivå, såsom för-
delning medel, samordning och samverkan inom och mellan länen,av
ekonomisk förvaltning, administrativt stöd och Verksamhetsuppföljning.
Polisdistrikten årsredovisningar, vilka Riks-sänds in tillupprättar egna
polisstyrelsen därefter årsredovisning för helasamladupprättarsom en
polisväsendet.

mittenVid 1990-talet antalet poliser cirka och17 600av var annan
personal cirka 7 100. Fördelningen mellan och kvinnor 66män var pro-

och kvinnor. Polischefspersonal och polispersonal34mäncent procent
till drygt 85 Den administrativa personalenutgörs män.procent av
däremot till övervägande del kvinnor Speciella78 procent.utgörs av

rekryteringsinsatser har för fågjorts ökad andel kvinnor ochatt en
med invandrarbakgrund.personer

Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna

Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna fick under 1970-talet
för uppgifter legat pådet administrativa tidigareöverta ansvaret som

andra myndigheter, till exempel administrationen barnbidragen,av
bidragsförskotten, utbetalningen förmåner till studerande ochav
värnpliktiga. Till följd denna utveckling fördubblades antaletav

försäkringskassorna, frånanställda i 8 000 årsarbetare till 7001970 18
årsarbetare 1980.

Under 1980-talet tillät ekonomin inte utökad konsumtion och nya
reformer. Den offentliga sektorn blev föremål för neddragningar. Detta
gällde inte minst försäkringskassorna rationaliseringar ficksom genom

från årsarbetaresin personal reducerad 18 700 år till 16 4001980se
årsarbetare 1987. Samtidigt genomfördes emellertid reformer,nya
barnbidragen höjdes och föräldraförsäkringen och komplette-byggdes ut
rades. Som följd detta ökade antalet årsarbetare vid försäkrings-en av
kassorna till vid årsskiftet 1991/92. sjuklönen infördes17 100 När 1992
arbetsgivarna betalar sjuklön två första förändradesde veckorna
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uppgifterna ytterligare. volymenDen sjukpenningsprövningarstora
försvann samtidigt försäkringskassoma fick vidgatavsevärtettsom

för yrkesinriktad rehabilitering. förAnsvaret rehabiliteringen påansvar
lokal nivå medförde sysselsättningsökning med 2 000 ien ca personer
landet.

Riksförsäkringsverket central förvaltnings- och tillsynsmyndighet.är
Verket råd och ochanvisningar övervakar tillämpningen lagarger av

effektivitetsfrågor.och villkor för Försäkringskassansamt ansvarar
finansieras med statliga medel och jämställs med statliga myndigheter

Försäkringskassoma har dock aldrigi de flesta avseenden. varit delen
länsförvaltningen.den statligaav

Försäkringskassoma alltså idag Socialförsäkringens ansikte utåtär
försäkringskassor,och administrerar försäkringen. 25 allmänna ien

landstingskommun Göteborgs kommun,varje isamt tar emoten
huvuduppgiften.ansökningar och beslutar ersättning. Det Inomärom

och antal lokalkontor ochvarje kassa finns centralkontor andraett ett
serviceenheter.

Organisation

försäkringskassa skall enligt lagen allmän försäkringallmänEn om
omfattning det bedöms erforderligt. Enligtinrätta lokalkontor i den

föreskrifter skall försäkringskassan ha minstRiksförsäkringsverkets ett
Verket rekommenderar vidare lokalkon-lokalkontor i varje kommun. att

heltäckande försäkringskompetens. Vidare bör dethar i principtor en
invånarantal eller med avstånd finnasi kommuner med större stora

lokalkontor försäkringskassan finner motiverat medytterligare som
hänsyn lokala förhållanden. upprätthålla god servicetill de För att en -

förhållanden så motiverardär geografiska eller kommunikationsm ässiga
former mindre enheterkan lokalkontoren kompletteras med olika av-

heltäckande kompetens.inte behöver ha sammasom
hade antalet sjunkitAntalet lokalkontor 1980 455. Tio senarevar

årsskiftet 1995/96 i centrala kassornastill och vid 359. De414 nerevar
Lokalkontorens har minskat,anställda har minskat kraftigt. anställda om

marginellt.än
finns s.k.Varje försäkringskassa leds styrelse. Därutöverav en
finnssocialförsäkringsnämnder med valda förtroendemän. Totalt 264

socialförsäkringsnämnder. Nämnderna fattar beslut i vissa ärenden
utpräglade skälighetsbedömningar.angivna i lag, det handlar Inär om

regel tjänstemän. Om försäkradövrigt fattas besluten i ärav en
kan han först begära omprövning.missnöjd med beslut Ett över-ett
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klagande går därefter till länsrätt och eventuellt till kammarrätt.senare
Sista instans regeringsrätten. Försäkringskassoma samverkar iär
Försäkringskasseförbundet, intresse- service- och arbetsgivarorgani-en
sation.

Före rollfördelningen1982 mellan den regionala/centrala kassanvar
och lokalkontoret hårt Uppgiftsfördelningen fastlagd. Därefterstyrt. var
har gått ökad självständighet och fri organisation. denHurmotman
lokala nivån skall organiseras beslutas försäkringskassan, pådvs.av
länsnivå. Det innebär den lokala nivån varierar starkt mellan olikaatt
delar landet.av

1980-talet karaktäriserades decentraliseringsprocess. För detav en
första har förskjutning och decentralisering från Riksförsäk-en en
ringsverket till centralkassoma Det finns exempel på ärendenägt rum.

har överlämnats från Riksförsäkringsverket till centralkontoren,som
tillsättning vissa tjänster och vissa organisationsfrågor.t.ex. av

Samtidigt påbörjades innebar decentralisering tillen process som en
lokalkontoren. del lokalkontor harEn budgetansvar. Föreståndarnaeget
fick helt roll. De blev kontorschefer med budgetansvar samten ny

för bl.a. personal och ekonomi. innebar antaletDet attansvar personer
verksamma vid lokalkontoren ökade, medan de minskade på nationell
och regional nivå. lagändring medfördeEn försäkringskassa kanatt en
omfatta landstingskommun eller landstingsfri kommun.änmer en
Därmed kunde Malmö och Malmöhus allmänna försäkringskassor gå

samman.
Regeln försäkringskassan skall ha minst lokalkontor i varjeatt ettom

kommun har under åren aktualiserats vid skilda tillfällen. Försäkrings-
kassorna har bakgrund decentraliseringen försäkringshand-mot av av
läggningen målsättningenhaft skapa lokalkontor med bas föratt egen

för verksamheten fullt på den lokala nivån och medatt utansvara
kompetens för all individinriktad ärendehandläggning. I samband med
detta och bakgrund allt krympande harmot av mer resurser, som
framgått antalet lokalkontor minskat under de åren. Det gällersenaste
särskilt de allra minsta kontoren.

Ett väl förgrenat lokalkontorsnät enligt Riksförsäkringsverketär av
grundläggande betydelse för kassornas verksamhet. Kommunen denär
enhet kring vilken all grundservice uppbyggd och finns dådet inteär
anledning frångå huvudprincipen minst lokalkontor i varjeatt ettom
kommun, har verket hävdat. Det finns emellertid skäl för övervägaatt
olika alternativa lösningar kan uppfylla huvudregelnsom anses om
minst lokalkontor i varje kommun. Riksförsäkringsverket har därförett
i den fördjupade anslagsframställningen för 1995/96-1997/98 pekat på
behovet analysera olika organisatoriska utvecklingsaltemativ,att t.ex.av
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vissaledningsfunktioner för flera lokalkontor läggsatt samman,
andra läggs på andrapå vissa kontor, medanspecialfunktioner läggs

förpå verksamheten och underlagför nå viss volymenheter att ge
funktioner.lågfrekventa ärenden ellerkompetens för

Sverige presenteradesFörsäkringskassan iöversynsutredningenI
Huvudtesen i betänkandetförstatligande.1996 förslag är ettettett om

rollfördelningentydliggörandeframför alltförstatligande ett avmen
försäkringskassoma. IRiksförsäkringsverket och de allmännamellan

och inte endastsamtliga styrelseledamötersåledesförslaget statenutser
idag övrigaidag; landstingetordförandeordförande och vice utsersom

försäkringskassor-roll iinnebära landstingetsskulleledamöter. Detta att
på försäkringskassedirektören.läggesBeslutsfunktionemaförsvann.na

Stark lokal förankring

begränsade, viförefaller förändringarnaSammanfattningsvis servara om
centralkontorentillgänglighet påverkas. Detochtill hur sysselsättning är

beslutarförsäkringskassestyrelsemade allmänna25 varsom om--
lokalkontor. Detarbetsfördelningen mellanochlokalkontor skall finnas

nivån,lokalaförändring på denpågårdetuppenbartär att ennu
ochEffektivitetsskällokalkontoren.omfördelas mellanarbetsuppgifter

förändringarna.deförklarabesparingskrav senastesynes
tillfrån centralkontordecentraliseringskettkassoma har detInom en

flyttats tillArbetsuppgifter harförändringarnalokalkontor. Här stora.är
Vårdbidrag,handikappersättning,förtidspensioner,bl.a.lokalkontoren,

centralkontoren idaginnebärassistentersättning. Dettabilstöd och att
tillstödfunktionärenden. Deenskildainte handlägger utgör snarast en

enhetlighet i myndig-verka förUppföljning ochde lokala kontoren. att
sin kraveninnebär icentralkontoren. Detåliggerhetsutövningen tur att

femtonnivå. Under dedrastiskt på lokalhar ökatpå kompetens senaste
vid deantalet anställdaneddragningkraftigdet skettåren har aven

lokalkontorenanställda vidantaletminskningEncentrala kontoren. av
stånd.kommit tillhar dettatrots

centralkonto-sammanslagningförespråkare förfinns idagDet aven
förutsattförsäkringskassorregionala allmännaantaltill attettren

antalså fall bliskulle iförändras. Förlorarnalänsindelningen ett
vad gällerskulle påverkasknappastlokalkontorenresidensstäder, medan

förloras dentillgänglighet. Vidarearbetsuppgifter ochsysselsättning,
länsstyrelser,nivå,på regionalaktörerkontakten mellan t.ex.nära

kommunförbundet.ochlänsarbetsnämndyrkesinspektion,landsting,
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Det förefaller sannolikt, statsmakterna förlägger arbetsmark-att om
nadspolitiska insatser och för sysselsättningen till kommunerna,ansvaret
så förstärks lokalkontorens roll. Oavsett detta, det viktigt för försäk-är
ringskassoma ha lokala stödjepunkter för sektorsövergripandeatt
samverkan. För detta talar behov kontakter med medborgarna,av
kommunen, arbetsförmedlingen, den lokala sjukvården arbets-samt
givarna.

Sammanfattning konsekvenser för sysselsättning, tillgänglighet och-
samordning

Vi kan i samtliga fall tendenser till ökad vikt läggs vidtre attse spar-
och effektivitetsmål. Fjärmandet från länsstyrelseorganisationen innebär
i sig den regionala förankringen i verksamheten Vi haratt ocksåavtar.
funnit den administrativa indelningen, i fallalla fåratt vi troom
flertalet våra intervjupersoner, innebär ökad vikt läggs vidattav
effektivitet; talar stordriftfördelar, behovet kompetensutveck-man om av
ling och expertkompetens betydelsen informationstekniknätenssamt av
utbyggnad. Introduktion den tekniken kan samtidigt innebäraav nya
såväl lokala regionala hänsynstaganden; utvecklingen internasom av
datasystem har medfört ökade möjligheter till såväl decentralisering som
ökad intemkontroll. Låt sammanfatta i antal punkter.ettoss

såvälI de allmänna25 försäkringskassoma för polisens del kansom
prioritering grundfunktionerna. Denna prioriteringnoteras en av av

grundfunktionen, kontakter och relationer med omgivningen, sigtar
andra uttryck i Vägverket; här förstärks nätverksorganisation ien
beställarfunktionen, medan produktionsorganisationen avvecklar
operativ verksamhet beroende dels på effektiviseringar och be-
sparingar och dels på konkurrensutsättning.

Under 1980-talet sker decentralisering arbetsuppgifter till lokalen av
nivå kan tänkas få sysselsättningseffekter och till frommasom vara
för tillgängligheten lokal service l två de verksamheter-etc. treav av

kan vi decentralisering framför allt den operativanoterana en av
verksamheten. Riksförsäkringsverket har delegerat ärenden till
centralkassoma, framför allt har de lagt ärenden påövermen senare
lokalkontoren. framgårDetta vi betraktar antalet anställda.även om

framförDet allt de centralkontoren25är har förlorat anställda,som
det finns vissa variationer mellan länen.även Denna decentrali-om

sering kan också i polisväsendet. Tendensen förstärksnoteras av
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enheter har blivit vinnare iantal lokalanärpolisorganisationen. Ett
ställetlokalt spridda enheterna iVägverket detvå verk.dessa I synes

arbetsuppgif-centraliseringsker samtidigtförlorare. Här avenvara
ledningsfunktioner, till platser.framför allt störreter,

förläggsoch kontrolluppföljningför ledning,Funktioner nästan
Vägverketregionaladvs.genomgående till de centrastörre orterna,

och polisväsendet.försäkringskassomaresidensstäderoch

utforman-regionala friheten iverksamheter har densamtligaFör tre
Från vidblivitoch organisationpersonalekonomi,det stor. attav

centrala beslutovanifrånformatsingång ha1980-talets genom
denlokal nivå. Här harpå regional ochverksamheternaformas idag

bidragit.utvecklingeninfonnationsteknologiska

verksamheterna,sysselsättningen i deminskarTotalt tresett men
marginell.varithar minskningenförsäkringskassomaochi polisen

Sam-drivkraften.effektiviseringarochpå besparingarKraven utgör
fördelning igeografiskasysselsättningensmanfattningsvis ger

diverge-tämligenoch försäkringskassornapolisväsendetVägverket,
iFörändringarnabetraktar perioden 1985-94.virande bilder, när

för-Vägverket Deilokaliseringsysselsättningens störstaär stora.
Residens-glesbygdskommuner.och iindustriorterfinns pålorarna

marginellapolisväsendetiFörändringarnavinnare.städerna ärär
tendens finnsmotsvarandeEnstorstadentendensmed att gynnas.en

ochlandsbygdhärförsäkringskassoma,betraktarvi gynnasmenom
industriorter.

organisatoriskadekonsekvensernaregionaladeBedömningar avav
Mångastarkt varierande.tillgänglighetenförändringarna för orterär

tillgänglighetfårplatsernaavstånd till delångtmed sämrestörre en
tordeväghållning. Däremotpolis ellerhandlardetoavsett omom

Tendensenstorstaden.påverkas ialls ärtillgängligheten knappast
huvudorten.frånvi kommerlängre bortnegativ

harplatsernautanför debeslutsfattareviktigaTillgången till större
förocksåför polisväsendetgällerdrastiskt. Detminskat men

produktionen.ochmyndighetsutövningenbådedvs.Vägverket,
personkännedomintepå sidor harBeslutsfattama ömse somsamma

lokala känne-beslutsfattarna interegionalaoch detidigare samma
kontakter.personligaharInformationsteknologindom. ersatt
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Det finns eller mindre uttalad ambition hos sektorsorgan atten mer
fjärma sig från länsstyrelsen. Denna vilja har varit eller mindremer
tydlig under intervjuerna. Försäkringskassoma saknar länsstyrelse-
koppling och söker i stället utnyttja de lokala och regionalaatt
koalitionema för främja kassomas självständighet. Det finns ocksåatt

vilja försöka dra sig undan regionalpolitiska hänsyn. Försäk-atten
ringskassan såväl polisväsendet betonar avsaknaden regional-som av
politiska ambitioner. Uttalanden detta slag främst sysselsätt-av avser
ningshänsyn.

Enheter på olika nivåer i de organisationerna har tendenstre atten
identifiera sig med den effektiva organisationen och företagetser

något förebild. Vi eller mindre tydliga inslagsom av en ser mer av
företagisering verksamheterna. Det förefaller finnas sortsen av en

demokratiskt underskott. förefallerDet inte osannolikt justatt
denna ibland mycket starka identifikation med företag missgynnarett
glesbygden. verksamhet,En Vägverket Produktion, kan intesom av
konkurrensskäl regionalpolitiska hänsyn. Verkets konkurrenter,ta
Skanska, NCC och PEAB, har inte regionalpolitiska ambitioner.

De organisatoriska förändringarna i de verksamheterna snabbatre är
och omfattande. En tydlig tendens i samtliga verksamhetertre är en
övergång allt områden, indelningsändringarstörremot när genom-
förs. De organisatoriska förändringarna kommer med all sannolikhet

fortsätta.att

såväl försäkringskassornaI polisväsendet sker omfördelningsom en
arbetsuppgifter på lokal nivå. Det förefaller decentralise-av som om

ringen arbetsuppgifter har upphört och det sker kon-attav en
centration lokalt och regionalt. Inte minst tydligt detta förär
försäkringskassomas del; medborgarkontor torde vägvara en som
offentlig verksamhet väljer. Specialister, med viss kunskappersoner
och kompetens kan inte tillhandahållas allai verksamheter, varför
det idag sker samordning och omflyttning arbetsuppgifter.en av
Ambitionen dessa inte skall koncentreras till deatt t.ex.synes vara

kompetens och kunskap ofta styrande.större orterna; är

De aktuella regionindelningama i allmänhet inte någotsägs utgöra
problem sektorsföreträdarnas perspektiv. Samordningen mellanur
olika verksamheter går åstadkomma indelningamaatt trots att är
varierande. Det i den allmänna uppfattningen. ställetär Istort sett
betonas behovet goda relationer med organisationer på den lokalaav

7-17-0059
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påuppfattningar har sektorsintressenasnivån. Avvikande motpart
helhetsperspektiv.nivå, länsstyrelserna företräderregional ettsom

samord-korsar varandra. BehovetorganisatoriskaDe gränserna av
del länsstyrelseruppfattas mycket olika. tillning I motsats en ser

och dist-problem med varierande region-sektorsintressen inga
indelningensvårigheterna ligger inte i den regionalariktsindelning.

organisationerna har.de mandat de olikai kulturen ochutan som
frånSå skildras situationenfinns naturliga intressemotsättningar.Här

sida.sektorsorganens

expansionverksamhet i regionalstatlig5.3.4 En -
högskolan4

Bakgrund

förändratshögskola har etablerats hartill varförMotiven överen ny
universitetenhögskolorna grundades,tiden. de förstaNär t.ex.somnya
effekternaframför allt de positivabetonadesUmeå och Linköping,i av

skullehögre utbildning. Fleratillgänglighet tillökad personeren
utbildningsnivånochutbildningenrekryteras till den högrehärigenom

klartfanns med andra orddärmed höjas. Dethela landet skullei ett
i bilden.nationellt intresse med

förbättrahögskolornatill deviktigt motivEtt attannat varnya
kunskaputvecklingfullgod infrastruktur förmöjligheterna att avge en

möjligheternagäller Umeå-etableringendetoch kompetens. När tex var
skäl.och viktigamed läkare, tandläkare lärareförsörja Sverigeatt norra

Norrlandinnebarfall, allmänfanns också, i dettaDet attsyn somen
motivenlandsdelen.kunde lyfta Dekulturhärdbehövde senaresomen

debattprägel. dagenstydligare regional Ihade med andra ord en
högskola till visslokaliserafördelar medbetonas andra ortatt enenmer

kompetensförsörjningsaspekter försynnerhet betonaseller region. I
också forskningensuppmärksamhetnäringsliv. ökadregionens En ges

mindreförsta hand tillkunskapsspridning till näringslivet ibetydelse,
problemlösare eller deutvecklingsresursallmän regionalföretag, som

kulturklimatet.effekterna förpositiva

4 Bilaga till SOU 1997:13avsnitt bygger 7Detta på



SOU Förändrade verksamheter1997:13 och villkor 193

Högskolornas och direkta effekter sysselsättningenpåexpansion

Under den tioårsperioden 1985-94 har antalet anställda vidsenaste
procenthögskolorna ökat från till38 000 41 000, dvs. med 8ca ca

kan jämförasDetta med sysselsättningsförändringen helainom den
statliga sektorn, där antalet anställda minskade med under15 procent

Ökningenmotsvarande period. antalet anställda har framför allt skettav
vid de mindre högskolorna i landet. sysselsättningen ökade vid
högskolorna under perioden med 23 vilket kan jämföras medprocent,

procentuniversiteten där motsvarande uppgift 6 Exkluderar viär
dessutom fackhögskoloma har antalet anställda inom högskolorgruppen
vuxit med Fortfarande70 dock universiteten förprocent. tresvarar
fjärdedelar antalet anställda inom högskolesektom.av

Högskoleresurserna helt koncentrerade till storstäderna ochär nästan
regionala Endast omkring 2 antalet anställda finns icentra. procent av
övriga delar landet.av

Tabell Anställda hägskolesektorn befolkningsandelar5.1 16H74 årinom samt
och fördelade1985 1994 på F-regioner.

1985 Bef.%% 1994 % 1985-94 %

Stockholm 6 647 22 7 063 21 +6 21
Göteborg 4 628 15 4844 13 3 9-
Malmö 5 933 20 6 137 18 3 7+
Regionala 12 437 41 15 287 46 3923+
centra
Övriga 491 2 599 2 +22 24
Totalt 30 136 100 33 570 100 +11 100

andelenAnm. OBS för Stockholm och Göteborg påverkas de anställdavidatt attattav
Handelshögskolani inteStockholm CTH medräknas statligt anställda.samt som

ÅRSYS-statistikKälla: bearbetningarEgna SCB:sav

5 används definitionHär begränsad högskolesektorn vad SCBänen mer av
normalt Det endast anställda vid högskolorna medräknats ochgör. är som
sålunda anställda vid CSN, Verket för högskoleservice m.fl.är t.ex. ex-
kluderade. Används SCB-definitionenden antalet anställda tilluppgårgängse

50 000 1985 och 000år 49 1994.årca ca
6 I denna ingår iKTH, Högskolan Luleå ytterligare regionala16samtgrupp
högskolor. Högskolan i Jönköping, CTH och Handelshögskolan i Stockholm
ingår ej, eftersom dessa stiftelser och de anställda intedärmed räknasär som
statligt anställda i statistiken.
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snabba befolkningstillväxten våra ochDen relativt i residensstäder
högskoleorter tillskrivs ofta högskolornas utbyggnad. direktaDen
effekten högskoleanställdaantalet ökat har dock haft marginellattav en
betydelse för arbetsmarknaden helhet. endastDessa halvutgörsom en

arbetskraften riket. Störsti betydelse för arbetsmarknaden iprocent av
enskild kommun har de högskoleanställda i Lund, med andelen en

motsvarande arbetskraften. I exempelvis universitetsortema9 procent av
UmeåUppsala och andelen 4 Utöver de direkta sysselsätt-är procent.

högskolornas verksamhet har ocksåningseffekter följersom av
högskolornas inköp och studenternas och de anställdas konsumtion

hög-effekter på arbetsmarknaden. En rimlig bedömning antaletär att
skoleanställda borde räknas med åtminstone faktor 0,5 för fåattupp en

kan högskolor-den totala sysselsättningseffekten i region. Trots dettaen
endast del förklaringen till sysselsättnings-expansion utgöranas en av

fleroch befolkningsutvecklingen i högskoleortema. finns åtskilligtDet
och befolkningsutvecklingen på dessaförklaringar till sysselsättnings-

orter.

betydelse för högskolans rekryteringLokaliseringens

högskolorna har ökat kraftigt sedan mittenAntalet studerande vid av
mindre och medelstora högskolor-l980-talet. Framför allt det vid deär

ökning antaletexpansion har Av totaldenna ägt avna som rum. en
svarade och medelstorastuderande på 1985-94 de mindre88 000ca

har inneburit universitetens andelhögskolorna för Detta58 procent. att
från omkringhögskolestuderande minskat under perioden 70antaletav

till knappt 60 procent.
från det länet.Flertalet högskolor har hög rekryteringsandel egnaen

dock undantag och har traditionellt alltidUppsala Universitet utgör ett
geografiskt spridd rekrytering. Rekryteringen vidhaft mycketen

huvudsak regionaltoch högskolorna i Stockholm iUniversitetet är
förklaras det befolkningsunderlag och detfokuserad, vilket storaav

finns Stockholmsregionen. Högskoloma ibreda utbildningsutbud som
Jönköping har också höga rekry-Trollhättan/Uddevalla, Mälardalen och

vid sidanteringsandelar från det länet 1994/95. Omvänt har, omegna
och UmeåUppsala, Högskolan i Växjö, MitthögskolanUniversitetet i

låga rekryteringsandelar från det länet.Universitet förhållandevis egna
borde ha med-alltmer geografiskt spridda högskoleutbildningenDen

och skillnader mellan olikaverkat till geografisk utjämning atten
minskat det gäller hur andel befolkningenkommuner när stor somav

Ännu skillnader mellansöker till högskolan. finns dock betydandesig
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olika kommuner vad ungdomars benägenhet påbörja hög-attavser
skolestudier. Andelen högskolenybörjare 1994/95 11,8 av be-var
folkningen 16-64 år promille i genomsnitt i riket, varierademen

Älvdalenmellan 3,7 promille och 18,2 promille Umeå. kanMan med
fog påstå kunskapssamhället mycket långt borta i kommunatt är en

Älvdalen.som
Flertalet universitets- och högskoleorter finns med bland de kommu-

har hög rekryteringsandel. För rekryteringen från andra orterner som en
det emellertid svårt urskilja något tydligtär geografisktatt mönster.

Bland kommuner med hög rekryteringsandel återfinnes ocksåen
Sorsele, Malå eller Vellinge samtidigt exempelvis Hera kommunersom

Stockholmsregioneni har rekryteringandel under genomsnittet. Deten
finns således inget omedelbart samband mellan geografisk närhet till en
högskola och hur andel befolkningen i kommun sökerstor av en som
sig till högre studier.

Det ursprungliga motivet för etablera högskolor på fler dvs.att orter,
öka den nationella rekryteringen till högskolan, alltså haatt synes en

lägre giltighet idag. En nedläggning eller nyetablering högskolaav en
skulle med andra ord få förhållandevis liten effekt för den nationellaen
rekryteringen till högskoleutbildningen. Sannolikt betyder andra faktorer,

social tillhörighet, attityder, arbetskraftsefterfrågan på dent.ex.som
lokala arbetsmarknaden eller gymnasieskolan i enskild kommunom en
särskilt stimulerat ungdomar studera vidare, väsentligtatt mer.

Det dock viktigt konstatera ovanstående slutsatser gäller deär att att
ungdomar avslutat gymnasiet och kan förväntas fortsätta med högresom
studier. När det gäller yrkesverksammas möjligheter delta fort-it.ex. att
och vidareutbildning betyder givetvis den geografiska närheten väsent-

Ävenligt från hittills genomförda studier kan dramer. om man
slutsatsen geografisk närhet till högskola i mindre grad påverkaratt en
ungdomars benägenhet söka sig till högskoleutbildning, väljeratt en
emellertid många den högskola ligger Därmed dessanärmast. styrssom
i sitt ämnesval det utbud finns på den aktuella högskolan. Vilkaav som
konsekvenser detta har för arbetskraftens utbildning och sammansättning
på sikt dock osäkert.är
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kunskapsförsörjningoch regionalför lokalbetydelseLokaliseringens

betraktasutbildningen kommithögretakt med denI attatt som en
i mångahar också intressetoch sysselsättningför tillväxtmotor

tillhögskoleutbildning. Närheterbjudaför kunnakommuner ökat att en
arbetsmarknadersbetydelse för enskildacentralhögskoleort är av

arbetskraft. betydandevälutbildad Iochrekryteramöjligheter att enung
påkvarmed sin högskoleexamenfärdigafinns deutsträckning ärsom

viktig förklaringavslutade studier. Enefterhögskoleorten tenninema är
utvecklats relativtarbetsmarknaderhögskoleortemas gynnsamtatt mer

landet.övriga delarän av
högskoleorter.olikabetydande skillnader mellanemellertidfinnsDet

särställning, där 80Stockholm intarhögskolorna iochUniversitetet en
kvar i regionensina studier boravslutatdemtill 90 ettprocent somav

högskolorna ibero påskulle detta kunnadelår Till attenpar senare.
sannoliktandel från regionen,rekryterarStockholm även stor menen
erbjuderi Stockholmarbetsmarknadenfaktorer,andra attär t.ex.som

håll.på de flesta andraakademikerförmöjligheter änstörre
och avgångamasrekryteringenssamband mellanomedelbartNågot

högskolorna indeladefigurdock inte. I 5.1finnsgeografiska ärmönster
andelrekryteringsandel och hurpå regionalberoendei fyra storgrupper

år efterpå högskoleortenkvarnyutexamineradede ettär parsomav
examen.
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Figur Sambandet5.1 mellan rekryteringens och avgångarnas regionala
fördelning. Högskolorna, inplacerade efter hög, medel eller låg
andel rekrytering från länet kvarboenderesp.

Rekryteringsandel från det länetegna

HÖG LÅGMEDEL
A

Handelshögskolan Sthlmn
HÖGd " KTH Lärarhögskolan Sthlm C TH

Stockholms Univ. Mälardalene
l l

Halmstad Kristianstadä Lund
k MEDEL Falun/Borlänge Luleå Gbg Univn

Karlstad Gävle/Sandviken Skövdev e
t Linköping Kalmara

ÖJönköping Sundsvall/Härnösand dr ts e r s u n
Växjö Uppsala
Umeå

LÅG ÖrebroBorås

De har förhållandevis låg andel kvar i länet i flera fallorter ärsom en
med mycket unik utbildning, med geografiskt spriddorter en men en

efterfrågan, det gäller Bibliotekshögskolan i Borås ellertex. närsom
Östersund.turistutbildningen i Uppsala har hög geografisk spridningen

såväl det gäller rekrytering avgångar.när som
Den offentliga förvaltningen intar helt dominerande ställningen som

arbetsgivare för högskoleutbildade, andelen nyutexamineradeäven om
går till offentlig förvaltning minskar till förmån för industri-, bank-,som

försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet.
Det i synnerhet de tagit sin vid de mindre högskolor-är som examen

i ökad utsträckning anställs i näringslivet. De enda högskolorna som
där den offentliga sektorns andel har ökat finns Stockholmi Lärar-
högskolan, KTH och Handelshögskolan och Göteborg CTH. Den
offentliga sektorns ökande andel liksom industrins minskande andel av
avgångama i Stockholm och Göteborg speglar sannolikt också den ut-
flyttning industriell verksamhet skett från storstäderna. Omväntav som
tycks det alltså industrins möjligheter rekrytera högskoleut-att attsom
bildad arbetskraft har underlättats de mindre högskolornas expansion.av
Trots avgångama från CTH, KTH och Handelshögskolan i Stock-att
holm till offentlig förvaltning har ökat hör de emellertid alltjämt till

högskolor med klar näringslivsprofil.gruppen en
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med högskoleexamen frånantal sysselsattaTabell Andel totalt5.2 av
ojfentligfärvaltning 1992.sysselsattes1991/92 isom

Högskola 1992Högskola 1992
%%

Uppsala 56Lärarhögskolan, Sthlm 97
Östersund 56Kristianstad 82

55Luleå78Umeå
Kalmar 54Universitet 73Gbg

Universitet 53Sthlms71Jönköping
Örebro 52Falun/Borlänge70

49Mälardalen70Lund
43Skövde65Halmstad
33KTH65Sundsvall/Härnö sand
27CTHGävle/Sandviken 63

SthlmHandelshögskolan, 2662Linköping
Karlskrona/Ronneby 2361Karlstad
Trollhättan/Uddevalla 2359Växjö

58Borås

statistikSCB:sBearbetningar CERUMKälla: av av

akademikerattraktivitet förarbetsmarknaderslokalaSkillnader i

arbetsmarknadermellan olikaframgår skillnadertabellI 5.3 typer av
nyutexaminerade frånattraheraförmågabranscher det gälleroch när att

högskoleutbildningen.
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Tabell 5.3 Avgångar 1991/92färdelade F-regioner,på antal/1 000 invånare
16-74 år.

Region Industri SNI 6 SNI Offentlig8 Totalt
förvaltning

Stockholm 0,5 0,4 0,8 2,1 4,1
Göteborg 0,6 0,3 0,6 2,4 4,2
Malmö 0,4 0,3 0,4 3,0 4,3
Regionala 0,4 0,2 0,3 2,2 3,3centra
Ytstora inlands-
kommuner 0,2 0,3 0,3 2,1 3,3
Mindre arbetsmark-
nader med varierat
näringsliv 0,3 0,1 0,1 1,7 3,1
Arbetsmarknader
med storskalig ind. 0,6 0,1 0,1 1,6 2,4
Arbetsmarknader
med småskalig ind. 0,3 0,1 0,1 1,6 2,2
Landsbygdsarbets-
marknader 0,1 0,1 0,1 1,2 1,6
Mindre bruks-

0,4 0,0 0 l 1,5 8orter 2z

Källa: Egna bearbetningar bearbetningar CERUM SCB:s statistiksamt av av

Högskoleortema har alltjämt hög attraktionskraft arbetsmarknaden som
för dem med högskoleutbildning, industriort Perstorpävenmen en som
rekryterar många nyutexaminerade. Detta visar mindreävenatt orter,
långt från de metropolerna, kan utveckla förmågan attraherastörre att
utbildad arbetskraft.

Svagast attraktionskraft har ofta mindre kommuner i svaga regi-
och ofta saknar någon industri.störreoner som

kommunerDe rekryterar hög andel till industrin präglassom en av
högteknologisk eller kunskapsintensiv produktion, Perstorp,t.ex.som
Trollhättan eller Järfälla. De har relativt hög rekryte-orter settsom en
ring nyutexaminerade till varuhandel, hotell och restaurangbran-av
schema återfinnes framför allt i folktäta områden med kundunder-stora
lag. När det gäller sektorerna bank och försäkring, fastighets- och
uppdragsverksamhet har i synnerhet storstadsregionema höga rekryte-
rings andelar. Högskole- och universitetsortema klartär överrepresentera-
de det gäller andelen nyutexaminerade går till offentlignär som
förvaltning. viktig förklaringEn tillgången på högutbildad arbets-är att
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kraft mycket vilketgod, innebär enklare kan rekryteraär ävenatt man
lägretill befattningar.

kunnat konstatera för StockholmDet vi tidigare ochmönster som
Göteborg, ökad rekryteringsandelinnebär till offentligsom en
förvaltning, gäller vi studerar de tekniska utbildningarna föräven om
hela landet. Den offentliga sektorns ökade rekryteringsandel har framför
allt skett på bekostnad industrins andel. omvända förhållandetDetav
gäller vårdutbildningama, där den offentliga sektorns rekrytering
minskat kraftigt istället allt fleroch sysselsätts inom denna kategori
inom varuhandel, hotell och bidragande orsak till dettaEnrestaurang.
kan examensavgångama från teknisk sektor ökat med 85attvara

under perioden 83/84-91/92, medan avgångarna helhetprocent som
från högskolan konstant. sannolikt så den kraftigavarit Det är att
ökningen från tekniska sektorn andra medden trängt ut grupper annan
utbildning.
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Tabell 5.4 Examinerade från högskolan 1983/84 respektive 1991/92 från
respektive utbildningssektor fördelat bransch respektive1985per

andezarf.1992

Övr.Sektor VårdTeknik AES Under- Totalt Totalt
visn. antal

spec.
1985 0,82 1,25 1,43 0,35 1,30 0,81 183
1992 8,37 6,16 1,19 1,81 9,41 5,41 1 225

Jord-och skogsbruk 0,41 0,30 0,18 0,39 0,52 0,38 86
Gruv

1985 0,31 0,02 0,00 0,00 0,03 0,05 12
1992 0,25 0,05 0,00 0,00 0,10 0,09 20

Tillverkning
1985 40,73 10,57 1,43 1,17 9,77 10,08 2 290
1992 27,99 8,55 2,01 1,14 9,17 11,01 2 493

E1-, vattenförsörjn.värme-,
1985 2,63 0,32 0,00 0,04 0,26 0,50 113
1992 2,15 0,39 0,00 0,07 0,34 0,72 164

Byggnadsverksamhet
1985 4,77 0,83 0,00 0,27 0,68 1,07 244
1992 4,45 0,87 0,00 0,40 0,91 1,62 366

Varuhandel, och hotellrest.
1985 4,86 7,82 4,75 1,25 3,74 3,79 861
1992 6,66 10,79 24,18 1,89 7,01 7,18 1 626

Samfárdsel, och telepost
1985 5,61 3,68 0,00 0,66 3,71 2,44 553
1992 5,41 4,91 0,27 0,61 4,23 3,39 767

Bank, försäkr, fastighet
1985 14,46 22,14 0,36 0,69 8,01 8,57 1 947
1992 12,65 22,88 0,09 1,01 10,61 11,03 2 496

Oñentlig förvaltning
1985 25,40 53,06 91,85 95,19 71,96 72,30 16419
1992 31,46 45,17 72.08 92,73 57,83 59,17 13 394

SAMTLIGA
antal
1985 3 189 5 270 1 116 10062 733 2 338 22 708
1992 5 913 3506 l 096 7 195 855 1 230 22 636

Källa: Bearbetningar CERUM SCB:s statistikav av

Under år 1985-92 tycks viss hautjämning skett vad gällersenare en
olika kommuners möjligheter rekrytera högskoleutbildad arbetskraft.att

talar förDet expansionen de regionala högskolorna har haftatt av en
effekt i detta avseende. Några bestämda slutsatser detta trend-ärom en

7 Utbildningssektorn kultur/info redovisas inte eftersom denna sektor har
relativt få resultatet kan bli missvisande.så För várdsektornsett attpersoner

tabellen justerad de kommuner har mindrerekryterat femsåär att änsom
från respektive borträknade.avgång ärpersoner
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utveckling eller går dock inte detmässig dra med endast underlagatt
figur på.5.2 byggersom

Figur Attraktivitet, antal kommuner antal nyutexaminerade/I5.2 000per
invånare.

fördeki°g1%5
Z

B

ä

s

statistikKälla: Bearbetningar CERUM SCB:sav av

olika branschers efterfråganskillnader vi kan konstatera mellanDe som
återspeglashögskoleutbildade med varierande utbildningsbakgrundav

avsevärdamellan kommunerna. finns självklarti jämförelse Detäven en
gäller behov högskoleut-mellan olika kommuner detskillnader när av

näringsstrukturolika ämnesområden beroende på vilkenbildade från
ordmellan kommunerna behöver med andrakommunen har. Skillnader

kommunerna eller underförsörjdainte omedelbart tolkas är över-attsom
högskoleutbildad arbetskraft. analys gjorts med hjälpmed En avsom

olika branscherdels befattningsbeskrivningar utbildningskrav inomav
hos har befattningaroch yrken, dels utbildningsnivån dem dessasom

visar emellertid på regionala skillnader i fråga kompetens-stora om
Axelsson 1994. Framför allt i småorterbrister i näringslivet et
regioncentra ofta så antaletutanför storstäder och bristernaär attstora

för nåhögskoleutbildade i privat sektor skulle behöva fördubblas att upp
branschertill den kompetensnivå personalen i näringslivet i sammasom

har städer.i större
skillnader borde kunna förväntaMed hänsyn till dessa vi störreoss

mellan olika kommuner det gäller andelenskillnader när t.ex. nyutexa-
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minerade tekniker invånare vad borde falletän närt.ex.per som vara
det gäller nyutexaminerade från lärarutbildningama.

utbildningssektorFigur 5.3 Avgångar 1991/92 kommun, andelarper per av
befolkningen år, 1992.16-74

0.4o%
m i-Teknik0,35%

l l"AES""0,30%
-Vårdi I-025% lI Undervisning1 m0,20% t

4ti0,15%
i0,10%

i """"0,05% --u -_ un-- nl0,00%

statistikbearbetningarKälla: bearbetningar och CERUlVI SCB:sEgna av av

framgår betydande skillnader mellan olikaAv figur det5.3 äratt
förhållande-rekrytering högskoleutbildad arbetskraft. Dekommuners av

ochrekryteringen samhällsvetarevis skillnaderna vadstora avser av
förväntade liksom de relativttekniker med den bild vistämmer oss

det gällerför rekrytering vårdutbildade. Närmindre skillnaderna av
kommuneremellertid skillnaderna mellan olikaundervisningssektom är

borde rekryteringen i högre gradanmärkningsvärd. Här varamer
Om detta tecken på bestående skev-proportionell befolkningen. ärmot
med ledning statistik frånheter dock osäkertär säga ettatt av par

enstaka år.
expansionen de mindre och medelstoraviktigt syfte medEtt av

godahögskolorna har varit till alla delar landet haratt attse av
redovisningenmöjligheter rekrytera välutbildad arbetskraft. Avatt

högskoleutbildadehittills har framgått betydande andel deatt aven
på utjämning mellanbosätter sig och får arbete högskoleortema. En viss

kommunernas rekryteringsmöjligheter tycks dock ha ägt ävenrum, om
fortfarande skillnader mellan olika kommuner detdet finns närstora

högskoleut-gäller utbildningsnivån eller möjligheterna rekryteraatt
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bildade. Högskoleortema, där utbildningsnivån oftast redan hög, harär
lättast rekrytera välutbildade. Kommuner med låg rekrytering,att men
med hög utbildningsnivå, ofta attraktiva boendeorter närheteniär av
någon lndustriorter, med kunskapsintensiva företag, harstörre ort. större
ofta traditionellt låg utbildningsnivå, lyckas i flera fall rekryteraen men

andel välutbildade. De utbildningsmässigt tenderarstor orter, atten som
fortsätta halka efter, landsbygdskommuner med liten andelär en
industri.

SambandetFigur 5.4 mellan utbildningsnivå och rekrytering högskoleut-av
bildade kommunerna.i

Utbildningsnivå

LÅG HÖG

Orter med kunskaps- Universitetsorterstörre
HÖG industriföretagintensiva

LÅG Landsbygdskommuner med Attraktiva boendemiljöer
liten andel industri för högutbildade med

god ekonomi

För många regioner och kommuner har etableringen högskolaav en
varit viktigt led i få till stånd positiv sysselsättningsutveckling.ett att en
Av figur framgår det inte, åtminstone5.5 under den studeradeatt

finnsperioden, något omedelbart samband mellan den generella
sysselsättningsutvecklingen och förmågan attrahera välutbildadatt
arbetskraft.
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och relm/tenhg/sysselsättningsförändring 1985472Samband mellanFigur 5.5
arbetsmarknader.Lokala1992.I 000 inv

Rekrytering /1 000 inv

1,00%
0,90%
0,00%.

---030%
0,60%

:humla: Iårâlä-:f-gLITF
"WW". totalt antal sysselsattaFörändring| av,,, I IV-WW1 I | 1985"
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statistikSCB:sCERUMbearbetningarochbearbetningarKälla: Egna avav

Andra halvanförsiktighet.visstolkas meddockFiguren bör aven
ochekonomiöverhettadbl.a.karaktäriserades1980-talet enav en

sysselsättningsutvecklingochTillväxtexpansion.offentligfortsatt
annorlundaföljaframgentsannolikhetkommer med ettstörsta att

inteutbildningsatsning på högredockFiguren visar attmönster. en
Även iförhållandenasysselsättning.generellt högreleder tillisolerat

utbildningsnivåökadvärdetförövrigt måste att av engynnsammavara
studierAndraökad sysselsättning.ochekonomisk tillväxtikan omsättas

andel verksammasamtidigt harhögskoleorterhar visat storatt ensom
har vuxitkunskapsintensiv produktionochkonkurrensutsatt mestinom

1994.Axelsson et
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Nationell eller regional utbildningsmarknad

I den mån hittillsvarande slutsatser geografisk närhet tillstämmer, att en
högskola framförallt ungdomars val ämnesinriktning vilkenstyr samtav
möjlighet olika arbetsmarknader har kompetensförsörjningen,klaraatt
så skulle detta tala för de regionala högskolorna påsatsadeatt ett
mycket brett utbud utbildningar. Detta kan dock ståkrav samtidigtav
i till andra krav, högskoleundervisningen till-motsats attsom ge en
räcklig forskningsanknytning eller producera utbildning till-att av en
räcklig kvalitet till rimliga kostnader.

viktigEn fråga besvara således, vi går i riktningatt är attmotom
högkoloma på alltmer breddat utbud i förstasatsar ett motsom svarar
hand de regionala behoven och detta innebär utbildnings-attom
kvaliteten minskar, forskningsanknytningen blir alternativtatt sämre, att
landets forskningsresurser splittras Om så sker, detta resultatär ettupp.

högskolesystemet och alternativetavreglerats återgång tillatt ärav en
hårdare central styrning för stället fåi ökad specialisering,att en men

möjligheter till samverkan högskolornastörre -
finns hittills påDet inget pekar effektiviteten i utbildningenattsom

eller forskningen deskulle på mindre högskolorna ellersämrevara
tvärtom.

I studie de svenska universiteten konstaterades skalförde-atten av
förlama i utbildningen har betydelse endast de riktigt små högskolorna,

motsvaranderedan vid omfattning 2 000 till 4 000 studentermen en
finns inga kostnadsfördelar bygga verksamheten ytterligare seutatt

Även forskningsproduktionen,Andersson, 1988. antal forsk-mätt som
direktningsartiklar, kunde konstateras proportionell till mängdenvara

insatta resurser.
någratycks andra ord finnas belägg detDet med inte för skulleatt

några särskilda effektivitetsfördelar, inte kostnads-åtminstonevara ur
effektivitetssynpunkt, med sig mindre utbildnings-ellerstörrevare
anstalter.

Med andra ord medför inte decentraliserat högskolesystemett mer
några nackdelar effektivitetssynpunkt generellt För densett.ur na-
tionella nivån kan det likväl medföra utvecklingen innebärproblem om

högskolorna tenderar bli lika duktiga ochsakeratt att göraatt samma
eventuell breddning på den regionala nivån därmed innebär attom en

bredden på den nationella minskar.
viktig fråga,En inte varit möjlig i detta betänkande,besvaraattsom

således, hur lämplig avvägning mellan ungdomarsbörär görasen
ämnesval och arbetsmarknadernas behov kompetens. bästaDenav
avvägningen torde åstadkommas vid ökad bredd vid de regionalaen
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högskolorna, samtidigt detta på den nationella nivån riskerar attsom
innebära utbud totaltett ensartat sett.mer

statsmaktenFör det således viktigt det finns väl fungerandeär att ett
för båda dessa aspekter. det sammanhangetIsammanvägasystem att

talar mycket för dialogen mellan den regionala och centrala nivånatt
bör utvecklas ytterligare.
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samordnadeProblemlösning i6

processer

problemets kärnaSektoriseringen6.1 -

på förväntningaralltmerregional utveckling baserasförArbetet omnu
sektorise-grundensektorsövergripande i iarbetaskallolikaatt enorgan

miljöl. några olikakomplikation utifrånhär dennadiskuterarrad Vi
regionalpolitiska hän-medarbetetpå detsektorsorgans att taegnasyn

ställs införsektorsorganenproblemtvåfinns närDet typer somavsyn.
målkonflikter, mel-första handlarhänsyn. Detregionalade skall ta om

hänsynsta-och andraursprungliga målsättningarrespektivelan organs
regionalpolitiskaoch där detillgodosede förväntas utgörganden som

råderden oklarhethandlarandra problemetdel. Detendast somomen
värderas.ochskall definierasregionalpolitiska målenhur deom

kommunikations-inomuppmärksammasmålkonflikterDe t.ex.som
ochhänsynpå regionalakravenhanterahandlar attattomorganen

totalförsvaretstrafiksäkerhet,effektivitet,beakta bl.a. miljö,samtidigt
hanteratillgänglighet.och Etthållbar tillväxtlångsiktigtbehov, sätt att

förskjutaförsökasidafrån sektorsorganensmålkonfliktdenna är att
Vid intervjuernågonorganisationen tillfrån denansvaret annan.egna

de inteframkommerkommunikationsorganför olikaföreträdaremed att
Iställetregionala hänsyn.fördefinieratsig ha att taett ansvaranser

uppgiftKommunikationsdepartementetsbordedetde attatt varamenar
och handels-företrädare för Närings-medsådana frågordiskutera

fickenkeltde heltde,bästaDetdepartementet. attmenarvore,
Företrädarekritiska.utbyggdavilka regionerstipulerat i vägar ärt.ex.

sektorsor-sida detå sinKommunikationsdepartementet ärför attmenar
olika målen.mellan deavvägningarnakunskaphar göraattsomganen

själva begreppetoklarhethandlar denproblemetandraDet somom
utnyttja förde försökerregionalpolitiska hänsyn Ett attutgör. sätt som

värderahänsynde regionalaosäkerhethantera denna är när tarattatt

l 1997:13Bilaga till SOUavsnitt baseras 6påDetta
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dessa så de ligger så det sektorsorganets ordinarieatt målnära egna
möjligt.som

Balans, tillväxt eller minimerad uttunning

Utifrån empiriska studier kan vi spåra olika i sektorsorganenssynsätttre
idéer kring vad med regionala hänsyn; regional balans,att tasom menas
regional tillväxt, regional uttunning. Begreppet uttunning omfattar en
rimlig takt i fortsatt befolkningsminskning i region. Principenen en
för regional balans kan något hårdraget Alla regioner skall haatt:vara
det likadant, eller alla delar region skall ha det likadant. Dock kanav en

tänka sig åtminstone innebörd utgår från olikaattman en annan som
regioner ömsesidigt beroende varandra. Regional balansär skulleav
utifrån sådant förhållningssätt få till stånd situation därett attvara en
de olika regionerna uppnår väl fungerande arbetsfördelningen
sinsemellan, vilket i sin innebär ökad specialisering.tur

efterJust balans vägleda flera sektorsorganen inomsträvan synes av
kommunikationsområdet. Balanskriteriet används sannolikt därför detatt
dels lättast smälta med andra kriterier vilka gäller förär att samman

verksamhet, dels för balansmåttet lättastatt ännu är attorganens
kvantifiera.

Två andra definitioner tycks ibland ligga till förgrund tillväxt inom
de olika sektorsorganen det gäller regionalpolitiska hänsyn.när att ta

första handlarDen sektorerna skall regionala utvecklingshän-att taom
Detta innebär sektorsorganen värderar insatserna för regionenattsyn.

utifrån den potential indirekt liggeri sektorns aktiviteter. Sektorsor-som
får emellertid då svårare värdera sin insats, speciellt iattganen

kvantitativa Värdet insats i utvecklingstermer låter sigtermer. av en
heller inte definieras i nutid, måste tid verka innanutan attges en
värdering möjlig.är

En möjlighet sektorsorganen skall prioritera sinattannan vore
verksamhet så fortsatt uttunning i meningen fortsatt långsamatt -
befolkningsminskning och stagnerad ekonomisk aktivitet tillåts, men-
minimeras, i regionalpolitiskt prioriterade områden.

Skillnaden mellan de två sista deñnitionema medan den förstaär att
har framåtsyftande såtanke har den andra till uppgift bibehållaatten
status quo.
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Samverkan6.2 på central nivå hinder och-

möjligheter

samverkan sker internt på den centrala nivån förefallerEn som
framförallt komma till stånd utifrån enskilda spörsmål. finns fåDet

på fasta samarbetskonstellationer mellan företrädare förexempel mer
nivån, förolika sektorsorgan på den centrala med undantag de gruppe-

utifrån krav från strukturfondsprogrammen.ringar formeratssom
Ändå införstådda med etablerarde flesta väl betydelsenär attav man
sådant få till stånd helhetsperspektiv, användaarbete. Att attett ett

effektivt och kunna dela på finansieringen olikaattmer avresurser
några ofta framförda för bör samordnaprojekt, är argument att man

ofta dearbetet sektorsgränsema. Tid ochöver anges somresurser
till varför det finns brister i sektorssamverkan. Defrämsta anledningarna

hamnarsektorsföreträdare försöker sig på tvårsektoriellt arbeteettsom
ofta kring vilket mål skall stå högst ochi tidsödande resonemang som

sammanjämkas. problemhur olika mål skall Ytterligare ett synes vara
skallhelt enkelt intepersonkännedomen brister; vetatt vem manman

påtalar många detandra sektorsorgan. Vidarekontakt med inom attta
på denfinns klart samordningsansvarproblem det idag inteär ettett att

förskall för sektorssamverkannivån förcentrala attansvaravem som
fungerar.regional utveckling

Föreslagna lösningar

tvärsektoriella arbetetför hantera detDe lösningar presenterar attman
får tillanställa flertämligen traditionella och handlarär att somom

elleruppgift arbeta med tvärsektoriellajust det sättaattatt samman
Genom sådanaför olika sektorer.referensgrupper med företrädare

vadproblemen bättreskulle uppmärksamma görsän somgrupper man
samverkan vilketidag. skulle få till stånd tidigareDessutom man en

låser lösningsektorer inte sig förskulle kunna medföra enskildaatt en
för tidigt i processen.

ledarskap påtydligare politisktBland andra föreslagna lösningar är
perspektivet.statssekreterarnivå för för det tvärsektoriellaatt ta ansvar
riksdag ochhävdar behövs organisationsöversynAndra detatt aven

samverkan totaltgår på stärka samordning ochregering sett.ut attsom
behöva minskas och någonAntalet department kan detta perspektivur

stärkas. Av detsamordningsfunktion kan behöva skapas och ovan
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redovisade framgåtthar den centrala nivån har svårt finnaatt att
effektiva former eller innehåll i det tvärsektoriella arbete definieratssom

regionalpolitiskt. Länsstyrelserna har många gånger varit desom som
för detta tryck.mest exponerats

Antagligen sektorisering möjlighet hålla konflikthardarär atten
under kontroll då det möjliggör frikopplingar eller åtminstone lösare
kopplingar mellan spörsmål olika inom och struktur.naturav en samma
Dock kan påstå just möjligheterna synliggöra och hanteraatt attman
konflikter betydandede styrkorna med tvärsektorielltär mest etten av
arbete. många fall kanske efterI mellan olikaman resonemang
sektorsföreträdare kommer fram till lösning och etten gemensam

ställningstagande. l andra fall kanske inte kan kommagemensamt man
styrkan kvarstår dock ändå eftersom har lyft framöverens, man

komplexiteten och de olika uppfattningar finns frågan.i Vemsom som
har fatta beslut, eller hur förfar med frågan så har detän änatt man

goda med tvärsektoriellt varit fått bättreett angreppssätt att ettman
beslutsunderlag. Det har blivit problematiserandenyanserat,mer mer -

därigenom kanske svårgenomträngligt. Dock reflekterar detmen mer
samtidigt verkligheten på bättre sektorielltvad besluts-sätt änett ett
underlag skulle ha gjort.

Bredare regionalpolitik3

En fundamental utmaning i svensk regionalpolitik idag består i att
samtidigt hantera ökande bredd och former för arbetet. Denen nya

Åstora regionalpolitiken har på sidan hartvå ledder: denväxt ena
blivit därför flerallt idag talar regionalpolitik politikstor att om som en

omfattar bl.a. utbildnings-, arbetsmarknads-, infrastruktur- ochsom
Åmiljöpolitik. andra sidan har den blivit därför den inte längrestor att

bara område inom de politiska ramarna. Initiativär ett som ryms
kommer från andra håll, harEU synpunkter osv.

Denna innehållsmässiga expansion har medfört politiker ochatt
administratörer vilka har arbetat med den lilla regionalpolitiken idag
känner osäkerhet vad det nya innebär. Varken centralt ellerom
regionalt finns tillräcklig kunskap för kunna arbetet till detatt anpassa

innehållet. innehållsmässigEn utmaning ligger samtidigtattnya annan
främja regional utveckling och minska verkningar olikanegativa av

strukturomvandlings- och uttunningsförlopp där dessutomtyper av -
ofta själv medskyldig.ärstaten
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tudelad regionaleller utveckling:Balans6.3.1

utvecklingspolitik

ådistinktion mellankanutmaning liggerl denna göraatt enaenman
fortsatt direkt transfereringdärsidan ett av pengarengagemang en

kallatfortsättningenfundament för arbetet ikommer utgöra ettatt
Å karaktärarbeteandra sidanbalansperspektivet. snarastett vars

sammanföra olikakompetensutveckling,understödjakommer att attvara
och finnakonstellationer,eller mindreiintressenter ettpermanentamer

kallati fortsättningenregional utvecklingarbete förlångsiktigt
tillväxtperspektivet.

kan belysasutvecklingsarbeteregionalaSyftet med det ursom
förgrogrundfundamentalt skapaintebalansperspektivet ut-attär

kvar i sin bygd,människor borbehållaförveckling statusattutan quo -
välfärdsstan-upprätthållakommunerna kankonsumera,de kan fortsätta

balan-regionalaihåg delar denVi skall kommadarden. att stora av
konsekvensganska omedvetenskettseringen hittills avsom en

effektiviserasmåste detta balansarbeteframtidenvälfärdsstaten. I genom
samordnade beslut.medvetna

de skallkaraktärtillväxtperspektivet harinomAktiviteter attaven
betraktatnivånscentralaframåt i tiden. Denavkastning uransvarge

företagsned-hjälpen vidförstaerbjudabalansperspektiv t.ex.är attett
bekämpastrukturrationaliseringar,ochläggningar ytter-samt attstörre

Styrförsökenområdena i landet.perifert belägnauttunning i deligare
ekonomiskamedunderstödjaresultatsådant läge nåkan i attett genom

fram kompen-mindre tvingaparagrafer ellermedel och att mergenom
krisen.den berörssation för avsom

där dencentralistisk karaktärbalansarbete harmedvetetEtt en
frammanarföreträdareregionersmed berördanivån, i samrådcentrala

Styrningeneffektivt agerande.omständigheternasnabbt och efter ärett
verkningarnavill mildraochredan häntnågonting harreaktiv: avman

nivånscentralatillväxtperspektivet deninträffade. Idet är ansvar
ikonkret stöderbjudaunderstödjarefungera än attatt somsnarare

styrrnöjlighet i dennasektornsoffentligaoch regler. Denform pengarav
utveckling,deraskunskapmeddel förse regionernaär att omom egen

det finnsframförallt tillochpå sakområdeterfarenhetandras attatt se
politik i regionerna.för regionalgrogrund uteen

styrformenperspektivet kommerutvecklandedet nästanI att per
proaktivmeddecentraliserad karaktär,hadefinition enenmer av

framtiden.försöka påverkadär talarinriktning eftersom vi attom
på denprofessionaliseringenökandestöds denDecentraliseringen av

på lokal ocharbetarkunniga denivån.och regionala Julokala sommer
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regional nivå blir, desto svårare blir det för den centrala nivån att styra
de subnationella nivåerna utvecklingsperspektiv. Grunden förett attur
den centrala nivån skall erhålla legitimitet, dvs. få förtroende för sitt
agerande, ligger i kris- och uttunningsperspektivet, dvs. den kanatt ge
trovärdiga löften lösa den omedelbara krisen i området ellerattom ge
fortsatt ekonomiskt befolkningenbidrag till i uttunningsregioner.
Legitimeringsgrunden kan kopplas med huruvida den offentligasamman
sektorn har satsa på krislösandet och/eller den haratt attpengar
auktoritet form paragraferi tvinga fram agerande hos andraatt ettav
organisationer för minska krisens verkningar.att

Legitimitet kan svårare uppnå i utvecklingsperspektivet därattvara
det handlar den offentliga sektorns institutioner skall uppfattasattom

trovärdiga kunskapsfönnedlare. Trovärdighet i detta perspektivt.ex.vara
uppnås framförallt inte med myndighetsutövning, eller med stora
ekonomiska transfereringar, den offentliga sektorn kanutan attgenom
upprätthålla aktivt samtal kring regionemas utveckling.ett

balansperspektivet deI blir subnationella nivåemas roll att genom-
föra åtgärderde den centrala nivån definierat. det utvecklandeIsom
perspektivet kommer de subnationella nivåerna ha strategiroll. Detatt en

på nivåernade subnationella regional kunskap kan utvecklas ochär som
regionemas långsiktigt inriktade utvecklingsprofil definieras.mer

Partnerskap kring projekt eller idéer6.3.2

utvecklingsarbeteMycket regionalt sker inte i hierarkiska strukturerav
utvecklas inom nätverksliknande strukturer där frågeställningutan en

binder organisationer för kortare tid. koalitionerDetta ärsamman en
harbaserade på ganska periodiskt intresse vilkaett gemensamt

begränsad varaktighet. koalitioner beredda delta i arbetetDessa är att
kring många olika frågeställningar. Dock skall inte förledas att troman

dessa tillfälliga konstellationer endast finns inom komplexet, viatt
finner det auktoriserandedem inom beslutssystemet. Tänkandetäven
inom den stora och breda regionalpolitiken har bidragit till dessaatt
koalitioner nödvändighetmed uppstår. tillfälligaDessa typer av
koalitioner också EU partnerskapstanken.uppmuntras av genom

finns i skilja tvåDet mellan partnerskap; delspoäng att typeren av
partnerskap i implementering, dels partnerskap förstai definiering. Den

partnerskap har visat sig tämligen enkelt fonnera, speciellttypen attav
i de fall då vi kunnat de deltar kunnat direktatt egennyttase som se en
och omedelbart resultat insatta Vi har tolkat det ärett attav resurser. en
förklaring till varför det tycks enklare formera partnerskap påattvara
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förklaringregional, central nivå. En till detta kanän närattvara
sektorsorgan mötsföreträdare för olika kring konkret projektt.ex. ett

så förefaller det målkonflikter och kan hanteras ochannatsom om
ansvarstagandet bli gemensamt.

partnerskapandra idéfonnuleringen och detDen typen av avser mer
tänkande kring hur region skall utvecklas.långsiktiga Det är etten

där det svårt de omedelbara effekternaarbete tid, ochär atttar sesom
svårt hårtdär därför kan vilka redandet äratt engageravara personer

konkreta arbetsuppgifter. formella beslutssyste-uppbundna Detav mera
för och utveckla denna partnerskap förhar skäl att typmet ansvara av

Utmaningen inom regionalpolitiken just hanteraidégenerering. är att
tillfälliga koalitioner så vi inte får tillstånd kort-dessa att ett ettav

olika konstellationer till sitt bästa.siktigt agerande, där egetser

indirekt inflytandeFormer för

finna och former förutmaningarna användaEn utövaär attatt nyaav
inflytande för regionalvad vi vill betrakta indirekt initiativöversom

Utgångspunkten för det fortsatta denutveckling. ärresonemanget att
nivån,för hantera detta ligger på den centralautmaningenstörsta att

och verk. för detta ställningstagandedvs. hos departement Argumenten
för denflera: centrala nivån har detdet denär är yttersta ansvaretsom

regionalpolitiken. där spelreglerna preciseras, budget-svenska Det är
målsättningarna definieras. det andra det denmedlen fördelas och För är

enligt samstämmiga bedömare har decentrala nivån störstasom
vi härverka i den regionalpolitiska andaproblemen med att somnya

karaktäriserar.
möjligheter på centrala nivån kanVi grunden deni tre som manser

indirekt inflytande:använda för utöva ettatt
författningar,klassiska förvaltningsstymingen ingår budget,den lI

för framåt och både kunnaregleringsbrev, propositioner att styrastyra
tämligen detaljerat och övergripande.

har med frågeställningarmetodutvecklingen ingår styrningI 2 som
utvecklingsarbete ochkring konkret bedriver regionalthur man mer

tillfredsställandeutvecklar kunskap och metoder för byggaatt ettupp
analys och planeringsunderlag.

ingår retrospektiva styrning3 uppföljning och utvärdering denI
regionalpolitiska arbetetdet innebär följa och värdera detattsom upp

både innehåll.till form och
konkreta arbetet kan delas iproblem påverkar detDe tre typer:uppsom

har resursproblem. problemförsta handlar DettaDen typen attom man
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väl känt och handlar det finns alltför liteär och alltför fåattom pengar
skall hantera alltför mycket under kort tid.personer som

andraDen kan identifiera organisatoriska problem. Detärtypen man
verkar finnas oklarhet har vilket vissaInomen om vem som ansvar.
delar den centrala nivån arbetar främst med klassisk för-av man
valtningsstyming, inom andra med påverkan metodutveck-mera genom
ling och/eller uppföljning och utvärdering gjorda insatser.av

Den tredje problem kan relateras till brist på kunskap.typen av
Otydliga målfonnuleringar, svårigheter forma analysunderlag ochatt
arbetsformer samtliga uttryck för inte riktigt vadär att vetman
regionalpolitiken skall innehålla och hur det skall utformas. Den
samlade regionalpolitiska ambitionen på regeringsnivå behöver därför

tydlig.vara
förklaringEn till de problem vi identifierattre typer av som ovan

kan hänföras till baksidan decentraliseringen makt och befogen-av av
heter till de subnationella nivåerna och till globaliseringen med
omstruktureringar, produktionstekniker och marknader.nya nya
Problemen kan också förstås utifrån generella förutsättningar vilkamer
förändrats kraftigt under år, såsom i absoluta tal minskadesenare

omprövning etablerade policyområden och kunskap.resurser, av ny
Framförallt den nivån svårighetercentrala har finna roll iatt etten ny
sammanhang alltmer karaktäriseras ifrån sig maktattsom av man ger
och initiativkraft både uppåt, neråt och utåt, i viss månävenmen
makt- och initiativförskjutningar inom den nivån.centrala

6.3.3 Resursbrister styrsom

Om vi börjar med betrakta resursproblematiken så finner viatt att
och tid främstade problemen. Tidsmässigt har dennaärpengar

maktförskjutning uppåt inneburit den centrala nivån fått fler admini-att
strativa uppgifter för den konkreta hanteringen regional-EU:smer av
politiskt relaterade arbete. örskjutningenF till den lokala och den regio-
nala nivån har inneburit allt del de ekonomiskastörreatt en av resurser

den centrala nivån har destinerad skickas vidare.är attsom
Vad gäller förskjutningen utåt andra aktörer det regionalamot -

utvecklingskomplexet så har empiriska studier visat maktför-denatt-
skjutning kommer till uttryck inneburit den centrala nivånattsom mer
fått rollen reaktiv nivå på inkommande propåer frånav en som reagerar
näringslivet, enskilda organisationer och grupperingar.
Om vi sedan övergår till de organisatoriska problemen så har maktför-
skjutningen uppåt inneburit idag har längre kanaler ochatt man mer
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komplicerade byråkratiska rutiner för komma till tals med dematt som
mångahar fatta de regionalpolitiskt intressanta besluten.att settav

Maktförskjutningen neråt kan förklaringama till varför devara en av
på central nivå svårigheterarbetar i samordna agerandetattsersom

mellan framförallt departementen. Initiativ, beslut och genomförande
på de subnationella nivåerna där det relativt enklaresker visat sig att

samordna agerande mellan sektorsmyndigheter, och sektorsenheter inom
länsstyrelserna, på den centrala nivån. har också bedrivitsDetän ett
utvecklingsarbete för samordning på regional nivå.

nivånssista problem vi kan den centralaDen typen somav se ur
perspektiv kunskapsproblem. I samband med maktförskjutningarnaär
uppåt fråga det har inneburit problem för denkan sig ettman om

förhandlingarcentrala nivån. EU kan riktlinjer och degenom genom
utvecklingsker den inriktning på regionemassedermera somsom ange

den effektiva, eller möjligtvis politiskt korrekta.de mest mestanser vara
emellertid de regionala och nationella bedömningamapraktiken harI

hittills fått genomslag.stort
Maktförskjutningen neråt har samtidigt inneburit mycketatt mer

kunskap samlas på den regionala nivån, och mycket dennaatt avnu
värderaskunskap inte kommer den centrala nivån tillgodo eller av

nivånMaktförskjutningen utåt har inneburit den centraladenna. att
kunskap berörhar mindre kontroll del denidag över stor somen av

inomkan maktförskjutningenregional utveckling. Till sist sägas att
regionalpolitiken inneburitcentrala nivån relaterad till denden ettstora

definition densamma.ständigt sökande efter aven

förverkliga region-6.4 Mot attett sätt

politiken

utveckling välfärd ochtalar för behovet regionpolitik förVi avav en
fältet frånregionpolitik måstetillväxt i hela landet. Denna spänna över

summan strukturskapandedet kan karaktäriseras statenssom avsom
sakområdenantal sektorer till deinsatser inom ett stort som numera

påverkas direkt, såsom de avreglerade områdena järnvägar,inte kan
sådanflyg. förstå något utmaningarna förtele och Förpost, att enav

de svårigheter den nuvarandepolitik behöver vi analysera som
harregionalpolitiken hantera.att
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dilemman den6.4.1 i svenska regionalpolitikenTre

Det första dilemmat handlar hantera de förväntningar ställsattom som
samtidigt prioritera och komma Detta dilemma bliröverens.attom

alltmer framträdande vi betonar betydelsen den storamer av
regionalpolitiken och det tvärsektoriella arbetssättet. grunden byggerI
detta dilemma på föreställning det går kommaatt att överensen om
mellan olika sektorsföreträdare, och dessa överenskommelser skallatt
leda sakfrågoma.till klara prioriteringar i

Den i föregående avsnitt uppmärksammade komplikationen kring att
regionalpolitiken befinner isig miljö vilken i grunden sektoriserad,ären
innebär den regionalpolitiken bäst beskrivs brytpunktenatt stora som
mellan olika sektorers hänsynstaganden. Dilemmat mellan attegna
prioritera och komma har ofta eller mindreöverensatt man mer
omedvetet valt hantera utnyttja vad vi kan kallaatt attgenom en
Förhalningsstrategi, enligt principen komma prioriteraöverens nu,
sedan. har haft möjlighet så beror till betydande delAtt göraattman
på från nivån har funnits någradet den centrala varken bärandeatt
idéer, vilka kunnat för frånledstjärnor arbetet eller denutgöra att man

nivån har ställt några krav på eller direktiv vilkacentrala givit om
prioriteringar skall göras.som

kan svenska regionalpolitiken berörDet andra dilemmat vi i dense
framförallt den nivån. Vårt har hela byggt påcentrala tidenresonemang

föreställning decentraliserad politik för regional utveckling,atten om en
också lokal kräver starkför närvarande betonar mobilisering,som en

nivå. gäller det alltså hantera dilemma mellancentral Här att ett att
decentralisera och samtidigt bibehålla strategisk position för denen

hantera dencentrala nivån. möjlighet detta dilemmaEn äratt att
ifråncentrala nivån i ökad utsträckning släpper sig inflytandet deöver

mycket blockerar ochdirekta besluten. För enskilda beslutav resurser
både långsiktigt och övergripande.mentalt för tänka Detutrymme att

inflytande bibehåller kanpå den centrala nivån bör vad viman vara av
benämna infrastrukturell och strategisk karaktär. handlar såledesDet
mycket långsiktiga frågor.om

tredje dilemmat handlar på centrala, liksom påDet denattom man
den regionala nivån samtidigt måste tänka långsiktigt och agera
kortsiktigt. Alla från till för tryckorganisationer tidutsätts attannan

fatta åtgärdersnabbt komma till avgörande, beslut och vidta att vara-
handlingskraftig Framförallt blir dilemma på-organisation. dettaen

tagligt för den centrala nivån. gäller samtidigt hantera tryckDet att ett
kommer både från politiker som vill markera handlingskraft, ochsom

från subnationella nivåerna som behöver beslut för implemente-de att
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dera. I följ ande två avsnitten vill vi skissera övergripande plattformen
för hantera dessa dilemman.att

6.4.2 Sök verkningsfulla verk-änprocesser snarare
ningsfulla åtgärder

denI tid vi lever finns efterfrågan på politik skall såstor atten vara
effektiv möjligt. Utifrån givna skall uppnå bästasom resurser man
möjliga utfall. En väl fungerande politik den utifrånanses vara som
givna kan skapa de bästa insatserna. Detta bygger påsynsätt attresurser
utfallet synligt, går och effekterna utfallet påtagligt.är mätaatt att ärav
Man efter verkningsfulla åtgärder. Dock regionalpolitikensträvar är ett
sådant politikområde där resultat och effekter många gånger svåraär att
synliggöra.

De aktiviteter då väljer de vilka åtminstone i be-gäma ärman
gränsad omfattning enskilt kan bedömas optimala. kanDettavara
medföra de insatser betraktade i sammanhang,görs,att störreettsom
blir suboptimala, eller kan motverka varandra.

Faran ligger i vi samtidigt väljer bort aktiviteter vilka medatt en
optimeringstänkande skulle uppfattas fullt acceptabla.typannan av vara

Vad vi vill introducera här där de insatserär ett görresonemang man
utgår ifrån utfonna verkningsfulla den tidigareatt änsnarare processer,

omtalade insatsmässiga. Inspiration till vårt kring strävanresonemang
efter processoptimering har vi hämtat från bl.a. EU:s upplägg av

Ävenstrukturfondsprogrammen. vi väl medvetna de fel ochärom om
brister strukturfondsprogrammen behäftade med vill viär attsom mena
det där finns åtminstone teoretiskt intressanta utgångspunkterrent- -
för något annorlunda på vad kan och bör optimerasett synsätt som
inom regionalpolitiken.

Strukturfondsprograrnmen uppbyggda kring tämligen fastär ett
ramverk för hur kring definiera för regionatt ettprocessen program en
skall Från Strengthes, Weaknesses, Opp0rtunities,ut.se en
Threats-analys, via strategier och insatsområden till indikatorer och
sedermera förhandlingar mellan företrädare för regionen, den nationella
nivån och kommissionen för regionen. Likaettenas man om program
mycket bygger på underlagsmaterial och analyserprogrammetsom
bygger det på förhandlingar och överenskommelser mellan dem som
skall delta i med finansiella och andra betydelsefullaprogrammet
resurser.

Programmet blir verkningsfullt dess fasta struktur. Förhand-genom
lingsinslaget och betoningen på det s.k. partnerskapet bör dettaur
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ramverk omgärdar arbetet skaparperspektiv inte underskattas. Det som
deltar i förhandlings- och förankringsarbetetbland dem somen samsyn

skall utvecklas.kring hur regionen

processerför åstadkomma verkningsfullaVad krävs att

söker processoptimeringinslag i förhållningssätt därEtt viktigt ett man
där olika aspekter på giveteftersträvar utforma ettär attatt arenorman

problemområde kan mötas och penetreras.
den traditionellasvensk regionalpolitik innebäraskulle förDetta att

företrädare för bl.a. miljö-, närings-,skulle mötaregionalpolitiken
innebärkommunikations och kulturpolitik. Dettaplan-,arbetsm arknads,

lyfta fram olikaförsta skulle kommaarbetet för deti typerattatt man
något iaspekter på givet problemkonflikter mellan olika ett somav -

byggakommer bliinnebärsin förlängning att tvungen attatt uppman
gestaltaförhandlingar kommerhantera deprinciper för attatt som

svårare beslutsunderlagfådet andra skulleFör attettmanprocessen.
framhär lyftaEftersom målsättningensedermera ställning till. är attta

så innebär detpå problem möjligtaspekterså många relevanta ett som
fattas utifrånfattas kommerockså kommerde beslut ännuattattatt som

idag.fler alternativ än
förs på deför deUtgångspunkten arenor somresonemang som

aspekterbetraktasåsikter framförs böretableras de olikaär att somsom
traditionellt för-representerande det vipå frågeställningen, änsnarare

också vad viEffektivare kräversektorstänkande.knippar med processer
lärmeka-ochkvalificerade återkopplings-fungerande ochvill kalla väl

väsentligt.och framgångar blirmisstagnismer. Att faktiskt lära av
många dekunnat konstaterasammanfattningsvisVi har att av

regionalpolitiken harfinns förarbetsformerstrukturer och de ensom
strategisk diskussion vadpå implementera,betoning änatt avsnarare en

mycket konkretdefiniera denna.dvs. Ettregionalpolitik egentligen är,
studierdefiniera kan vi idag iakttaiuttryck för bristerna att genom

det finnsregionalpolitiken, där det visar sigstoragjorda kring den att
berörda vad detotydlighet bland deosäkerhet och organen omen en

regionalpolitiska hänsyn.egentligen innebär att ta
närvarande inte finns någrasåledes det förVi uppfattar att organ

regionalpo-har till uppgift definieraregionalpolitikinom svensk attsom
på centrala de sub-det såväl denlitik. Vår uppfattning är att som

kun-vilka kan fungeramåste finnasnationella nivåerna somorgan
uppgift bordeutveckling. viktigasteför regional Derasskapscentra vara

såsomför regionalpolitiken,strategiskt centralafokusera på det settatt
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exempelvis vilka infrastrukturella åtgärder bör vidtastyper av mer som
i 20-30-årsperspektiv. Och följd denna kunskap försökaett som en av
påverka och andra sin verksamhet till denövertyga attom anpassa
långsiktiga inriktning lagts fast.som
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7 Krav effektivpå regionpolitiken

7.1 Begreppet regionpolitik

Huvudsyftet med föreliggande analys de regionala konsekvensernaav
förändringar i den statliga sektorn inte föreslå förändringar iär attav

organisationen, lokaliseringen eller styrningen statliga verksamheter.av
Det primära syftet uppmärksamma och klarlägga de konflikterär att

regionala balans- och tillväxtmål uppkommer vidgentemot som
strukturella och förändringarandra i olika delar mångsidigastatensav
verksamhet. Indirekt innebär detta naturligtvis utmaning till atten
påverka den framtida politikutfonnningen och genomförandet så att
motsvarande konflikter kan reduceras. dettaI avslutande kapitel för vi
därför analysen vidare i denna riktning skissera någraett steg attgenom
idéer hur bättre fungerande regionpolitik skulle kunna utformas.om en

Vi använder här begreppet regionpolitik för samordnaden men
geografiskt differentierad statlig politik i syfte både uppnå mellan-att
regional balans och stimulera tillväxt i varje region. Begreppet regional-
politik eller den lilla regionalpolitiken därmed för denreserveras- -
nuvarande politik riktar sig till bestämda regionalpolitiskasom
stödområden och bedrivs med budgetmedel under utgiftsområde 19.som
Begreppet den stora regionalpolitiken vi för dereserverar samman-

statliga insatser inom alla samhällssektorer har geografiskttagna ettsom
utfall, medvetet eller omedvetet. Regionpolitiken enligt vår terminologi
omfattar därmed hänsynmed till den regionalpolitiska problembildenen
medveten och aktivt styrd del den stora regionalpolitiken.av

I de följande diskuterasavsnitten dels behovet effektiviseradav en
regionpolitik avsnitt 7.2, dels vilka krav ställs på sådan frånsom en
olika håll avsnitt 7.3-6.

8-17-0059
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Intensifierade krav7.2 på regional
anpassning och samverkan

Enligt den regionalpolitiska propositionen det många1995 poli-är
tikområden måste samverka skall nåvi regional balans. Beslutsom om

telekommunikationer, till kommuner, forskning,statsbidrag högreom
energiförsörjning,utbildning, insatser inom kulturområdet, vägar,

för statliga verk och myndigheter påverkarjärnvägar, riktlinjer påm.m.
olika möjligheterna till regional utveckling prop. 94/95:l6l,sätt s.

regionpolitiska och måste14. innebär hänsyn samordning präglaDet att
politikområden, både på och nivå.arbetet inom alla central regional

kan således kallas den aktiva sidan den regionalpolitiken.Detta storaav
Uppgiften kan formuleras fråga: kan och börHur statensom en

verksamheter och sitt ansvarstagande via regelsystemen,sinastyra egna
arbetssätten och resursfördelningen så både regional balans ochatt

Uppgiftens lösning förutsätterallregional tillväxt främjas på lång sikt
samverkan varje regions speciella potential tillvara.gör att tasen som

och förankringeninnebär i sin den lokala regionalaDet tur att av
utvecklingsarbetet viktigt.är

Särskilt fem-sex åren har inneburit förändringarde storasenaste av
dock knappast kan ha förbättrathela den statliga sektorn, vilka sägas

aktiva regionpolitik. har varitmöjligheterna genomföra denna Detatt en
effektivisering statliga verksamheter. Fleraintensiv period storaav av

för viktiga tjänsteraffärsdrivande verk har bolagiserats och marknaderna
På dryg år harföretag och hushåll har avreglerats. tio 65änmer

har sjunde statligt jobblagts ned. Under periodmyndigheter vartsamma
fram besparingsåtgärder bådeförsvunnit. Budgetunderskottet har tvingat

välfärdssystemet.statliga förvaltningen och i vitala delarinom den av
verksamhetsområden har överförtsHuvudmannaskapet för flera statliga
Staten har samtidigt delvis avhänttill landsting och primärkommuner.

harmotsvarande Efter EU-inträdetsig kontrollen över enresurser.
bundits för matchad finansieringökande andel statens avresurserav

strukturfondsprogram.EU:s
förändringar har i någon mening regionalt utfall,Alla dessa ett som

första påverkas välfärdens och dendock inte särskilt entydigt. För detär
överraskande det deoffentliga servicens geografiska fördelning. Inte är

andrakommunerna drabbas För detbidragsberoende mest.mest som
arbetsställen i olikapåverkas direkt sysselsättningen vid statens

har till fjärde statligt jobbvissa regiontyperI vartortstyper. upp
åren. minskande både vidförsvunnit under de 10 Desenaste resurserna
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länsstyrelser och i andra myndigheter inte minst personalbrist- -
begränsar möjligheterna samordna de offentliga insatserna föratt att
stimulera både regional utveckling och balans.

Till detta kommer det idag inte finns någon instans har fullatt som
insyn i och överblick de regionala effekternaöver sammantagna av
pågående och planerade förändringar och skulle behöva redovisassom-
för möjliggöra verkningsfull samordning. Myndigheter under varjeatt en
departement har relativt god insyn i varandras verksamhet och planer,

finnsdärutöver det många hinder för infonnationsspridningen.men

komplexa7.3 beslutssituationerMer kräver

tydliga roller och synliga förgränser
statens ansvar

Förändringarna inom näringslivet och i det ekonomiska systemet som
helhet har bara under det årtiondet skapat beslutssituationersenaste som

komplexa förr. Också effekterna olika politiska åtgärderär änmer av
tenderar bli svårförutsägbara och svåröverskådliga. harDettaatt mer
också skapat annorlunda förutsättningar för såväl den demokratiska som
den administrativa inom och förvaltning. Avståndetstatprocessen
tenderar öka mellan de krav den ekonomiska omgivningen ställeratt
och de möjligheter finns för med nuvarande ordning,staten att,som
hantera dessa.

Ett instrument för denna utveckling har bl.a. varitstaten mötaatt
flertalavreglera verksamheter för skapa flexiblare ochatt ett att

effektivare organisationsstrukturer. Detta har dock samtidigt förstärkt en
redan tidigare ganska cementera sektorssyn och inneburit ökade
svårigheter helhetsbedömningar. I grunden beror detta på dengöraatt
departements- och verksindelning finns, vilket innebär ocksåattsom

på hur effektivitet skall främjas blir partiell. Mål- och resultatstyr-synen
ningen statliga verksamheter förstärker också sektorstänkandet.av

huvuduppgiftEn för regionpolitik i den bemärkelse vi talarstatens
utifrån sektorsövergripande åstadkommaär att, ett synsätt,om en

regional anpassning den samlade politiken. Därigenom skall effekti-av
viteten öka nationellt fattade beslut. praktikenI dock möjlig-ärav
heterna små på regional nivå påverka utfallet beslut fattade inomatt av
sektorsorganen. skäl tillEtt detta den tvärsektoriellaär att ärsynen

ocksårepresenterad på den centrala nivån. Länsstyrelserna harsvagt en
rad departement och verk sina centrala uppdragsgivare ellersom

finns däremot ingetDet departement eller centralt verk,motparter. som
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på motsvarande länsstyrelserna, har centralt försätt ettsom ansvar
helheten, för prioriteringar mellan olika sektorsområden och där
målkonflikter mellan olika områden kan artikuleras. Det skulle behövas

sådan central samordningsfunktion. legitimerandeEn uppgift fören en
sådan funktion löpande visa samordningen kan leda till högreär att att

och/eller utgifter förnationell tillväxt lägre de samverkar.parter som
hantera ökad komplexitet fordras också fortsattFör att en en

decentralisering beslut och befogenheter. utveckling innebärDennaav
emellertid departementen måste frigöra för strategiskaatt mer resurser
frågor, målformulering och uppföljning istället för hantera de många,att
och allt fler, små besluten. Ramama för hur beslutsprocessen sker bör
med andra ord tydligare. Detta kräver i sin rollfördelningengöras tur att
mellan olika aktörer inom den statliga organisationen preciseras. Det

förhållandekrävs också tydlighet vad i tillstörre statensavser ansvaren
kommuner och landsting.

statsförvaltningen i decentraliserade formerEn styrning av mer
ställer också ökade krav på budgetprocessen. möjligheterna tillFör att

sektorsövergripande skall ökaregional anpassning och prioriteringaren
förhandlingsordning mellan den centrala och regionalabör tydligareen

starknivån skapas. många områden finns det inte bara traditionInom en
försöka hittadet pågår också utvecklingsarbete det gällernärett attutan

rättvisa beräkningstekniska mallen förden optimala eller attmest
och ofta skapasfördela praktiken dock detta sällan möjligtI ärresurser.

för förändringar och omprioriteringaralltför rigida därsystem utrymmet
små.är

för istället skapa tydligare budget- och förhand-möjlighetEn att en
med fastställdaregionala petitor, i linjelingsordning t.ex. attvore

kommunikations-, utbildnings-politiska mål, gjordes för i första hand i
arknadsområdena. skulle i förhandlingar däroch arbetsm Dessa processas

och regionala kraven kunde Ett förstade nationella vägas stegsamman.
den används inom strukturfondspro-sådan modell EU:särmot somen

oprecisa tillprogramplaner dock alltför allmänna och sittDessa ärgram.
komplicerat.och för fatta de enskilda besluteninnehåll ärattsystemet

redan fastställt totalanslag, vilketarbetar dessutom iDe mot ett stort sett
förhandlingsutrymmet.minskar

ovanstående inriktning måste också kombinerasförändring medEn
kvalificerat centralt uppföljningsansvar, vilket blandmed annatett

informations- och analyssystem omsluter helakräver fungerandeett som
Detaljeringsgradenverksamhets- och influensområden.vidden statensav

till-och aktualiteten bör mycket hög i den information somvara
handahållcs och kompetensen och integriteten måste hög hos demvara

särskildinformationen. För denna uppgift böranalyserar ensom
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intelligent enhet organiseras. En uppgifterna för sådan enhetav en
skulle också kunna efter behov sammanställa ochatt värderavara
regionala konsekvensbeskrivningar planerade förändringar i statligaav
myndigheter och verk.

Sammanfattningsvis har det för denstaten yttersta ansvaret
regionpolitik skall bidra till möblera hela Sverige efteratt ettsom
nationellt Staten måste ändå avstå frånsynsätt. för allt. Attatt ta ansvar
precisera för angelägengränserna uppgift, nödvändigäransvaret en
också för upprätthålla nationalstatens legitimitet. Det måsteatt också
beaktas det både samhällsbyggandet och detatt socialamesta av

för medborgarna vilar på kommunerna. Det medansvaret andra ordär
viktigt rollfördelningen mellan alla aktörer tydligare.att görs

7.4 Mobilisera doldastatens resurser

Staten rår fasta i formöver organisa-sammantaget stora resurser av-
tion, personal och infrastruktur och väl representerad åtminstone iär-
storstäder och regionala Samverkan ändå hämmascentra. sägs av
resursbrist på alla nivåer. Initiativ till samverkan måste därför belönas
med resurstillskott och/eller vinsterna denna samordningattgenom av
återförs till dem samverkar.som

Bristen på rörlighet hos personalen och på flexibilitet i organisa-
tionen dominerande problem. finnsär Här det goda möjligheterett annat
för arbetsgivare aktivt använda sig personalpoli-staten attsom mera av
tiska instrument för stimulera rörligheten. behövsDet många projektatt
och incitament för geografisk rörlighet, rörlighet sektorsgränseröver -

kommunerna och den privata sektorn och kompetensutveck-staten, -
ling på alla nivåer statsförvaltningen.av

Större flexibilitet inom i varje organisation skulle ocksåstort sett
bidra till bättre överensstämmelse mellan det informella drivsen som-
i form eller mindre allianser mellan olika aktörerpermanentaav mer

liknande intressen inom bestämt område förrepresenterar ettsom men
Överhuvudtagetövrigt har och det formella systemet.egna program -

det angeläget den formellaär organisationen i högre gradatt överens-
med den infonnella.stämmer Förutom de effektivitetsvinsterrena som

finns med sådan utveckling växandegöra mellanatt utgör etten gap
för enskilda beslut och den faktiska förmågan påverka demattansvar

demokratiskt problem. handlarDetett den statliga för-ytterst om
valtningens styrbarhet och riksdagens och regeringensatt omsättaom
beslut i effektivare förvaltningsapparat.en
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höjaidag behovfinns detflera offentligaalltInom ett stort attorgan
strategiarbete.medverkan i regionaltprofessionellförkompetensen

teoretiskt djupmed såvälutbildningsinsatserförutsätterDetta som
sådant arbete.internationella erfarenheteripraktisk insyn av

och kultur förorganisationgenerelltStaten har attsett en svag --
ochstark kulturregional utjämning,tillväxt ochfrämja regional men

enskildamellanutjämning och rättvisafrämjaförlegitimitet att
knappast förskjutitstyngdpunkt harmedborgare. Denna attgenom

tjänsteproduktionensärskilj ochmånga fall harmyndighetsfunktionen i ts
finns skäl delsinnebär detaffärsverksamhet. Detrenodlats attattsom

verksamheter, delsstatligatillväxttänkandet i mångautveckla att
endast materialiserasdet interättvisetänkandet såutveckla att som

regional rättvisa kannåeffektivareindividbidrag. Ett attsätt att varaen
Stimulansbidrag direkt tillsamlatbidrag tillsådanaomforma delar av

boendemiljöer.lokalasärskiltsocioekonomiskt svaga

utestängningregionalAnsvar7.5 gentemot
marginaliseringoch

betrakta sighar tendensbolagiserade verkeneller mindre attDe enmer
verkAffärskulturen i dessavinstmål.endimensionellaföretag medsom

tycksansvarstagande. Detterritorielltkonflikt medibland istår ett
utkantsregionerbefolkadeglestsmåorter ochgenomgående somvara

hållning till dettatrovärdigvisabehöverStatendrabbas mest. en
dessalångt dessredovisa hurproblem gentemot orteratt ansvargenom

och sanktionera-entydigaflerapåkanräcker. Detta sättgöras genom-
kvalitet och/ellerserviceutbudetsförgränsvärdenverksinstruktioner,de

service.betalningsåtagande för olönsamlångsiktigt
regionpolitikens aktörerförklartvidaremåste attDet göras

relativatill denförklaringenvarit den främstaharvälfärdsstatens växt
90-talet. Be-ända in påSverigeuppnåtts ibalansregionala som

mycketfårstatsbudgetendelari vissasparingar sammantagetav
konsekvensernegativadoldafortfarande ganskabesvärliga änom --

landet. Närandra delariSverigeallt nordvästrai framför även avmen
sannolikt denidag kommertydligablirdessa problem änän mer

välfärdssystemenkrävermycket starksigopinion attväxaatt som
ansvarstagande iStatensoch generelltfull skalaiåterupprättas sett.-

tydliggöras redan Ettdärför göraavseende behöver ärdetta sätt attnu.
går detGeografisktavgränsningargeografiska t.ex.ansvaret. enav

tillutvecklasförutsättningarområden harmellanskiljelinje attsom
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fungerande lokala arbetsmarknader och sådana rimligen inte harsom
det. För de relativt fåtaliga hushållen utanför rimliga lokala arbets-
marknadsregioner behöver speciella lösningar på försörjnings- och
serviceproblemen prövas.

7.6 Utveckla geografisk änen snarare

regional grundsyn

Organisatoriska och strukturella förändringar i statliga verksamheter
under de femton åren har allt i huvudsak samverkat tillsenaste trots en
relativ förbättring utbudet och tillgängligheten till sådana tjänsterav

erbjuds företag och allmänhet. Den tekniska utvecklingen har varitsom
bidragande till detta. Möjligen håller denna slutsats inte streck fullt ut
i den icke urbaniserade glesbygden. Relativt har alla desett tre
storstäderna huvuddelen de regionalasamt centra gagnats mestav av
utvecklingen, samtidigt personalminskningama varit mindre där änsom
i småorterna. Kvalifikationsmässigt ökar mellan de statligagapetnu
arbetena i småorter och stadsregioner bidrar på så tillstaten sätt en-
geografisk tudelning kunskapssamhället. Många regioncentrasav
tillväxt sedan slutet 1970-talet har dock samband med radav en
samverkande utvecklingsdrag i samhället. Alla regioncentra har dock
inte utvecklas lika bra. När det gäller den generella regionala problem-
bild fram i Sverige och där många andra faktorerväxer änsom -
förändringar i verksamhet dominerande drivkrafter börstatens är som -

därför särskilt uppmärksamma två svagväxandeortstyper:man
regioncentra och ensidiga småorter i alla delar landet.av

blir såledesDet allt mindre relevant tala geografisktatt storaom
sammanhängande problemregioner i Sverige. Den problembild som

fram har fragmenterat där småväxer regionerett mönster,snarare -
kommundelar utvecklas ligger med andrat.o.m. gynnsamtsom granne-

där villkoren helt annorlunda. Denna utveckling har mångaär orsaker.
Den personliga rörligheten varierar alltmera mellan olika hushåll. Det
sker ökad segregation i boendet såtillvida allt fler har möjlighetatten

fritt välja boende efter sina preferenser,att samtidigt storegna som en
inte alls har denna möjlighet. En orsak lokalaär attgrupp annan

marknader för service kommersiell eller offentlig blir allt mindre- -
tydligt geografiskt avgränsade. Allt service kan inköpas på distansmera
bl.a. till följd informationsteknologins utveckling.av

Informationsteknologin på god bryta tidigare starkaär väg att
trender har sin grund i transportkostnader. Det gäller generellt isom
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rumsligorganisationer medallaoch kommersamhället utsättaatt
bäringhar naturligtvisförändringstryck.starkt Dettautbredning för även

tekniskadefinitivt deteletekniken ökarverksamhetpå statlig -
intensifierad ochverksamheter. Ensamordna olikamöjligheterna att

personalkategorier iIT-utbildning för allakontinuerlig är ettstaten
teknologianvändningen.pådrivandebli ikan på såmåste. Staten sätt

balanserande ochbådefördelningenden regionalaSlutligen; av
varjefaktumutgå från detmåstetillväxtskapande insatser att resurs,

förankringrumsligharproblemtillgång och varjevarje somegenen
finnsutbredning. Detsammanhängandegeografisktalltid harinte en

planeringsregion,naturlignågonsin funnitsdetlängreinte enom --
efter behov. Detregion ärrelevantdet avgränsaär attutan enmer

för bemästrametoder bådeutvecklaregionpolitikenutmaning för attatt
samordnaoch förproblembildfragmenterade ävengeografisktdenna att

splittradegeografiskt resurser.
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Kommittédirektiv

Analys de regionala konsekvensernaav Dir.av

förändringar i den statliga sektorn 1995:144

Beslut vid regeringssammanträde den oktober26 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas för kartlägga och analyseraatt
de regionala konsekvensema förändringar i den statligaav
sektorn.

Förändringar inom den statliga sektorn

Inom för Arbetsmarknadsdepartementets anslag avsättsramen
årligen medel för regionalpolitiska åtgärder. Medlen används
bl.a. till företagsstöd och projektverksamhet. Beslut om an-
vändningen fattas på central och regional nivå. Dessa medel
kan endast marginellt påverka förutsättningarna för utveckling-

i landets olika delar. För regionalpolitiken skallen att vara
framgångsrik krävs väl fungerande infrastruktur ochen sam-
hällsservice i alla regioner. beslutDe fattas inom mångasom
samhällssektorer har således betydelse för bl.a. tillväxt,stor
sysselsättning och service i landets olika delar och därmed den
långsiktiga regionala utvecklingen. Regionala hänsyn skall
därför integreras i offentliga beslut.

Förändringar inom många statliga verksamheter har de se-
åren medfört, och kommernaste medföra, relativt på-att stor

verkan på antalet sysselsatta, verksamheternas innehåll och
deras regionala fördelning. Samtidigt har styrfonnema för-
ändrats så myndigheterna i allt omfattning självaatt större
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hur de organiserar den verksamheten. Parallelltavgör egna
med detta har vissa verksamheter fått förutsättningarnya ge-

avregleringar, bolagiseringar och privatiseringar harattnom
genomförts. Förändringar i såväl sysselsättning servicesom
kan få effekter på den långsiktiga regionala utvecklingen. Inte
minst kan förändringarna påverka kvinnors sysselsättning och
möjligheter delta i arbetslivet. Samtidigt har förändringaratt
bl.a. till följd ökat utnyttjande teknik öppnatav av ny nya
möjligheter till förbättrad service och sysselsättning i hela lan-
det.

belysaFör de regionala konsekvenserna förändringaratt av
inom den statliga sektorn bör kartläggning och analysen ge-
nomföras särskild utredare.av en

Uppdraget

Regeringen tillkallar särskild utredare följandemed uppgif-en
ter:

Kartlägga hur den statliga sektorns verksamheterresurser,-
och sysselsättning har utvecklats i olika regioner från 1970-
talet.
sammanställa det material finns respektive håller påsom-

fram regionala konsekvenser avregleringaratt tas om av
och bolagiseringar.
Genomföra fördjupad studie några verksamhetsområ-en av-
den för förändringar och då särskilt belysautsatts storasom
hur förändringarna påverkat verksamheten, tillgängligheten
och serviceutbudet regionalt. Valet bör så olikagöras att

verksamheter, myndighetsutövning, uppdragsverk-typer av
samhet och avreglerad verksamhet, beskrivs.
Bedöma vilka de redovisade skillnaderna moti-ärav som-
verade skillnader i befolkningstäthet och struktur.av
Belysa i vad mån utvecklingen påverkat tillsträvan sam--
ordning och samplanering statliga både i ettav resurser
nationellt och regionalt perspektiv. I detta sammanhang bör
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belysas hur olika organisatoriska lösningar ochäven geo-
grafiska indelningar valts påverkat samordningsmöjlig-som
heterna.

bakgrund bl.a.Mot långtidsutredningen och annat mate-av-
rial bedömning den framtida utvecklingengöra en av av
den statliga sektorns olika delar och de regionala konse-
kvensema därav.

Utredningsarbetct

Utredaren ibör sitt arbete ha kontakt med Kommissionen om
den statliga förvaltningens uppgifter och organisation dir.
1995:93.

Utredaren skall beakta vad ianförts regeringens direk-som
tiv till samtliga kommittéer och utredare of-prövaattom av
fentliga åtaganden dir. 1994:23 och redovisa jäm-attom
ställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 30senast novem-
ber 1996.

Arbetsm arknadsdepartem entet
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