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Förord

Någonting har hänt i Söderhamn.
Tisdagen den maj5 1998 lämnar Berit Ström, chef för arbets-

förmedlingen i Söderhamn, redovisning arbetsmarknadsläget ien av
kommunen till det nyinrättade Näringslivsrådet. I 1998mars
redovisades arbetslöshet motsvarandeöppen 5,2 iprocenten
kommunen jämfört med för10 år sedan. Det betyderprocent ett att
Söderhamns kommun för närvarande uppvisar den lägsta öppna
arbetslösheten i Hälsingland.

Den 19 september 1996 meddelade regeringen den beslutatatt
om extraordinära och unika insatser i Söderhamn. Söderhamns-
kommittén tillsattes för motverka de negativa konsekvenser föratt
kommunen nedläggningen flottiljen F 15 skulle innebära. Ensom av
statssekreterargrupp tillsattes för på politisk nivå säkerställaatt att
350 statliga arbetstillfällen skulle lokaliseras till Söderhanm.

Söderhamnskommitténs andra och viktigaste uppgift attvar- -
genomföra åtgärder för stärka utvecklingsmöjlighetema i Sö-att
derhamn.

Utgångspunktema för Söderhamnsgreppet kan sammanfattas i
följande:

Söderhamn hade under de decennierna förlorat flerasenaste tu-
arbetstillfällen. En rad industrier, bl.a. sågverk och massain-sen

dustrier, hade lagts Omställningen från industrisamhälle tillner.
postindustriell hade slagit hårt Söderhamn liksommot motera
många andra kommuner i Sverige. Under 1980-talet kompenserades
i viss mån detta bortfall arbetstillfällen med kraftig expansionav en

olika offentlig verksamhet. När den offentligatyper sektornav av
minskade under 1990-talets första år krisen faktum förettvar en
kommun Söderhamn. Beslutet nedläggning blevF 15som om av
därför något dråpslag hela regionen.ett motav



1998:89SOUFörord4

blev15nedläggning FBeslutetSöderhamn.kommun avomsom
hela regionen.dråpslagdärför något motettav

dennabehöverSöderhamnskommitténTillsättandet motsesav
arbetmarknads-ochregional-närings-,traditionellabakgrLmd. De

medkompletterasskulleinstrumentenpolitiska ett nytt grepp som
experiment.nationelltkaraktäriseraskunnaskulle ettnärmast som

tillanknytningskulle medkommittéfonni näraarbetsgruppEn --
mång-förarbetakommunSöderhamnsregeringen ochbåde att en

statssek-positiv. Enutveckling skullenegativårig, ersättas av en
skulleRegeringskanslietirepresentationbredmedreterargrupp

regeringensmedarbetetförankringenpolitiskaför den avsvara
Söderhamnspaket.

juni 1998.30arbete densittSöderhamnskommittén avslutar
kom-förformernaarbetet ochbeskrivaDenna attrapport avser

karaktäriseratsharArbetet näraverksamhet.mitténs ett samar-av
politiskaochnäringslivmedRegeringskanslietsåväl inombete som

kommun.inom Söderhamnsorgan
medkommittébetänkandetraditionelltinteDenna är ettrapport
fri-relativtantaliställetbestårreformförslag. Denantal ettett av
kanoch de lärdomarSöderhamnsarbetetstående uppsatser somom

iutvecklingenbeskrivningmedinledsdet. Dendras avenav
ochGuanderMattiasperspektiv.journalistisktfrånkommunen ett

Söderhamnkulturen iinblick i hurSamuel Sehlberg succes-ger en
tvåårsperioden.förändrats densivt över senaste

Eriksson,Arnetillväxt, skrivetfor ärPartnerskapAvsnittet av
beskrivaochSöderhamnsarbetetgeneraliseraförsök att enett att

dagensmedvanligtdetarbetssättformodell äränannatett som
lämnaUtgångspunktenregionalpolitik.och ettnärings- är att un-

kunnaskaSöderhamnerfarenheterna ihurför bedömaderlag att
utmaningarlikartadestår införmånga kommuneranvändas i de som

år sedan.förSöderhamn gjorde ett parsom
Granholmbeskriver ArneförloppSöderhamnsprojektetsI

skriftligtochutgångspunkt i dokumentutvecklingen med annat
gång.material under projektets
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Jonas Jonsson beskriver massmedias roll i projektet i avsnittet
"Mediemas roll for förändra den lokala opinionen.att

Slutligen redovisas hur näringslivsorganisationen i kommunen
omdanades i skenet den näringslivspolitiken.av nya

Omdaningsprocessen i Söderhamn har bara börjat. Den inter-
vention gjorts Söderhamnskommittén förutsätt-som genom ger
ningar for och positiv utveckling för kommunen. långtEtt ochen ny
mödosamt återstårarbete för de högt ställda för-att motsvara
väntningar framtidens Söderhamn invånarna i kommunensom
har idag.

Rapporten har redigerats Lena Noreland, sekreterare i Söder-av
hamnskommittén.

Stockholm i juni 1998

Lars edingJ
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Inledning1

skaF 15beslutar riksdagendecember 1996Torsdagen den 13 att
FlygflottiljHälsingeförlokala kampenläggas Den är över.ner.

hårtfrån redanförsvinner i slagarbetstillfällen500Nästan ett en
spriddahörsriksdagskarmnarenNorrlandskommun. Idrabbad ap-

utlovatlandsbygdsdöd,Söderhamnplåder. I trots ettpratar man om
åtgärdspaket.statligt

SöderhamnOchår gått sedan beslutet.har och halvdagI ettett
fram-minskar och det andasArbetslöshetenlever F 15.utan en-

massaindustrinsinte funnits sedanSöderhamntidsoptirnism i som
SöderhamnDöderhamn,glansdagar på 60-talet. Pratet omom

diskuteras detställetbort, har Ikommun tystnat.tynarsomsom en
verk,och statligautbildningar.på och Företagsatsningar IT som

rekryte-medavskedsceremonier, lockartilltidigare bjöd in numera
och de villjobb,Och folk vill hapå Söderhamnsringsmöten teater.
denandan,förändrade attitydema,jobb i Söderhamn. Deha omta-

märks påtagligt i bygden.Söderhamnsandan,lade
tidningsartiklartvå årsgått igenom drygtUnder våren har om

och inblan-har varitradoch intervjuatF 15 ärpersoner somen --
utgångs-inledde arbeteti pågår. Närdade den varprocess som

uppstått Var-har denhär positiva känslan. Hurpunkten just den
bygdenheladen dödsstötnedläggningenför Varför blev inte mot

för-och eñerbeskriva tiden förebefarade Genommånga attsom
i arbetetmed centralasvarsbeslutet att pratasamt personergenom

bitt-kommunenssnabbtpågår, vill försöka skildra hur ett avsom
möjlighet.till Ennederlag förvandlatskrañödandeochraste mest en

på tillmöjlighet just håller tasatt vara.som nu
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Bruksmentaliteten, den någon fixar jobben,säger attsom annan
på bytas Allt fler inser ingen löser proble-är väg att ut. att annan

Ska något gjortbli måste söderhamnama det själva. Engöramen.
paradox givetvis, eftersom Söderhamn knappast lyckats krañ-utan
fulla statliga ingrepp, i det här fallet Söderhamnskommittén.av

deUtan statliga insatserna hade vändningen Söderhamnsav nega-
tiva trend varit oändligt mycket svårare. de flestaDet är överens

Eller Stig Wigren, kommunstyrelsens ordförande, säger:om. som
Utan Söderhamnskommittén hade varit i djup kris i dag, oavsett
vad hittat på från kommunens sida.

ÄngelholmI Söderhamns fiendeläger under IS-kampenF- -
går allt sin gång.gilla Om ñinnits kvar hade förmodligen alltF 15
gått sin gilla gång i Söderhamn. hade kommunen varit dåVaräven
Hade IT-satsningen hunnit lika långt i dag Omstruktureringensom

näringslivet så alla verkar enigaIngen vet, gott attav men som om
läget varit kärvare i dag.än

Men det inte Arbetslösheten fortfarande hög iän är över. är
Söderhamn och i länet. Mycket arbete återstår innanresten vetav

det omtalade Söderharnnspaketet innehöll kejsarensänom mer nya
kläder, och tillfällig lindring. Men sak säker; detän ärmer en

året har frigjort krañer Söderhamn inte klarat sigsenaste utan.som
finnsDet slående samstämmighet bland de prataten personer

med i anslutning till arbetet med Söderhamn efter har inteF 15. Det
spelat någon fråganroll ställts till företrädare för näringslivet,om
politiker eller vanliga söderhamnare har blivit detsvaret-

Den skillnaden i Söderhamn idag jämfört med tidenstörstasamma:
före nedläggningen finns framtidstrodet i bygden. Folkär att en
vågar och hoppas på Söderhamn igen. Och den känslan defi-tro är
nitivt Söderhamns viktigaste tillgång. Inga ultramoderna optikablar,
storslagna visionsprogram eller regionalpolitiska miljoner kan

sinande förtroendekapital bland kommuninvånama.ersätta ett
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Historiebeskrivning2

införtidenovissaDen2.1

försvarsbeslutet

januari 199630tisdag denSöderhamn

vinterdag,mulenochkallDetsju på ärKlockan är enmorgonen.
HälsingeFarhågomatimme. attdystrareska bli ännu enomsom

kommerläggasska snart attår 1995,ñrade 50Flygflottilj, nersom
bekräftas.

flottiljchefenmedanjobbtill sinapåpå 15anställda F vägDe är
sinkallaskavad hanforförbereder sigHjortChrister senare

flygvapenchefen Kentföre harnågonsin. Dagendelgivningtyngsta
i hansmedfinnsinteFlygflottiljHälsingemeddelatHarrskog att
isinasamlar mäs-Hjortluftforsvar.framtidenstillförslag marmar

flottiljenpåFörstämningenbeslut.Harrskogsoch berättar omsen
trots detredanmånga värsta.anatattär stor,

månaderfleraunderfull gångvarit iharSpekulationema men
i Harrskogsmedintefinns15på vitt Fdetfinnsförst svartnu -

läggsFlygflottiljÄngelholm Hälsingeochblir kvariförslag; F 10
EkonomiskaHalmstad.ioch F 14Ljungbyhediliksom F 4ner,

ochflygutbildningenÄngelhohn, tillnärhetenliksomforskäl talar
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personalrekryteringenatt smidigare i södraär Sverige, skriver
Harrskog.

Torsdag den februaril 1996

Flygvapenchefen Kent Harrskog lämnar sitt material tillöver över-
befalhavaren ÖBOwe Wiktorin. börjanI ska klar medav mars vara
sitt arbete och då den politiska beredningentar Regeringen skaöver.

sitt innan det slutgiltigasaga beslutet fattas i riksdagen den 13
december.

Harrskogs förslag just inget förslag,är fåänannat ett trormen
ÖB eller försvarsutskottet skaatt några dramatiska omkast-göra

ningar i flygvapenchefens material. Några veckors misströstan och
uppgivenhet brinnande kamplust.ersätts Söderhamn inlederav en
operation övertalning. Påtryckningsgrupper bildas, politiska och
opolitiska, det förbereds vykortskampanjer och uppvaktningar.
Kommunalrådet Stig Wigren, flottiljchefen Christer Hjort, nä-
ringslivsforeträdare och folk på strid förgatan pratar att taom
F 15, Söderhamns hjärta, någon kallar flottiljen.som

Stockholm den 30 1996mars

Kommunledningen kallar den här fredagen för Dagen D. Klockan
tio elva sig Stigöver Wigren,sätter näringslivsrådet Hans-Olof
Olsson, centerpartiets gruppledare Lennart Olsson och kommunens
planeringschef Kerstin Oremark på tåget till Stockholm. De har fått

timme med försvarsminister Thage G Peterson. En timmeen att
honomövertyga F 15 behövs, i försvaret, i Söderhamn.attom

Delegationen det hög tid Söderhamnsatt är attmenar argument tas
på allvar. Vi har mycket bra koncept,ett trosvisssäger en
Wigren.

Klockan 15.30 det dags. Föredragningen,är irepeteratssom
minsta detalj, går bra och 58 minuter kommer de frånutsenare
konferensrummet på Försvarsdepartementet. Hans-Olof Olsson och
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för 15Fallt de kunnat,de gjortandra kännerde argumentenattatt
högstanått fram tillalla hargång föroch Söderhamn ort.en

försvarsmi-på bjudaocksåSöderhamnsgruppen attpassar
aldrig besökt.hittillshanflottiljtill F 15,nistern somen

möjligheternaSöderhamnsandandiskuterarPå hemmaplan att
landskapetvisa helavilldemonstration. Maniscensätta attstoren

tänkerinteHälsinglandflygflottiljen,kampen forstår bakom att
akut-nedläggningenefternedläggning. Intenågonacceptera av

industrijobb deförloradeefter 000Söderhamn, inte 5isjukhuset
åren.20senaste

Årets manifes-politisktraditionellblirförsta-majtåg än enmer
F 15marscherarsöderhamnaretation. 2 000 stan.Nännare genom

budskapensamhällsresurs,politikeransvar, F 15kvar ett en-
förplakatmedåt alla fåroch arbeterättvisasolidaritet, samsasom
fåroch medtillalla,politisk frågaflottiljen. En somengagerarsom

arbetardagenden heligademonstrationdelta iblåaste blåden att en
första maj.

inbju-SöderhamnspåGnappade Thage PetersonVeckan före
vandradelångrock Petersonblåoch besökte F 15. Idan stramen

detfördelar. Underfrämstaflottiljensförevisadi duggregnet,runt
informationfull medbesöket Petersontvå timmar korta matas om
överlägsnaframtidens försvar. Detoundgängliga roll i öv-15:5F

ochhuvudstadentilloch närhetenluñrummet tät-ningsområdet i
för F 15,Mälardalsområdet änbefolkade är argumenttunga ensom

försvarsministern.förgång repeteras
och le-riksdagsmanbesök flerafår 15FUnder avsommaren
från depositivaTongångamaförsvarsutskottet.fråndamöter är

Detåter i Söderhamn.tändshåll och hoppet öppenflesta är en
exempel Pärtilli sjön,Söderhamn ska inte kastafråga. sägeryxan

sittunderpå försvarsdepartementet,Granstedt, centerpartiets man
Söderhamnsbesök.

mannaminneideMen 1996 varmaste av-en avsommaren --
läcka på Försvarsdepartementetriktig kalldusch. Enslutas med en

kanaugustidenSvenska Dagbladet 30morgontidningengör att
skaproposition,försvarsministemsavslöja innehållet i pre-som
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för centerpartiets och socialdemokraternas partigruppersenteras
fyra dagar Enligt SvD de båda partiernaär överens.senare.

ÄngelholmFlygflottiljen i fårF 10 kvar, medan läggsF 15vara
ned. Efter Skånepolitikers och partikamraters uppvaktningtunga är
det sannolikt försvarsministern inte förmår lägga ned bådaatt att

Ängelholm,Ystad och skriver Svenska Dagbladet.
hätskEn debatt följer mellan bestörta lokala socialdemokrater

och Centerpartister. Socialdemokraterna i länet att s-toppenmenar
fått vika sig för starka centerkrafter i c-fästena i Skåne. Centerfö-
reträdama kontrar med beslutet socialdemokraternas ochäratt att

borda lägga sitt krut F 15-kampen i stället för påsossarna
käbbel, gruppledaren Lennart Olsson kallar ordkriget.som

Trots det månader kvar till riksdagen fattaskaäratt än tremer
försvarsbeslutet, den december,13 tycks luften gå F 15-kampen.ur
Vid besök i Gävle lovar statsminister Göran Perssonett att
Söderhamns ska kompenseras vid nedläggning; allt verkar klap-en

och klart.pat
Länsarbetsdirelçtör Linnéa Arvius och Stig Wigren räknar och

kommer fram till det behövs minst 500 jobb förlatt ersättaatt en
tredjedel så många förlorade 15-jobb.F befolkningsminskningDen

nedläggning för med sig slår hårt hela kommunen.motsom en

Den 20 september 1996

Klockan 13.50, timme försenat, landar regeringsplanet pånästan en
Söderhamns flygplats. I planet sitter näringsminister Anders Sund-

och arbetsmarknadsministerström Margareta Winberg. De ska pre-
det statliga åtgärdspaket statsministersentera Persson utlovadesom

dagar tidigare vid sitt Gävlebesök.ett par
Symboliken slående Sundström sig i Wigrensär ord-när sätter

forandestol i kommunstyrelsens sammanträdesrum på Rådhuset. Nu
det inte längre till kommunledningenär klara Söderhamnsatt utupp

svåra situation, starkare krafter Sundström ochtar över.nu
Winberg unika insatser och regeringen kommerpratar att attom

sitt för kompensera Söderhamn.göra yttersta att
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Söderhamn,hopp ilågaflammarFortfarande matt menaven
chan-fortfarandevi harkört ochdet inteänuttalanden ärsom

allt ihåligare.sen klingar
sin sistakommunledningSöderhamnsoktobermittenI görav

på sigminutergång får de 40insats i 15-kampen. Denna attFstora
försvarsutskottet.övertyga

försvarsproposi-tillbeslutsunderlagetgranskatSöderhamn har
behållaårdyraremiljonerdet blir 40tionen attsäger att persom

från Sö-alls,intebekostnad. Stämmerpå F l0:sF 15 menar man
ide ledamöternaoch ska 17billigarederhamnshåll. F 15 är nu

har räknathälsingama rätt.utskottet övertygas attom
medÄven ochtycker tillledamöternagår bra,detta möte en av

måsteutskottetviktigasåekonominuppgiñemade är attatt omnya
för F 10förutsättningarnaekonomiskagranskning degöra aven ny

och F l5.

1996novemberförmiddag den 23Fredag

flottiljen.kraftsamling försistasöderhamnamasfordet dagsDet är
påpå bussarna Busstorgetkliver15-kämparfemhundra FNärmare

tagitharMångaRiksdagshuset.utanföroch demonstreraför åkaatt
allvaretdemonstrationen. Trotsdelta iforsina jobbledigt från att

bland demonstrantemastämningenStockholmsresanbakom är
ironiska kommen-medblandasGalghumoruppsluppen.tämligen

nedlägg-vadinte tycks begripapolitikerodugligatarer ensomom
med i Söderhamn.tillning ställer

riksdags-förredenpåbensträckareUnder sägernerresanen
Östrand, varitJag harhoppet.intehanOlle gettatt uppmannen

samtidigthan,stund,i sistaändrat sigtidigaremed sägernär man
innehåller 349låda.liten Denviktighan på ex-tummar ensom

resolutiondenriksdagsledamottill varjeemplar somaven --
demonstrationen.underska läsaRädda F 15kampanj uppgruppen

påkränger demonstrantemaSlottsbackenpåKlockan halv tre
plakaten.plockar framochbehövs-l0gganFkepsama med 15sig

tilltågabörjar demonstrantemahalv timmeEn nersenare
still-ioch fyra i bredd,fyraRiksdagshuset,utanförMynttorget en
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manifestation. harMan beslutat lägga de slagfärdigaattsam ram-
åt sidan och i stället i specialskriven kamp-stämmasoma upp en

sång.
På Mynttorget Britt Bohlin, vice ordförande i försvarsut-möter

skottet, och centerpartiets i utskottet, Anders Svärd,representant
Torbjörn Olsson, leder kampanjgruppen, ska läsaupp. som upp

resolutionen. Men innan han hinner till orda får Söderhamns-ta
Ängel-hjälp från håll. Karin Arthursdotter frånoväntatgruppen

holm och Föreningen for mänskligt boende F 10 på plats förärrunt
F sitt Det15 stöd. inte rimligt behålla medF 10 denatt är attge

belastningen på miljön har. Lägg och behåll 15,F 10 Fsom ner
Arthursdotter, tackas med dov bandyapplåd deuppmanar som en av

hälsingska demonstrantema.
Av länets riksdagsledamöter har Karin Starrin, Widar An-

dersson, Thomas Juhlin, och Lennart Rohdin, fp, slutitmp, upp
för sitt stöd. Torbjörn Olsson får till sist läsa resolutio-att ge upp

alla sakliga talar för 15.Fsäger Demon-att argumentnen som
avslutar manifestationen med sin sång. Britt Bohlin be-strantema

Söderhamn för den värdighet kampanjen drivitsrömmer som
med, innan demonstrantema återvänder till bussarna för hemfard.
Nu det återstår bara på försvarsutskottetsär ochöver, väntaattnu
riksdagens beslut.

2.2 Beslutet

Onsdag den 27 november 1996

När nyheten kommer, kommer den inte någon överraskning.som
Dagens ekos middagssändning avslöjar nyheten många harsom
befarat: i väljer försvarsutskottet lägga ned F 15 tillattmorgon

Ängelholm.fönnån för F 10 i I slag Söderhamn för-ett utses som
lorare i försvarets inbördeskrig vilka förband ska fåegna om som
firmas kvar efter 1999. Det idag, den 27 november,är även som
Kjell Nilsson, Hans-Olof Olsson och alla de i elva månadersom
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försvars-svenskaDenförlorat.slagetinser ärför F 15,kämpat att
kom-personiñeratdelvisoffer,sittkrävtdärmedharpolitiken av

Wigren.Stigmunalrådet
förstasitthannyhetssändning ut-ekos görefter DagensStrax

kon-ibesvikelseMed röstenförlorare.detoch hantalande, gör som
mörkareAntagligen änbygden.förmörktdethan utattstaterar ser

tjänsterummetdetutanförvintereñermiddagenskymmandeden egna
kommunhus.Söderhamnsi

intensivakommunledningenspåWigrenStigtänkerKanske
besök ikommundelegationensPåbevarande.för F 15:5kamp
skymtarKanskeGThage Peterson.försvarsministerStockholm hos

centerpartistiskaochsocialdemokratiskaandraoch deBohlinBritt
övertalaförsöktihärdigtsåhanförbi, deutskottsledamötema som

nedläggning,förde trotssidor. Nustarka röstarF l5:s enom
in-positivluñrum,ostörtsakligastarka, ettargument ensom

och flot-miljöfrågan,Söderhamnsboma,hosflottiljentillställning
oña hanhurhanfunderarKanskeläge.strategiska uppre-tiljens
till ingendagIsin kommun. nytta.räddafördessa attargumentpat

tredjebygdens störstaframtidSöderhamnsinte tala utanFör att om
Stigsakenpåvänderoch ärvriderarbetsgivare. Hur änman

förlorare.november,den 27Wigren en
kämpafortsätterWigrenblirefterdageni tidningenRubriken

kommernederlagetuppgiven. Mennågotoch kännsflottiljen,för
kännas värre.att

vik-åretsförförsvarsutskottetsammanträder ettefterDagen av
innan,berättade dagenekoSom Dagensbeslut.politiskatigaste

försvarspropositionen motochsocialdemokraternastöder encentern
Östansjösödeläggerblir 9-8,Röstsiffroma röstopposition.enad en

lokalaframtid. Deförsvarsanställdas480stolthet och äventyrar
Söderhamns-ochpåtryckningarhadecenterpartistema trots

iSvärdAnderspåverkalyckatsinte1996bjudningar sommaren
enda avgördet röstpraktikenförsvarsutskottet. I är centerns som

frågapolitiskaviktigasteSöderhamnsbeslut,försvarsutskottets
l990-talet.helaunder

Rohdinupprörd Lennart utkommerriksdagshusetI sam-uren
uppgiven.ochblickFolkpartistens trött,ärmanträdesrummet. arg
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Som oppositionspolitiker har han likt Don Quijote, fört utsiktslösen
kamp majoritetens väderkvamar. Numot han bitter. När han harär
fått fundera stund efter beslutet och sammanträdet, hansägeren att
den 28:e november hans dagär riksdagspolitiker.tyngsta Hansom
berättar det inte sakskälenatt är F 15:s framtid, i ställetavgörsom

det det politiskaär spelet bestämmer. För enligt Rohdin finnssom
det både Centerpartister och socialdemokrater i riksdagskorridorema

vill behålla F 15, de vågar inte efter sin övertygelse,röstasom men
följer partilinjen. Titta bara påutan röstsiffroma, han.säger

Punkten F 15 den enda fråga därär oppositionen står helt enigom
försvarspropositionen. Det tydermot på något i förslaget fel,att är
vissa politiker vågar inte erkänna det.men

På insändarplats i Hälsinge Kuriren framförs liknande kritik,
riksdagsledamöter inte följermot sin övertygelse. G-Asom egen

Sandman, före detta socialdemokrat, drar paralleller med utlokali-
seringen Kungliga justerings- och myntverket 1974, där valetav
stod mellan Eskilstuna och Söderhamn. Politikers brist på civilku-

förlade myntverket till Eskilstuna. Och sig histo-rage nu upprepar
nen.

Även personalorganisationema på F 15 misstänksammaär mot
underlaget for försvarsutskottets beslut. I pressmeddelandeett an-
klagar organisationerna företrädare för försvarsmakten föranonyma

ha påverkat beslutetatt manipulera kostnaderna förattgenom en
nedläggning F 15. Ett intemmeddelande,avsäntanonymtav som
legat till grund för försvarsutskottets beslut, har helt utelämnat siff-

talar för F 15. Skillnaden mellan Söderhamns beräkningar,ror som
baserade på flygvapnets prislistor, och det interna beslutsun-egna
derlaget, Ängelholmsuppgår till 14,5 miljoner till fördel. Perso--
nalorganisationema anklagar de källorna i försvaret föranonyma
lögnaktiga påståenden.

Redan i september konstaterade socialdemokraternas ordförande
i Gävleborgs län, Kenth Högström vi alla bedragna, ochatt är
dömde beslutsunderlaget för försvarspropositionenut ettsom
falsarium. Enligt underlaget skulle driftskostnadema under fem år

240 miljoner högre för F 15 F 10. Det trodde inteän Kenthvara
Högström sekund på.en
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besviknamedgårHanRohdin.inte LennartdethjälperidagMen
riksdagsrum.till sittsammanträde,försvarsutskottetsfrån uppsteg

kanvändning,påsistai dethoppats nuhade menHan en
nej.inte röstatkonstatera centernatt

ivändning,tillmöjlighetensistadenUtskottssammanträdet var
Varkenalltförpartiledningamainför stor.prestigenkammaren är

detpartipiskan,vågarsocialdemokratereller utmanaCenterpartister
ochför F 15,slutet ettdettaRohdin. HanLennart vet att varvet

Söderhamn.isvenskt flygvapen
skavad deväljarna, trohanfunderarögonblick över nuI nästa
kunnahanskaavgörandet. Hurfällafickintesakskälen mo-nunär

gåttF 15frågankännerarbete Hanpolitiska attsitttivera omeget
in-barahankanNuväljarna.svekblivitdenlångt motså ettatt
de-den 13riksdagskammareniröstomgångenochdebattenvänta

barariksdagsdebatten ärRohdinLennart enMen vet attcember.
beslut.försvarsutskottetsefterförlorareocksåHanforrnalitet. är en

1996december13den9.00Klockan

ple-riksdagensiförsvarsdebattenDahlBirgittatalman öppnarFru
Argu-försvar.framtidaSverigesdebatterastimmarelvanisal. I

talarRohdinoch LennartOppositionenalla.igenkännsmenten av
för-uttunningtänkande,säkerhetspolitisktbristande avomom

miljö-frånNordgrenAnnikaMellansverige.islagkraftsvarets
missnöjdStarrin,Karin äroch F 10.ned 10Fvill läggapartiet

miljöförutsättningama äroch konstaterarbeslutsunderlaget, attmed
viceFörsvarsutskottets10.och Fbåde F lOvidpå F 15bättre än

digerttalarBohlin,Brittsocialdemokratenordförande, om
bakomsanningenförsvar ochflexibeltettbeslutsunderlag, att

sidor.0004omfattarbeslutet närmare
någonknappastfrågor, tarhetastedagensF 15 är menen av

riksdagsledamöter40-talPlenisalen ettsig tom,argumenten. gapar
gal-förspeldebatt ettpåförströttlyssnar mest varaansessomen

leriet.
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Klockan kvart åttai debatten avslutad. På ljustavlan lyserär re-
sultatet: 179 ja, 125 nej, 12 avstår och frånvarande.33 F 15 i Sö-
derhamn därmed formellt nedlagt.är

Spridda applåder hörs i plenisalen resultatet kommernär upp.
Lennart Rohdin konstaterar i stället inte länets socialdemo-att ens
krater vågat partilinjen, bara lagt ned sinarösta emot utan röster.
Landshövding EricLars Ericsson upprörd riksdagensär över
okloka beslut. Ingen uttrycker förvåning, beslutetett uns av var
väntat.

Men beslutet ändå för Söderhamns kommunledning.är tyngst
Bara efterstund beslutet printas fax på Hälsinge Kurirensett uten
redaktion, undertecknat Stig Wigren och Kjell Nilsson. Ochav an-
slaget tydligt:är

Nedläggningen F 15 djupt beklaglig. Vi har från kom-ärav
sida gjort allt står i vår makt rädda flottiljen. Menattmunens som

våra har inte beaktats, lyder inledningen. StigMenargument
Wigren orkar tillägga han helhjärtat på Söderhamnspaketetatt tror
och på långsiktig strategi leder till bra utveckling fören som en
Söderhamn.

På den berörda arbetsplatsen, alla debatterar på flyg-som om,
Östansjö,flottiljen i har tlottiljprästen Bertil Hofverberg le-tänt

vande ljus. Klockan efter sju, stämningen naturligtär strax är nog
dämpad. Beslutet kom till de berörda via radion. Några befäl
sjunger nu ska hela rasket rivas, lätt ironiskt. Stabschefen Sven
Johnsson flottiljens öde varit beseglat helasäger hösten, efteratt
Svenska Dagbladets skriverier i september. Nu behöver de sörja
tillsammans.

Det kan svårt få några kommentarer i kväll,att sägervara
han. En kväll denna vill grabbarna naturligt ifred.som nog vara

för SöderhamnsMen kommun historien långt ifrån färdigskri-var
ven.
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efter 15Söderhamn FOm

inyckelpersonermedintervjuer-
omställningenmedarbetet av

Söderhamn

tidigare försvars-Thage G Peterson,3.1

Andersnäringsministerochminister,
Sundström

för-fore försvarsbeslutet,halvårpå 1996,Redan ärettsommaren
Söder-ifaktum; F 15klarsvarsminister Thage G Peterson över

hamn måste läggas ner.
börjar Söder-hammockNacka iihos PetersonHemma en --

Olof Johanssoncenterledarenochharnnspaketet fonn. Petersonta
ned-Söderhamn forska kompenseraåtgärdspaketihop ett somsyr

påutformaspolitiska beslutAtt de flestaläggningen 15.F merav
i Rosenbadkonferensrumrepresentativaställen i ärinformella än

ham-ipå puben ellerkonidorer,välkänt faktum. I bastun,ett en
ianmärkningsvärtkonstigt med det. Vadmock, det inget ärär som

fram tillsigoch Johanssonsammanhanget Petersonär att gungar
fore riksda-fem månaderaugustiSöderhamnspaketet redan i 1996,

nedläggningsbeslut.formellagens
på Sö-mycketfunderade jagGotlandUnder min påsemester-

förstodinnebära.skulle Jagoch vad nedläggningderhamn en
ÖB fanns inteförslag och därlagt sittvartåt det lutade eftersom

iGmed, berättar Thage Peterson.F 15
statsmi-träffaraugusti, Petersoni börjanEfter semestern, av
kommer15Harpsund. FGöran på Petersonnister Persson vet att

åtgärdspaket forkraftfulltkrävsoch detläggas attettattatt ner
slaget.klara smäll detSöderhamn ska en av
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Både Persson och näringsminister Anders Sundström helt- var
införstådda med något måste i Söderhamn.att Annarsgöras skulle
det inte gå vända den negativa utvecklingatt Söderhamn haft isom
många år, Peterson.säger

Närings- och handelsdepartementet, Arbetsmarknadsdeparte-
med Margareta Winberg imentet och finansminister Erikspetsen

Åsbrink involveras i arbetet.
I slutet månaden har Peterson heldagsföredragning förav en re-

geringen där han klargör läget i försvarsfrågan i allmänhet, och i
Söderhamn i synnerhet.

Några dagar det dags för hammocköverläggningen.ärsenare
Socialdemokraterna behöver frånstöd något parti för fåannat att
igenom forsvarsbeslutet. Centerpartiet ligger till hands efternärmast

flera tidigareatt uppgörelser träffats med partiet.stora Olof
Johansson bjuds hem till Thages och hustrun Marions villa i Nacka.
En ñn sensommardag beseglas så F l5:s öde. hammock.I en
Johansson med Peterson;är detöverens nödvändigt läggaär att ner
F Lika15. nödvändigt det kompensera Söderhamnsär kommunatt
för nedläggningen.

Jag och Olof hade träffats redan på på Gotland försommaren-
diskutera försvarsbeslutet,att de diskussionerna rörde baramen

försvarspolitik, inte regional- eller näringspolitik. Men välnär
då träffades hemmaöverens hos mig och ställde frågorna:var oss

Vad får det här för effekter Var fordras det specialinsatser
Redan här Peterson klarär vad åtgärdspaketetöver för Söder-

Åtminstonehamn måste innehålla. delvis. Socialdemokraterna har
vid flera tillfällen tidigare tagit till utlokaliseringar statliga verk-av
samheter Omstridda, i flera fall framgångsrika. Nu detärmen-
dags igen.

Jag klar det fordrades utlokaliseringaröver att jobb ochvar av-
Söderhamn behövde näringslivsstruktur.att Framför allten ny var

det väldigt viktigt det inte någonting tillhördeatt gårdagen,var som
det måste något blickarutan framåt, ungdo-görvara som attsom

i Söderhamn.stannarmen
Det också viktigt fler kvinnor jobb i Söderhamn.attvar ge
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verken istatligaoch deSöderhamnskommittén tillsätts upp-ger
med IT-jobbför finnaverksamheterinventera sinadrag attatt

Söderhanm.flyttas tillkaninriktning som
utlokaliseringarmedproblemenmedvetenPeterson är avom

ikommermänniskoroundvikligtverksamheter. Detstatliga är att
jobb. Menmed sinavill flyttaellerinte kanmänniskorkläm, som

Utflyttningendet goda.onda medfår detPeterson att tamanmenar
Delsdubbelt problem.glesbygden sätterochskogslänenfrån är ett

attraktivadels får desvår sits,iutflyttningskommunemadet en
Utlokaliseringama.med växtvär ärproblemstorstadsregionema

utvecklingen, Peterson.balansera densätt attett menar
utvecklingen,härmotverka denönskvärtinte baraDet attär-

nödvändigt, Peterson.det sägerär
forsvarsbe-årsinför 1996i debattenaldrig kom framVad som

i Söder-15utkämpades mellan Favgörande slagetdetslut attvar
Ängelholm, framställdesii Uppsala. F 10ochhamn F 16 somsom

försvannflottiljema,i spelethuvudmotståndareSöderhamns om
enligt Peterson.nedläggningsdiskussionema,tidigt ur

Ängelholm kort-någontinghade inte löst änAtt lägga merner-
tidenhelaaldrig.egentligen Detdiskuteradesoch detsiktigt var

ÖBMellansverige. Eftersomflottiljerna iplaceringamafråga avom
och allaförsvarsmaktsplani sinUppsalaikvar F 16hade

såfönnån,till Uppsalastaladeexpertutlåtandenochutredningar
aktualisera nedlägg-möjligtskulledet inteinsåg jag attatt envara

ning F 16.av
bandHansThage Gså svår för Peterson.insiktEn var nogsom

påindustriminister 80-hans årstarka sedanSöderhamntill är som
fråndelegationerantalhanoch 1988Mellan 1982talet. emot etttog

Östrand tidigarekände hanOlleRiksdagsmannenSöderhamn. sen
Hans-Olof Ols-kormnmunalrådenmedbekanthanoch blev ävennu

och Stig Wigren.FagerHennyson,
Gfick Thage Peterson1980-taletpåuppvaktningamaUnder

råkatkommun änSöderhamn värreklart för sig utatt somenvar
följdeforetagsnedläggningarFleramånga andra kommuner. tunga

imassafabriken Marma,lade Korsnäsblandslag i slag, annat ner
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Stora köpte Bergvik Ala och lade delar verk-storaupp ner av
samheten, Kockums lades ner.

kändeJag till allt det här, hur hårt Söderhamn drabbats un--
der 80-talet. Som industriminister jag med och beslutadevar om
särskilda åtgärder för Söderhamn.

Peterson det oerhört betydelsefulltsäger for Söder-att var
harnnspaketets tillkomst han kände till Söderhamn så välatt som
han gjorde.

Samtidigt så det väldigt plågsamt for mig fatta beslutetattvar-
lägga F 15, eftersom så mångaatt trodde jag skulle räddaner att

Söderhamn. Men i det avseendet betydde mina relationer till Sö-
derhanm ingenting. Jag fattade beslut på forsvarspolitiskaett grun-
der. Men för paketet det betydelsefullt jag fått ständigattvar
Söderharrmsinforrnation. harDet Söderhamnspaketetpratats attom

för regeringen lindrasätt dåligtett politiskt Attatt ettvar samvete.
nedläggningen F 15 del i politiskt spel. För fåstörreettav attvar en
med sig centerpartiet i försvarsbeslutet gick det inte läggaattan ner

Ängelholm,F 10 i där centerintressena för starka. Men såattvar
skulle fallet helt fel, enligt Peterson.ärvara

Under alla de gånger jag och Olof Johansson med för-satt-
svarsplanerna så diskuterade inte regionalpolitiken enda gång.en
Vi skulle fatta försvarspolitiskt riktigt beslut, ingetett annat.

Att Söderhamnspaketet skulle utslag dåligt politisktettvara av-
inte. Snarare handlarstämmer detsamvete politisk klokskap ochom

politiskt hänsynstagande. Jag gammal i gården ochär vad olikavet
beslut kan innebära för enskilda människor och för regioner. Det är

inte okänslig för.man
Resonemanget gick på Umeå, Borås ochut Lin-att orter som

köping, också drabbades nedläggningar militära förband,som av av
tillräckligt starka förär klara nedläggning krañ.att en av egen

Ortema expansiva och harär högskolor eller universitet. Peterson
det inte dem två,att år läkatar än sårenmenar tre attmer av en

nedläggning. Men Söderhamn skulle inte klara bli medatt av en av
sina arbetsgivare istörsta slag, extraordinära insatserett frånutan
regeringen.
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Ggått sedan Thage Petersonshar två årI sommar-sommar
Omstruktureringen SöderhamnsGotland.grubblerier på nä-av

någotintefullt och hittills har Petersonringsliv pågår for sett som
med sinakommer lyckasSöderhamnhan tvivlar på attgör att att

Norrlandskommun.bli attraktivföresatser; att en
detnedläggningsbeslut. Mensigneraaldrig roligtDet är ettatt-

någottagit initiativ tillhajag varit medmed glädje attär omsom
Söderhamnhoppas jagfram Söderhamn. Nuska i attväxanytt som

militärverksamhetframtid vad fortsattochfår bättre äntryggareen
såframtidkan aldrig byggafört med sig. Manskulle om enen

prövningtillexistens skabetydelsefull verksarnhets varttas upp
fjärde år.

ochi Söderhamnnäringsminister Anders SundströmvårasI var
statliga verkrespektive deträffade företrädare för kommunen som

ñckmycket nöjd med vad hanOch hanlokaliserats till ärorten. se
och höra.

iframåtandaentusiasm ochpåfallande denDet att somsevar-
samtidigt på-Sundström,dag finns i Söderhamn, säger men som

pekar:
utveckla Söder-förvalta ochMycket arbete återstår med att-

råder ingen tvekan de insatserhamnspaketet, det att somommen
bi-finns, haroch lokalaregeringen gjorde, det engagemang som

för kommunen.ljus framtidsbilddragit till en
har gått fort; alltför fortSöderhamnskommitténs arbete varnar

mycketfått stryka på foten och intedel. Förankringsarbetet haren
Söderhamn.i dag har initierats ihänder i Söderhamndetav som

varitkommit kallas,Hittills har Söderhamnsgreppet, arbetet attsom
ofrånkom-bakslag kommer följa, detcentralstyrt. Och visst, äratt

ligt, Peterson.menar
omstrukture-Söderhamn kommer råka for det andrautatt-

blirinte går, detringsorter gjort. blir ochhar Det annatett som
skade verksamheternakonkurser, förhoppningen är att er-men

med någotsättas annat.
fortsätta den positivaSkulle Söderhamn misslyckas med ut-att

hjälpSöderhamnskommittén så finns detveckling iscensattssom av
få.att
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Dörren till Regeringskansliet inte stängd för Vi villär gott.-
åtagande uppfylls och det här ska lyckas ochatt statens attse vara

framgångsrikt.
Peterson han inte vill spekulera i Söderharnnsgrep-säger att om
kommer på andra i framtiden. iMen andetagpet att tas orter nästa

håller han det inte för osannolikt.
Olika regionala utvecklingsprogram har varit oerhört betydel--

sefulla för många platser. Det god socialdemokratiskär nä-en
ringspolitik och jag hoppas inte den kommande s-regeringenatt
kommer dörren för såna insatser. Däremot inte An-stängaatt tror
ders Sundström Söderhamnsgreppet kommer bli mall föratt att en
framtida regionalpolitik.

Regeringens insatser i Söderhamn unika och extraordinära.är-
Men regionalpolitiken befinner sig i stark förändring och i dag gäl-
ler det i utsträckning tidigare bedöma eventuella åtgär-störreatt än
der utifrån regionemas förutsättningar och möjligheter. I den me-
ningen kan säkert erfarenheterna från Söderhamn komma till nytta.

3.2 Jeding, ordförandeLars i
Söderhamnskommittén

Med eller SöderhamnF 15, låg illa till.utan
Söderhamn vid ände och hade kommit till punktvägsvar en-

där det inte farms för någon bruksnostalgi, Larsutrymme säger
Jeding, ordförande i Söderhamnskommittén.

Kommunen hade möjligheter:tre

Acceptera situationen låtaoch tillbakagången fortsätta.
Hoppas på krañigt uppsving för basindustrin.ett
Slå på helt väg.en ny

Två alternativen kunde utesluta direkt; det fanns ingenav man-
kunde gå på fäbodsaltemativet, och återgång till densom en

gamla industristrukturen inte realisitisk. Då fanns det plötsligtvar
bara alternativ kvar, måste något eding.ett Jgöra sägernytt,man
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kom-Stockholm. IRegeringskansliet ipåträffar JedingVi Lars
medflaggasydhälsingsk Enlitenfinnsmittélokalema oas.en

lyserOscarsborgplansch medochstadsvapenSöderhamns storen
detbyggandetmedarbetetdelhärDet är stor nyaavavenupp.

förinledningsskedetiviktigasteabsolutskett.Söderhamn har Det
trovärdigJedingenligtSöderhamnskommittén presenteraatt envar
det fram-bildrealistiskflum,ouppnåeligtvision. Inget utan aven

Söderhamn.tida
härkring denenighetnå politisklokaltfortgick väldigtDet att-

påpekakundepå ingenoch det berorJeding, ettvisionen, attsäger
frånpunkt där allakommit tillhadeSöderhamnalternativ. en -

måstedrastisktnågothade insetttill moderatervänsterpartister att-
göras.

Sö-interventionstarkhärmed sådangå inSka somenman-
och detmognadfinnasmåste detvarit,derharnnskommittén har en

härsådantkäbbelkommunalpolitisktGörSöderhamn.hade avman
Jeding.ingenting,så blir det säger

000drygt 28återstodövertygade. NuPolitikerna resten,var
framåt.sig ochflottiljen bakommåste lämnasöderhamnare se

och kom-från kommunenochkombinationEn attturav-
gjordeväldigt snabbtageradeaktörermed andramittén tillsammans

Söderhamn. Denvaldeskogsmaskinföretaget,Caterpillar, eta-att
opinionen.allmännadenviktig förmycketbleringen svängaattvar

positivauträttade sakerpåbevisñck närSöderhamnama attett
inträffa.börjadehändelser

börjantillSöderhamnskommitténtillskepsisenAtt stor envar
viddenförstodinte riktigtJeding beror att avtror gemene man

interventionen.
myndigheterna.statligadesjälva grejentroddeMånga att var-

kritiskskapa minstavaritbetydelse harviktigastederasMen att en
lokalVi flyttararbetsmarknaden.förändraför att enmassa

registreringsverket,ochIT-foretag. Patent-marknad för tex.,t.ex.
förståsfanns detIT-utvecklingsbehov. Sedanmyckethar stortett en

kanintestridsflygamamedlokal stolthet i det härstor mansom
septemberSöderhamn, ibesök iförstaifrån. Redan vid sittbortse

Söderhamnkan händaJeding det bästa ärsade att1996, att som
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F 15 läggs ner. Då det i kyrkan, i dag detsväraatt ärvar som
många Jeding rätt.som ger

Avsikten med uttalandet vända perspektivet. hadeManattvar-
hållit på så länge med demonstrationer och det Stig Wigrensom
kallar sorgearbetet. Det här blev startskottet för förändring, sä-en

eding.Jger
förändringEn påtaglig i hela kommunen, förändringärsom en

måste fortsätta för Söderhamn ska kunna kalla sig fram-attsom
tidsort. Jeding det virtuella utbildningscentrumet, VUC,tror att som
byggs i Söderhamn kan få avgörande betydelse för utveck-upp en
lingen i kommunen.

Det oerhört mycket viktigare regeringenär lagt hög-än om en-
skola i Söderhamn, för sådan blir definition väldigt smal. Duen per
måste välja specialitet och det inte säkert utvecklingen gårär atten
på den linjen. Med virtuell kanväxel du koppla dig på olikaen upp
högskolor och universitet i världen och plocka hem denrunt om sen
utbildning till Söderhamn. Det unikt i Sverige. Andraärsom passar
viktiga delar för arbetet ska lyckas Söderhamn byggeratt är att upp

Stockholmsambassad och fått igång fungerande närings-en en ny
livsorganisation.

Det inte mycket det händer i Söderhamn inteär av som nu som-
har de här Och då måste bygga något lik-passerat mmmen. man
nande, Jeding, för djup depressionsäger för Söder-som varnar en
hamn efter Söderhamnskommittén inte förvaltas på braarvet ettom
sätt.

Det här mycket för politiker och näringslivär iett stort ansvar-
Söderhamn. förutsättningEn för det ska lyckas den poli-äratt att
tiska enigheten kring utvecklingen i Söderhamn bevaras. Ingenting
kommer gratis till Söderhamn. kanMan inte slå sig till utan tem-ro

måste fortsätta öka.pot att
Det alltmer omtalade Söderhamnsgreppet genomförbartärnu

i andra kommuner.även Men kommer kopplas igen,greppet attom
det politisk fråga, eding.Jär en menar

Det här teorigreppet oerhört mycket kraftfullt in-är ett mer-
vad den traditionella arbetsmarknads-än eller närings-strument

politiken Viktigt Söderhamnär. inte har fått särskiltäratt notera att
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mycket under den här perioden vad fått medänmer pengar man
traditionell regionalpolitik. Så för aktiebolaget Sverige Söder-är
hamnsgreppet affärsmässigt bra beslut. Kommittén harrent ett
kostat fyra miljoner sedan startade, det mycket lite med tankeär
på vad redan åstadkommits.som

Jeding för kontroversiellt landets krisandeett resonemang om
kommuner och regionalpolitiken. Jeding i princip det ärattmenar
mycket svårt för tredjedel landets trehundra kommuner,en av
hundra mittenkommuner behöver stöd och hjälp för få positivatt en
utveckling, medan hundra kommuner, de flesta i södra Sverige,
klarar sig själva. I placerar Jeding Söderhamn efterresonemanget

iF 15 nedre delen bland mittenkommunema.
Den traditionella regionalpolitiken går i hög grad påut att-

hjälpa dem har det allra knackigast. Det innebär utvecklings-som
mässigt de flesta bara föröds. Skulle politikerna haatt pengarna
modet ska lägga alla regionalpolitiska och närings-sägaatt att
politiska på mittengruppen och släppa den sista dåpengar gruppen,
skulle få dynamisk effekt, vilket skulle allaman en enorm gynna
kommuner.

Men det svårt for rikspolitiker hundraär att acceptera att-
kommuner inte kommer finnas levande självständiga bygderatt som

tio år.om
Om fem år eller hoppas, Jeding Söderhamntror, attsnarare

har varierat näringsliv med dominans kunskapsföretagett en av
inom kommunikation och IT. Lyckas Söderhamn skapa bra utbild-
ningsmöjligheter och förutsättningarbra för företag, främst inom
IT-sektom, Lars Jeding ljus framtid för kommunen.ser en

Det gläder mig inte bara de här enskilda delarna iärmestsom-
Söderharrmskommitténs arbete, de förändrade attitydemautan man

i Söderhamn. För de har chansen bli bestående.attser

2 I8-ll45
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ochrådgivareSvensson,3.3 Ronny
frågorregionalaiforskare

följandeDeSöderhamnskommittén.avvecklashalvårsskiftetVid
årmångapå många,svårasteochviktigasteblir demånaderna --

ochforskareSvensson,RonnyDetkommun.Söderhamnsför anser
frågor.regionalairådgivare

in-ibaraså längejobbende är änEtableringama ennyaav- finnsdetMenkommer.för jobbengladaallaledningsfas och är som
hela.i dethakarnågrafinnsdetförgranskaringen att omsesom

Söder-iandraallaochnäringslivetkommunen,finnsRisken att
ochjobbfåttSöderhamnfaktumdetmedsignöjer att nyahamn

näringsliv.sittställahjälp att om
strukturomvandlingenpågåendedenSvensson attRonny menar

bestående.någotfärdig,bliråtgärdfårinte somsomsom enses
år,höll i 20strukturomvandlingkundeFörr göra somenman- ochtidenpågår helaStrukturomvandlingamainte längre.gårdet

kommerdetmåsteMansig till attslå vetaaldrig nyakan ro.man
för-iliggerutmaningendel atttiden. Enhelautmaningar stor av

året.detSöderhamni senasteplaceratsjobballa devalta somnya
automatisktlängreinte trygg-administrationsjobb harStatliga en

Svensson.framhållerpå sig,hetsstämpel tvärtom,snarare
ochjobbandraförinkörsportska barajobbenDe envaranya-

medvetenmåste attbranscher. Manandrautveckla omför varaatt
ikrympakommeradministrationsfunktionema attstatligade stora

funk-verkensochjobbenvidareutvecklagällerframtiden. Det att
utveck-för denstårinte längredetoch statentioner, är somnu

ochnäringslivoch överkommun taSöderhamnsmåsteNulingen.
till sittutvecklingen egetgöra race.

IT-sektom,inomfrämstverksamheterna,ochjobbenDe nya
ochbättrefåmåsteSöderhamniskapashåller på merenattsom
förvissoharSöderhamnutbildningar.utbudettillkopplingdirekt av

fåhellerinteförmodligen attoch kommerhögskola eningen egen -
brakvalitativtochattraktivadeframtidöverskådligunder men-
skadetFörbli fler.ändåmåste attGävleborgiutbildningarna
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lyckas måste samarbetet mellan Söderhamns kommun, näringslivet
och högskolorna förbättras, enligt Svensson.

Erfarenheten visar för få framgång i långsiktigt utveck-att att-
lingsarbete det här slaget måste ha bredd på kompetens-av man
utvecklingen. Parallelliteten mellan utbildning och jobb måste bli

Det särskilt viktigt i små kommuner de höjer sinstörre. är att som
kompetens har chans få jobb på Risken deäratt orten. attannars

skaffar sig den kompetensen får jobb på ochandra ortersom nya
försvinner från arbetsmarknaden i Söderhamn.

Svensson Karlskrona Blekinge därRonny inämner ortsom en
lyckats bygga och framgångs-utbildningar till ettman upp anpassa

telekommunikation.rikt näringsliv inom främst harI Blekinge man
också valt sprida verksamheterhögskolans på flera Ron-att orter.

harneby i dag studenter.1000över
Där har mycket kvar i Gävleborg och Söder-göraattman-

hamn. Högskolan i Gävle/Sandviken har sin verk-snävatsnarare
samhet döpa sig till högskolan i Gävle ochatt attgenom om genom
flytta högskoleplatser från Sandviken till Gävle.

moderna informationstekniken möj-Den Svenssongör att enser
lighet för Söderhamn samarbeta med flera högskolor, inte bara iatt
Sverige, i andra länder. Tankar delas kommun-ävenutan som av
ledningen och Söderhamnskommittén och går under namnetsom
VUC, Virtuellt utbildningscentrum. Idén VUC viamed är att man
modern informationsteknologi ska kunna utbild-plocka hem de
ningar från högskolor och universitet, kun-också från andramen
skapskällor, vill ha till Söderhamn.som man

Det bra idé. Med dagens teknik finns det ingen anledningär en-
låsa sig till högskola,enda Svensson.sägeren

Tvärtemot vad många andra sarnhällsvetare hävdar, Svens-tror
kommunernas roll kommer stärkas i framtiden. Utanatt attson en

stark kommunledning, ingen bra näringslivsutveckling, resonerar
Svensson. kommer räcka aldrig såDet inte med anställaatt att en
briljant näringslivschef, Söderhamn planerar göra.attsom

gällerDet för kommunerna profilera sina insatser föratt att-
locka företag. Och ska det gå gäller det visa har utbild-att att man
ningar hög kvalitet och koppling och jobb.mellan utbildningav en
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samarbete mellanockså bättrenäringsliv kräverdynamisktEtt
till allnyckelnerfarenhetsutbyteKunskaps- ochföretagen. ut-är

veckling.
chans kommasmå företagensSamverkan de närmareattär-

kunskapsfronten, Svensson.ochutvecklingentekniskaden säger
allaframhitta och släppauppgiftviktigEn entre-är attannan

denuppgift,grannlagaSöderhamn. Enfinns i ärprenörer mensom
enligtsmåföretagande,framgångsriktforbetydelseavgörandeav

Svensson.
mycket i Sö-väldigthar häntpåståendet detFå ifrågasätter att

Mångadecember 1996.forsvarsbeslutet den 13sedanderhanm po-
lång-politiskahar gått fort. Denoch detlitiska beslut har fattats

beslutsap-stället har kommunensi farstun. Ibänken har ställts ut
framståtthareffektivitet. Partiernaskådadvisat sällanparat upp en

näringspolitiska frågor.allaeniga i såförvånansvärt gott somsom
nödvändighet,det har varitgått snabbt, ochharDet menaren

högakonsekvens detinblandade Enalla tempotparter. somav
förankringsproces-Söderhamnskommitténskruvades är attupp av

kommuninvå-viktigtDärför detblivit lidande. attär extraserna
Sö-med detdelta i arbetetaktivtchans att nyanama nu ges en

Svensson.derhamn, Ronnymenar
direktjag åktSöderhamn hadekommunalråd iOm jag varit ut-

ochträffa eleverförgymnasieskolanhögstadieskolor ochtill att
SöderhamnSöderhamn. skaframtida Hurpå detderasprata om syn
tillbaka hitska vilja flyttakrävs forefter år 2000 Vad attutse

världeniha varit ochefter settatt ute er om
sigkännamåstetill pensionärerinvånare från skoleleverAlla

arbetet intekommerSöderhamn. Annarsi utvecklingendelaktiga av
lyckas, Svensson.att menar

brainvånarna,framtidstro blandskapaMan måste enen-
ochfå medska gå måste medborgarnastämning. detFör att vara

viktig eftersomoerhörtopinionendet allmännabygga Det ärnya.
i gamlainspirerar folkså mycket.den för med sig Den tagatt ta
tillstimulerasin kantankar iutvecklingsprojekt och tur nyasom

negativa bi-deSvensson,jobb och företag, noterat attsäger som
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i den gamla bruksandan i Söderhamntama på bort. Kvarär väg
finns, han, stark vi-känsla.menar en

Ronny Svensson vill inte spekulera i vad hänt Söder-som om
hamn blivit statligt åtgärdspaket. finnsDet kommunerutan som
klarat sig på hand, det finns lika många misslyckats.egen som

Men helt klart Söderhamn givits bättre förutsättningarär att-
många andra kommuner. finnsän Det flera exempel på lyckosamma

statliga insatser på andra i Borlänge, i Ronneby och iorter;
Karlskrona. De har i gång lokalt arbete ochsatt ett engagemang

varit nödvändigt. Om utvecklingen i Söderhamn och andrasom
mindre brukskommuner kommer bli lyckosam i framtiden åter-att
står Kanske det, vissa belackare föratt är kört vissasäger,se. som

landets kommuner, kanske inte. Det lönlöst spekulera iär attav ens
det, tycker Ronny Svensson.

Det omöjligt peka vinnar-är och förlorarkommuner ef-att ut-
inte vad händer i framtiden. Mångatersom de småvet som av

Västkustkommunema pekades förlorare för antal årut ettsom se-
dan. I dag de väldigt attraktiva. Såär hela inlandet dömdesgott som

för år25 sedan, i dag går många de kommunernaut bra. Det harav
gång efter visat sig nederlagstippade kommuner mycketattannan
väl kan framtidens vinnare.vara

Dagens ungdomar har bild drömsamhället, vadänen annan av-
dagens har, Svensson.sägervuxna

3.4 Stig Wigren, kommunstyrelsens
ordförande

Stig Wigren tvekar lite inför frågan. Hade han det hansvarat strax
kommer for två år sedan hade hansgöra politiskaatt karriär för-
modligen varit över.

Det bra för Söderhamn F 15 lades I stället ñckattvar ner.-
Söderhamnskommittén och den här möjligheten till omställning av
bygden pågårsom nu.
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år iefter 30Efter valet i höst Stig Wigren äntrappar merner,
haår han sighetluften. Aldrig under alla dessaden politiska säger

i Söderhamn i dag.vad händerupplevt något i närheten somav
Kockums på 80-talet,expansiv period medVi hade menen-

skergenomgripande detinte tillnärrnelsevis likaden som nusomvar
Söderharrm, Wigren.i säger

december 1996efter försvarsbeslutet den 13Tiden strax var
Söderhamnskommittén redanmedkontaktenatttung, trots var

sorgeperiod.kallar tiden enWigren. Hanetablerad, berättar
Även for kommunled-nödvändigtkändes svårt detdet varom

nedlagd, punkthus. Flottiljenomgående sittningen att varse om
framåt, tänka i banor.hittaslut. gällde detNu väg attatt nyaen ny

värderingar formånga våra gamlaVi har fått attöverge seav-
Söderhamns-draghjälpVi har haft brade möjligheterna. avnya

ochpå omgivningenvårtkommittén initierat sätt att senyasom
grunden for detUnder har lagttackla frågor, Wigren. 1997säger

effekter detoch jag tycker av nu.sernya
januari förrai mittennedläggningsbeslutet,månad efterEn av

iforskogsmaskinsjätten Caterpillarbestämde sigåret, att satsa
Söderhamnskommitténsmed 350Söderhamn. tillsammansDet stat-

lyckad kombination,IT-anknytning blevliga tjänster med anseren
och IT-knuff i riktningCaterpillar näringslivetWigren. rättengav

Söderhamn.nödvändig arbetsmarknad ijobben öppnade en ny,
kommunika-utvecklingVi måste hitta IT. Denmot nyaen-

gamleföretagen, dentionstekniken kommer prägla de sägeratt nya
rörrnokaren Wigren.

tänka i devarit knepigtvilligt det stundomHan erkärmer attatt
Ochjobben kräver.tekniken och debanor den attnya nyanya som

ikommunen inte alltid hänger med svängarna.
ochmåste också vår organisation förnyasKanske anpassas,-

långtvill inte gå såtrögrörliga. Wigrenalla kommuner Menärmen
i rådhuset.han det funnits brist på visionersäger attatt

försöktstrategier därhalt utvecklingsprogram ochVi har-
detbefolkning ochframåt. allahitta Menvägar vet att tappat

saknats visioner i kommunen.beror inte på detatt
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Redan 1995 gjorde kommunen tillsammans med Uppsala uni-
versitet projektarbete för klargöra effekterna nedlägg-ett att av en
ning SlutsatsenF l5. inte upplyftande; arbetstill-över tusenav var
fallen, hälften direkt, andra halvan indirekt, skulle försvinna. Enligt
Wigren projektarbetet, tillsammans med den hårdaär kamp som
kommunen utkämpade för flottiljen de två viktigaste faktorema som
ledde fram till Söderhamnspaket.ett

Många fortfarande kritiska Söderhamnspaketetär inne-mot att
höll fel jobb. En rejäl industri hade varit föredra framförsorts att
halvmossiga statliga IT-tjänster. del. Wigren hansäger attmenar en
förstår de åsikterna måste det gamlaatt acceptera attmen man
Söderhamn. byggt på industrier, inte kommer tillbaka.tunga

finnsDet arbetslösa människor inser deatten massa som nya-
jobben inte dem. Det de sysselsatt sig med tidigare, denpassar
verksamheten borta för alltid. Det ingen lätt inneär är ärprocess
i och många lider det här.nu av

Wigren inte den hårda kampen kommunen förde förtror att som
få behålla F försenat15 den omställning pågår.att som nu

Snarare det så inte kämpat så hårtär kanske inteatt om-
fått något Söderhanmspaket.

Och Wigren inte Söderhamn klarat vända dentror att attav ne-
gativa utvecklingen i Söderhamn de statliga insatserna.utan

Vi hade hatt mycket svårt uppbåda den här kraften själva.att-
Den injektion kommittén har varit för bygden jag intetrorsom man

kan värdera. Vi har tvingats tänka på rad områden ochnog om en
har fått kanaler viktigai beslutsfunktioner inte hade fåttsom
annars.

Vid halvårskiftet avvecklas Söderhamnskommittén och det in-
nebär kritisk tid för omställningsarbetet i Söderhamn. Kommu-en

mäste bygga organisation för kunna arvetatt övernen taen egen
efter kommittén, Lars Jeding pratarsom om.

Söderhamn får inte fart vid övergången, måstetappa tempot-
öka, Jeding.sägersnarare

Wigren övertygad kommunen,är med stöd denattom av nya
näringslivsorganisation arbetats fram tillsammans med Söder-som
hamnskommitten, kommer klara övergången. En för detatt garant
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Stig Wigren Ochden Söderhamnsandaår pratar nunya som om.
han allt skit, inte hellerinte den där gnälliga säger ärattmenar som

tredjeden där flåshurtiga allt ordnar sig-varianten, utan en ny
själv måste hitta lösningar på sinagår påsort, ut att egnasom man

problem.
medvetenhet de gamla jobben inte-I dag finns det atten om

kompetens för utvecklakommer tillbaka och det krävs attatt ny
attraktiva jobb, braSöderhamn. Lyckas skapa moderna ut-man

ekonomibildningsmöjligheter och behålla hygglig kommunal seren
Wigren Söder-Söderhamns framtid ljus Om fem år hoppas attut.

IT-anknytning anslutning till Softhamn har minst jobb med i500
På flottiljområdet i Flygstaden job-Center vid Faxeholmsområdet.

lika många.bar
jag optimistiskt på fram-Bygden har goda förutsättningar, ser-

kontor isig tillbaka i stolen på sitttiden, Wigren och lutarsäger
heltidsanställdska vid valet. Tidenrådhuset han lämna somsom

blir detpolitiker lider sitt slut. Kanske, eller säkert, ettmot snarare
sig nöjd med vadoch styrelseuppdrag efter valet. Han kännerannat

åstadkomma under dehan och kommunledningen lyckats senaste
dettvå åren. för flottiljen sköttes bra och byggandetKampen av

börjatSöderhamn, han kallar det pågående arbetet, harnya som
bättre ån väntat.

kommunen tagit de initiativen så här långt.Jag tycker rättaatt-
ihåghar hel del kvar, det viktigt kommaMen år att att om-en

ställningen så i inledningsskede.länge bara årän ett
säker på sin skulle inte viljaTrots allt, i dag Wigren sak. Hanår

Ängelholmmed behålla sin flygflottilj på Söderhamnsbyta ficksom
bekostnad.

diskussionerna försvarsbeslutet.-Inte jag detnär ser om nya
det blir förändringar inom försvaret. Får braJag tror att nya en

utveckling de verksamheterna fått till Söderhamn så detärnyaav
långsiktigt bättre ha försvarsgren etablerad.ån att en
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förEkenblad, gruppledareThomas3.5

moderaterna

modera-gruppledaren förtandläkaren ochOppositionspolitikem,
och missnöjdEkenblad, både nöjdi Söderhanm, Thomas ärterna

synvinkelsäkerhetspolitiskmed nedläggningen F 15. Ur varav
taladeflesta sakligamisslyckande. Denedläggningen argumentett

besluten kommunens,partiledare gjordefor tvåF 15, överuppmen
i allahuvuden. Såriksdagsledamötemasforsvarsutskottets och ser

kring nedläggningen.på historienfall Thomas Ekenblad
till Söder-ñck arbetstillfällensjälvklartpositivaDet är att-

detkommunpolitikema i Söderhamnhamn. statliga jobb. För350 är
frågar hanVadtacka ochbara göra, reto-attta emot.att annars

hadede statliga jobbenKompensationen och flyttenriskt. rege-av
fråganFortfarande saknarvarför Söderhamnringen bestämt. Men

socialdemokratin,kompisskap inomtalarriktigt Vissaett omsvar.
Ekenblad harThomasdåligaandra Thage G Petersons samvete.om

socialdemo-hoppas åtminstoneinte heller något han attmensvar,
väckt sympatikånslorbehandling Söderhamn harkratins tidigare av

för Söderhamnsorten.
uppfattar harkan slump.Söderhamnspaketet Jag attvara en-

åren.från Stockholm de 20styvmoderligt behandladeblivit senaste
på såren.ñck plåsterNu

partinågon roll kommunenOm det spelar att styrs av samma-
finns social-regeringsställning svårt Detsitter i år säga.attsom

Söderhamn har inga godaockså. Ochdemokratiska kriskommuner
han ochbristfälliga, konstaterarriksdagen. Snararekanaler i

följd soci-Söderhamnspaketetsig tvivlande tillställer äratt aven
Hadei stället på vissaldemokratisk svågerpolitik. pekarHan tur.

tidigare hadekommit någon månadtill exempel krisen i Arboga
svårthjälp. detkanske Söderhamn blivit Men är säga,attutan

började Söder-forsvarsbeslutetbara hur det blev. Strax innanvet
komAnsvariga myndighetspersonerhamnskommittén arbeta. upp

hand medlokaler och skakadetill Söderhamn, tittade på lämpliga
SoñSöderhamnskommittén ordnadekommunalrådet Stig Wigren.

lät bra.Stig Wigren tyckte detCenter-etableringen i Söderhamn -
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F 15-området skulle köpas kommunen Stig Wigren skötte för-av -
handlingarna med Fortifikationsverket. Nästan alla förhandlingar
under och koncentrerade1997 1998 kring Söderhamnskom-var
mitténs ordförande Jeding och kommunalrådet StigLars Wigren.
Det bred politisk förankring projektet hittills kommitnärmaste är
infomiationsmöten allting varit klart. långsiktig förankringEn inär
Söderhamn kräver så, enligt Thomas Ekenblad.änmer

Jag förstår inte hur många helst kan och för-medatt som vara-
handla. Då blir det ineffektivt. Och Söderhamnskommitténutan
skulle arbetet inte blivit så effektivt.

jag tyckerMen samtidigt den politiska oppositionen bordeatt-
fått inblick i arbetet. Om alltför få inblandade iärmer personer
Söderhamnspaketet och förändringen Söderhamn svårtdetär attav
få förankradden i de breda folklagren.

För enligt Thomas Ekenblad det arbetet börjar. Taär emotnu
statliga arbeten kan vilken kommunpolitiker helst. Om sedansom
myndigheterna lyckas övertala de anställda det fina i flyttaattom
till Söderhamn det bara tacka och bocka. kanMen lovaär att vem

låter jobben kvar Staten lade F 15 och job-att staten vara ner om
ben tidigare flyttades från Kalmar, kan de flyttas frånävensnart
Söderhamn.

På så den statliga personalpolitiken förutsätts försätt är som-
Söderhamnspaketet inget föredöme för näringslivet, enligt Thomas
Ekenblad.

Därför det tid for Söderhamns kommun sig så obe-är göraatt
roende möjligt statlig personalpolitik och nyckfullhet.som av

När myndigheterna, Soft Center och företagen på flottiljom--
rådet installerade börjar arbetet med behålla jobben. Detär äratt
kommunens viktigaste uppgift Förutsättningarna för effektivt ar-
bete i kommunen måste mycket goda och bra utbildning måstevara
ñnnas. Bruksmentaliteten måste luckras och företagarandanupp
blåsa in. Det gäller för kommunfullmäktige. företagar-Utanäven
vänliga politiker blir omställningen svår. Och det lättär att prata

attityder, det bara handling räknas. Söderhamnsärom men som
Näringslivsutveckling, SNU, bröt ihop i schism mellan företagen
och politiker efter bara år, konstaterar han.ett
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Andra lösningar för luckra offentlig sektor och bruks-att upp
mentalitet privata omsorgsaltemativ eller tekniska konsulter iär
stället för kommunanställda. Attityden sitter djupt i den söder-
hamnska folksjälen och fler privata arbeten desto företagar-mer
anda. Och det bra för Söderhamn, tycker Thomas Ekenblad.är
Betydligt säkrare 350 arbeten i statliga myndigheter. Deän är mest

startskott och bra början. För och halvt år sedanett ett etten var
tandläkare Ekenblads patienter oroliga inför husköp, ocharbete
framtiden i Söderhamn. dag harI det ordnat sig för många.

Attityder har förändrats. ska SöderhamnNu visa sig värdigt sitt
paket.

3.6 Näringslivet- några röster

De 350 statliga arbetstillfällena bara grunden. kommun-Detär är
invånare, politiker och företagare De har Gnosjööverens om. som

förebild det de privata företagen förstårsäger ärattsom som ex-
pansionen. Med den statliga personalpolitiken kan myndighe-

tvingas härifrån, precis de har tvingats hit, mode-terna som som
oppositionspolitikem Thomas Ekenblad uttrycker det. Söder-rata

harnnskommittén hade utlovat 130 privata arbetstillfällen till Sö-
derhamn. februariI fick1997 deras arbete flygande mul-start,en
tinationella skogsjätten Caterpillar köpte skogsmaskinstillver-upp
karen Skogsjan i Söderhamn. I dag arbetar hundratal iett personer
Skogsjans gamla lokaler, vid de övergivna grustennisbanoma.nere
Det berättar företagets vice VD, Kenneth Arvidsson.

Caterpillars satsning i Söderhamn till den skogsin-trots, tunga
dustrins tid dominerande arbetsgivare på de flestaär över ortersom
i Sverige. I stället handlar det hitta Söderhamnvägar.attom nya
har, med det statliga paketet med IT-inriktade350 tjänster och Soft
Center-satsningen, gjort sitt val. Och det klokt val, Danielär ett tror
och Helena Karlsson, sedan två år tillbaka driver dataföretagetsom
Your Voice i Söderhamn.

I tid då allt fler pratade datorer och vikten IT-kom-en om av
petens, bestämde sig Daniel och Helena för inte nöja sig medatt
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ihemmaform i litetVoicei diskussionen. Yourdelta etttog rumatt
utanför centralorten.Vågbroföräldrars hus iDaniels strax

anställda. Defemoch harlokalerin ihar de flyttatdagI större
Danielochprogramutvecklingochwebbdesignfrämst medarbetar

företaget.utvecklingsmöjligheter förobegränsadenästintilli dagser
flersysselsättaanställa ochskulle kunnaVi programmerare-

IT-sektominomUtvecklingenDaniel. är ändirekt ville, sägerom
går såutvecklingenEftersominledningsskede.iså länge bara ett

sigspecialiserarkunskap ochhela tidendetfort krävs att manny
områden.olikainom

hon arbetatår harSöderharrm. 20i IgammalHerambBirgitta är
blevmaj 1998gågata. ISöderhamnsbutik vidsinurmakare isom

förstaföretagarförening. DenSöderhamnsiordförandevald tillhon
någotvälsåvalnågonsin;kvinnan på ettposten sym-somsom

foretagarklimat.kommunensförändringen ipågåendeboliserar den
företagsty-olikaHerambs UrVoice ochCaterpillar, Your tre-

demöjligheter. Menochförutsättningar är överensskildamedper,
bra.F 15nedläggningenefterhandså här itvå saker: avvarom

HerambBirgittaväckarklocka,braNedläggningen somenvar
yrkesroll.sinuttrycker det, trogen

ochsmåföretagför Söderhamnskundunderlagför minskatOron
framtidstrotillbakslag har förbyttsekonomisktbutiker, och allmänt

tillocksåarbetslöshet. vägenminskad Deoch överens attär om
Prestigemellan företagen.samarbeteökatframgång ärgemensam

för företagensstå åt sidanmåstehierarkitänkandeoch gemensamma
bästa.

Söderhamn,typiskt förnågotdetinte-Jag ärvet menom
förräddafolkverkarhär.folk på livet Det attinte ärsläpper som

ochöppenhetförsprång. Menmed sittblibli lurade, eller merav
Karls-Danielpå gång,verkarmellan företagsamarbete sägervara

son.
gångförSöderhamnföretagen iUtvecklingen bland än tan-en

tendensSammahöglandet.småländskaGnosjö ochkarna till ser
Heramb.och BirgittaKenneth Arvidssonäven

-Även medviktigtdetCaterpillarstorföretagfor ärett som
bruksort: detvaritSöderhamnmedfördelsamarbete. Det är atten
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samarbetakanområdet,ihantverkareduktigamångañnns som
någraviktigtdetochmiljö,proffsig attär per-behövsmed. Det en

Sö-iföretagskulturenDå kanmålinriktat.arbetedettadriversoner
Arvidsson.Kennethutvecklas sägerderharrm enonnt,

arbetsgivarenprivataenskilda,deni dagCaterpillar största,är
Söder-medsambandiSöderhamn,iverksamhetstartat ensom

ArvidssonKennethbör.den ärasMenhamnspaketet. äras som
helhetsperspektiv.Söderhamnpåsåg ettföretaget urattpoängterar

plus.avgörande,ifrån ettlångtSöderhamnspaketet menvar
inblandade.aldrignågraOch varpengar

Hälsinge-tilllockasintekanföretagmultinationellt enEtt- Kennethförmåner,ekonomiska sägersåaldrigmedkommun stora
Arvidsson.

kommu-företaget,forintressekommunenshanställetI nämner
Söder-valettillhuvudorsakerbitarsocialaoch avnikation som

hamn.
Sverige,ochFinlandblandipå annat mentittatVi har orter- kom-bestämdeinnanStraxSöderhamn.slut vartill ossvalde

Hans-NäringsutvecklingSöderhamnsordföranden iochmunalrådet
våramed representanter.pratadeochUSA,tillOlof Olsson över

kom-visadedetför flytten, attavgörandeifrånlångtDet menvar
näringslivetfor görkommunalrådEttintresserad oss.avvarmunen

rådhuset.sig ivändaskalldeockså företagen vartvetatt
medkommunikationsmöjligheterbraSöderhamnharDessutom-

flygplats.ochvägförbindelsertåg, brahamn, en
flyt-foravgörandehårdastbetonarArvidssonKennethDet som

företa-tillfadderfamiljerisocialakommunens engagemangärten
anställdasarbetenhittahjälpochexpertis,utländska attgets

storföretagamerikansktförsvansviñningKommunal ettrespektive.
liknandemedräknaVoiceYourdataföretagettyckas. Kankan

företagetsmedhjälpenförsvararArvidssonKennethförmåner
hotell,påårligenhundratals ortensarbetstillfällen, nättercirka 100

bygden.iunderleverantörerCaterpillarsförarbetstillfällenoch
Caterpillar.hjälperkommunenhjälper kommunen,Caterpillar

sponsring,förfrämmande yt-inteArvidsson somKenneth ärOch
Eninvånare.ochkommunSöderhamns upp-medutbyteterligare
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rustning de nedgångna tennisbanoma hörnet baraärruntav ett
alternativ.

Daniel Karlsson Söderhamnskommitténs arbete nöd-ser som
vändigt efter nedläggningen Hälsingeflottiljen. Nytt blod ochav
tänkande behövdes för den situationen. Många de etableradenya av
politikerna och väldigt präglade bruksmentaliteten.är Menvar av
Söderhamnskommittén inteär nog.

Jag skulle Söderhamn fickgärna rad politiker,attse en nya-
kan komplettera de gamla. Vi befinner i läge, ochsom ett nyttoss

då behövs folk kan itu med de problemen ochnytt möj-tasom nya
ligheterna, Daniel Karlsson, också betonar viktenmenar attsom av
arbetet med utveckla Söderhamn delegeras så många fleratt kanatt
bli direkt delaktiga i processen.

Söderhamnskommitténs arbete har varit väldigt centralstyrt.-
måsteNu makten decentraliseras, det får inte bli så bara litenatt en

sitter och utvecklingen.styrgrupp
Alla utvecklingsmöjlighetematre är överens bra föratt utom ser

Söderhamn, inte minst med tanke på det Soft Center ska öpp-som
i kommunen. Caterpillar tänker, enligt Kenneth Arvidsson, ingånas

Söderhamnsi IT-satsning, bland sitt världstäckandeannat genom
datanät. Och Daniel Karlsson möjlighet för Your Voice i Softser en
Center-satsningen.

Idén bra, organisationenår Det borde gå etab-är stor. attmen-
lera samarbete mellan dataföretag på enklare nivå, utanen en
superorganisation, Daniel.säger

Baksidor då Givetvis Söderhamnspaketetde något.ser som
positivt för näringslivet i kommunen. Men det finns några fråge-
tecken. Det efter frågan rekryteringar.största Finns det verkli-om

tillräckligt många människor med utbildning vill flyttarättgen som
till Söderhamn Kenneth Arvidsson återkommer till tanken hel-om
hetstänkande. Söderhamnspaketet måste kommunenär start,en nu
och företagen hjälpas åt hitta människor vill jobba i kom-att som

lägenheter de kan bo möjligheter till meningsfull fritid.munen, en
Allting inte, och det baraär jobb.är tur,

Idag kan det svårt hitta högt utbildade människorattvara som-
vill flytta till Söderhamn. Men kommunen börjar expandera ochnär
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tjänstererbjuda intressantakanföretagoch andraEricssonvi,
kanEnstaka tjänstersig.lösaförhoppningsvis alltingkommer att

Arvidsson.Kennethfylla,problematiskadock bli troratt
påstorstadfrånsigskiljerSöderhanmtilläggerHan att en

bamvänlighet,ochmed sinområden. Men naturmånga att orten,
livskvalitéuppfattningargenerationensdenborde omnyapassa

Söder-handi förstaKarlssonDaniel att40-talistemas.bättre än ser
området.ñnns iredankompetensnyttjar denhamn som

utifrån. Detalltplockasjälvändamålblifår inte attDet ett-
ochförsvinnariskerarSöderhamnikompetens attñnns stor som

Daniel.tillvara,den inte sägerutanför Söderhamnsigsöka tasom
sinavidgarungdomarviktigadetI år att per-nästa steg som

eñertillbakavill flyttahögskolestudierspektiv examen.genom
och åter-allt.ifrån Nyalångtviktigt lockbete,Arbete är ett men
med sittochfritid,på sinvill trivassöderhamnarevändande även

kanskesundhetstecken,Sådana kravSöderhamn.isociala liv är ett
någraochbaksidor,bruksortsfrånbortde avär även ett steg en

värderingsmönster.dess

Söderhamnama3.7

sinkallarUngdomarnavanligt.väl detEgentligen är mesta som
ellerLondonStockholm,tillvill flyttahåla ochtristhemstad for

Söder-sigskiljerpunktenPå denbort.baranågon axmanstans,
Och intepå andra sär-ungdomarfråninteharnnsungdomama orter.

sigF 15,nedläggningensedanförändratsharskilt mycket vareav
politikernaåterstår förFortfarandetill detellertill det bättre sämre.

levabra kommunSöderhamnungdomar attattövertygaatt enom
Schön-och OscarBrattbergLinaWallner,AndreasVi träffar

Söderhamn. IngeniStaffanskolanpågymnasisterallaning, avtre
skullenedläggning F 15snacketköpt på allvardem har att avom en

Söderhamn.dödsstöten förinnebära
fortsätter:och OscarLinainte,Så det sägerär-

halsså därbaraflyttaringenmycket snack,såDet är men-
släkt ochlämnagrej vänner.dethuvud, attär storöver utan en
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Kanske har det varit lättare för Andreas, Lina och Oscar förän
deras föräldrar inte nedläggningen baraatt i Dagenssvart.se ung-
domar saknar den historiska bindningen till tlottiljen. Det kan vara

orsak till de inte upplevde nedläggningenatt lika starkten som
många andra, har bry sigatt 16-annat atten annan man om som
l7-åring försvarspolitiskaän beslut.

Men likväl blev de förvånade beslutet läggaöver F 15.att ner
Tidningsrubriker och snacket hemma vid köksbordet hade övertygat
dem F 15 skulle bli kvar.attom

Alla verkade tala för F 15, Oscar.argument säger-
En hade väldigt svårt nedläggningsbeslutetattsom acceptera är

Katarina Forsström, 30, från Ljusne. Hon sitter i sits änen annan
ungdomarna. Med hus, och bam i Ljusne utanför Söderhamnman
behöver hon inte Söderhamnsövertygas kommun platsenatt ärom

bo på. Det hon redan.att Men varkenvet Katarina, Oscar,trots att
Lina eller Andreas varit med och fomiat några politiska beslut som
hañ avgörande betydelse för Söderhamns utveckling, de kanskeär
de viktigaste i arbetet med bygga det Söderhamn.attpersonerna nya
Utan deras och andra vanliga söderhamnares stöd kan politikerna

vackra ord, kläckaströ ljusa idéer och lova vitt och brett utan att
det spelar någon roll. Kommuninvånamas förtroende grunden förär
den pågående utvecklingsprocessen. Ett förtroende saknades tillsom

början. Katarina Forsström Söderhamns tveksamheten tror att
inledningsvis inför Söderhamnskommittén och Söderhamnspaketet

det samladeär resultatet de årens motgångar försenasteav
kommunen.

Efter alla nedläggningar och förlusten akutsjukhuset kändesav-
det oerhört förlora Ftungt även 15. Allaatt nedläggningar och
politiska bakslag har format söderhamnama negativt. De flesta ville

resultat innan de trodde på de löñena,se Katarinasägernya som
hade 80-talets statliga insatser i Söderhamn i färskt minne. Pharma-
cia och Elvac försvann lika fort de kom.som

Oscar lika skeptisk Katarina de första uppgiftemanärvar som
Söderhamnspaketet började läckaom ut.

Det kändes lite Här har ni, nödlösning, han.sägersom en-
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optimism.-ismdag har skepticismenMen i ersatts annanav en -
pratadedödsstöt mångablev inte denNedläggningen om.som

Oscar,nytändning,Nedläggningen blev sägersnarare en-
avgörandehaftSöderhamnistatliga insatsernadeatttror ensom

utveckling.tidensbetydelse for den senaste
har börjatefterlysteKatarinaOch resultaten strax sy-ovansom

företagssatsningar.privatastatliga verk ochformInas. av
Även jaginserF 15fortfarande kännerjag attöversorgom-

märkerför Söderhamn. Manbästakanske varit dethäntdet ensom
bland människor.attitydförändrig

ibottoch har barafrån SundsvallWallner kommerAndreas
gå påforSöderhamnflyttade tilltvå år.Söderhamn i Han att

knuten till F 15. Enstarktflygunderhållsutbildningen, storärsom
harAndreasflottiljområdet ochtillförlagdutbildningendel ärav

påflygplan,folk, påpåbokstavligenhur flottiljen ut-tömtssett
rustning.

hit ijag komnedläggning redansnackDet när au-omvar-
flottiljen.där påkonstig känslaoch detgusti -96 uteatt varavar en

Andreas,ledsna,oroliga ochfolkmärkte sägerMan att somvar
och pilotViggenplanför varjeförlorat någotutbildningentycker att

sista gången.Söderhamn förochlyñ lämnatsom
bradetoch Oscarhan, Linai dag attMen överens attär varom

Även Lina,Oscar ochkom den kom. ärnedläggningen när somom
medsjälvadå komma på sigdå och kanmed flyget, attuppvuxna

förr elleroch helikoptrama. MenViggenplanenljudet frånsakna
Attövertygadeändå, deförsvunnit detflottiljenhade år om.senare

inomstår finnatill försvarsgrenenalternativetallena rådandedet att
gått infla-hartycker de. Detalldeles självklart,IT-sektom, inteär
dende ochåren,tion i IT-satsningar de tarsenaste egnamenar

idatorerska fåhurAllaskolan exempel. pratar mermanomsom
användas till.vad de skaknappt någrautbildningen, men

harvadpåverkar alla bara hängaI dag att vetutan manman-
Andreas.tjäna IT, sägeratt

leder detoch dådet någotpå bliralla hängerMen stortom-
Lina.åtminstone någon sägervart,
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liksom mångapå klara med Söderhamn, andraDe detär att
måste få fart på småföretagandet.mindre orter,

industrier förhar eller någrasamhälle baraEtt ärstoraensom-
fabrikenbrukssamhällen dött sedansårbart. mångaDet är som

lades Oscar.sägerner,
åtminstone vilja flytta till-Och bli kvar ellerska ungdomarna

utbildningsmöjlighetema bli bättre. Litemåstebaka till Söderhamn
And-skada, tycker Lina,nöjesutbudet skulle inte hellerfart påmer

från flottiljom-verksamheten bortaOscar. militäraoch Den ärreas
Andreasverksamheter. juniandra Irådet, börjat fyllas med tarsom

lockar tillSöderhamnOch inte detoch de andra studenten. är som
hösten.

Bollnäsi grannkommunenLondon, Oscar pluggaLina ska till
sittför funderatill Sundsvalloch Andreas hem vända överatten

drag.nästa
kanske deutbildade och färdigrestanågra år,Men vet,vem om
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Bakgrund1

Strukturomvandling i längre1.1 ett

tidsperspektiv och de nya
utmaningarna

strukturarbetsmarknadensUrbaniseringen förändrar

förbundenhar varitunder 1900-taletIndustrisamhällets utveckling
i2000-talet ochinforurbanisering. frågafortgående Enmed en

urbanise-kunskapssamhälletså kalladediskussionen det är omom
distansöverbryggande informa-med hjälpringen kan brytas av

samladetjänsteinnehållet i denökadetionsteknik, eller detom
Denförstärker urbaniseringen.ytterligareproduktionen tvärtom

forkonsekvensermycket omfattandehar fåttökande tjänstesektom
Å vård,utbyggnadensidan hararbetsmarknaden. omsorgavena

dämpandehañoffentlig regipersonliga tjänster ioch utbildning en
Ååren. andraSverige de tjugourbaniseringen iinverkan på senaste

landet skettarbetsmarknadema ilokalasidan har skiktning deen av
symbolhantering.efter grad av

I tillväxtenHägerstrand följande:skrevRedan 1970 Torsten av
fabriken.bli viktigaresysselsättningen håller kontoret på änatt

dendelenalltid denIndustriarbetarna störreinteutgör avnumera
myckettidigarebefolkningen mångaekonomiskt aktiva i ut-ens

medkan få sysselsättningindustristäder.präglade De inte attsom
åtdemsymboler och på sig attägnartransmittera sätta papper,
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direkt medmänniskornatjäna sjukhus,i varuhus, ochrestauranger
frisérsalonger. " Den symbolhantering Hägerstrand refererarsom
till gjordes Robert Reich till huvudnummer i hansett analysav av
den framtida arbetsmarknaden i boken The Work of Nations som
utkom i slutet 1980-talet.av

Reich delar de yrkesverksammas sysselsättningar i hu-tre
vudgrupper: rutinarbeten, personliga tjänster och symbolhantering.
Den kunskapsbaserade ekonomin innebär för högt utvecklade länder

Sverige tillväxt symbolhantering,som minskningen av en av
rutinjobb och potentiell ökning personliga tjänster till-en av om-

dessa jobbväxten kan finansieras. Reich beskriverav också hur
symbolhanterama i sin professionella kapacitet i olika nät-agerar
verkskonstellationer, vilkas tillkomst och utveckling starkt för-är
knippade med informationsteknikens utveckling och med interna-
tionaliseringen. Symbolhanterama har i kraft sin kompetens ochav
betydelse för företagens utveckling ställning påverkar såvälen som
företagens organisation deras val lokaliseringsorter.som av

De allt färre rutinarbetena i de utvecklade länderna hänger ihop
med teknikutveckling och internationalisering. Teknikens utveckling
har under lång tid arbetskraft och ökat kapitalintensiteten.sparat
Tekniken dessutom internationelltär tillgänglig. Eftersom även
transportkostnadema minskat kraftigt har rutinjobben lokaliserats
till länder och regioner befinner sig i tidigare ekonomisksom en
utvecklingsfas Sverige.än Denna utveckling skedde först med de

arbetskraftsintensivamest produkterna har efter hand kommitmen
omfatta allt fler produktområden.att
Intemationaliseringen har tydliga spår i densatt svenska indust-

rins sammansättning och i den regionala utvecklingen. Grovt har
varitmönstret de areella näringamaatt genomgått strukturom-en

vandling först, därefter har de arbetskraftsintensiva näringama för-
ändrats och sist kapitalintensiva näringar, processindustriert.ex.

stål- och pappersindustrin. Numerasom Verkstadsindu-är även
strier, bil- och maskintillverkning,t.ex. inlemmade i globaltett
produktionssystem. Nyckeln till fortsatt konkurrenskraft ligger inte
längre i givna konkurrensfördelarnaturen i skapadeav ellerutan
förvärvade konkurrensfördelar från comparative advantage till-
competitive advantage.
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taladeNorrlandsproblemlokaliserings- ellerDet omsom man
mycketföljts avveckling eller1940-talet harredan i slutet avav

exempel kanpå många håll. Somkraftiga neddragningar nämnas
skinnin-Sjuhäradsbygden,tekoindustrin iNärke,skoindustrin i

cementvaruindustrin iTibro,möbelindustrin idustrin i Malung,
Ådalen ochpappersindustrin iochoch Stora Vika,Hällekis massa-

Helsing-gummivaruindstrin iSöderhamn,inklsödra Norrland
telekommunikationsin-i Bergslagen,stålindustrinborg, ochgruv-

nedlägg-elektronisk viafrån mekanisk tilldustrins omvandling
i landet,många andra platserBlekinge och påfilialer iningar av

fabriker inedläggningkonkurrensvillkorbilindustrins avgenomnya
Uddevalla och Malmö.Kalmar,

kraftig tillväxtomvandlingsprocessenandra sidanDen är enav
högskoleorteroch påi Mälardalentjänstesektomden privataav

offentliginomspridd tillväxtrelativt jämntlandetöversamt en
ochlandstingåren då kommuner,tjänsteproduktion till de senaste

sysselsättning.minskat sinstaten

påsymbolhanteringtjänsterpersonliga ochRutinbefattningar,
arbetsmarknadernade lokala

yrkesstruktur. Dearbetsmarknadensbildñgur lI senasteges en av
bostads-i Folk- ochyrkesstrukturen fmnsbeskriverdata som

tredelningenligt dendata, grupperaderäkningen, 90. Dessa som
struktur-deingångsvärden för diskuteradockReich infört, attger

fi-kartbildema iunder l990-talet. Deskettförändringar tresom
arbetsmarkna-på lokalayrkesstrukturen såg devisar hurl utgur

decennium.början dettadema i av
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Riksgen0rnsnittl00
i 90-

5:111-Z 91-110

"Rutinbe- "Personliga "symboliskt-
fattnlngar" tjänster" analytiska"

Figur Förvärvsarbetande dagbefolkning 1990 fördelad på so-
cioekonomiska och lokala arbetsmarknadergrupper

Källa: Tudelning och geografi Ds 1993:66

Av kartbildema framgår mycket tydligt enbart fåtal lokalaatt ett
arbetsmarknader hade andel symbolhanterare vid decennietsstoren
början. Endast Stockholm och Uppsala hade andel överstegen som
riksgenomsnittets med 10 medan residensstädemaän procent,mer
låg kring riksgenomsnittet. Dessa siffror speglar lokaliseringen av
privata och statliga beslutscentra. Det finns hel delsagtsom en
andra data för utvecklingen sysselsättningens olika branscherav
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minst90-talet. Inteförstärkts underkan haantyder mönstretattsom
högskolor bidrar till detta.ochuniversitetutbyggnaden av

iprioriteratshartraditionelltarbetsmarknaderlokalaDe som
arbetsmarknadenbeskrivamed dettaregionalpolitiken, har sätt att

vård,personliga tjänster. Detöverrepresentationtydlig äraven
deregellandstingoch störstaskola och Kommun är somomsorg.

arbetsmark-arbetsmarknadema. Dessade lokalaarbetsgivarna på
skerpå vadfinanserpåsårbarhet berornaders ånstatens sommer

gjordesarbetstillfällentill reguljäratillskottpå marknaden. De som
arbetsmarknader ska-lokalapå dessaoch 1980-taletunder 1970-

Samtidigt fort-för kvinnor.förvärvsmöjligheterframföralltpade
arbetsmarknadenmanliga delarinomneddragningarnasatte av -

investe-regionalpolitiska stödetindustrin. Detskogsbruket och
V strukturföråndringinte någondriñsstöd innebarochrings- men

något långsammaregickomvandlingensannolikt till ånatt annars
arbetsmarknaderlokalapå dessavarit fallet.skulle ha För männen

betydelseñill.arbetsmarknadspolitiken varithar därför
domineratstraditionellt hararbetsmarknaderlokalaDe avsom
rutinjobb. Detöverrepresentationhañindustrin de harär avsom en

omfattandepåpekasböroch Småland. DetBergslagengäller att
Värdenalång tid.skett underindustriorter harminskningar på dessa

arbetsmarknaderlokalaframförallt deför beskriver1990 som
rutinjobb.hög andelbörjan hadefortfarande vid decenniets en

ratio-arbetsmarknad därexempel på lokalSöderhamn år ett en
1960-taletVerkstadsindustri frånochskogs-naliseringar inom trå-,

den härarbetsmarknaden. Enligtlokalaframåt förändrat denoch
på Söderhamnsrutinjobbmotsvarade antaletindelningenanvända

personliga tjänstermedangenomsnittet i landet,arbetsmarknad var
underrepresenterad.symbolhanteringöverrepresenterade och

farozonenSmå iarbetsmarknaderlokala

myckethar halt understrukturomvandlingeninriktningDen som
visar vilkatolkas denockså kanlång tid kartbilden attgör att som

rationaliseringspotentialenhadelokala arbetsmarknader storensom
underdelviskan skönjavid 90-talets början. Man mönsterett nytt
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l990-talet. De etableringar call-centers skett till mindreav som
i stödområdet skulle till kunnaexempel registrerasorter ettsom

tillskott rutinbefattningar.av
Ytterligare dimension illustreras följande tabell visaren av som

sambandet mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och yrkes-
strukturen år 1990.

Arbetsmarknadens Andel total Andel högre Andel fack-av av av
storlek, tusental, sysselsättningi riket, tjänstemän% och lärda arbetare,

företagare,% % varuproduktion,°/o
100 47 54 31

50-100 30 26 34
10-50 19 15 26

10 5 4 10

SambandTabell. mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och
yrkesstrukturen 1990.

minstaDe arbetsmarknadema svarade för 5 den totalaprocent av
sysselsättningen i landet hade lO landets inomprocentmen av va-
ruproduktionen sysselsatta, facklärda arbetare. Sannolikt har den
omstrukturering industrin skett under l990-talet särskilt på-av som
tagligt drabbat små arbetsmarknader med hög andel rutinjobb.en

förtjänarDet påpekas i internationellt perspektivatt att ett svarar
små lokala arbetsmarknader för hög andel befolkning ochen av
sysselsättning. små industriortemaDe ofta i anslutning tillväxte att
stambanoma för tåg byggdes och fick möjlighet utvecklasattsenare

bilismen. På liknande infrastrukturen tidigaresättgenom som gav
möjligheter, knyts motsvarande förhoppningar tillnya nu

kommunikationstekniken och dess distansöverbryggande potential.
Som tidigare har denna kunnat utnyttjas i antal fall vidnämnts ett
etablering call-centers. Problemet den strukturomvandlingär attav

skedde 30-40-årsperiod inom industrin och dåöversom en som
slog många rutinjobb, sker mycket snabbare inom IT-området.ut

Sett i längre tidsperspektiv har strukturförändringama inne-ett
burit regionförstoringÅ bland pendling.annaten genom
Tjänsteñeringen ekonomin och dess krav på befolkningsun-av
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derlag har också drivit på utvecklingen. Ser till bilden över
symbolhanterama och tillskottet sådana kommer, talar helvar av en

fördel fortsatt regionförstoring om detta ekonomiskt möjligtären
för individerna till fortsatt omställningsproblem påsamt stora
lokala arbetsmarknader för internationell konkurrens.är utsattasom
Det kan i strukturomvandlingenväntas är attnya som om-
ställningen kan utlösas plötsligt och behöva ske snabbt. Plötslig-
heten beror marknads- och konkurrensförhållanden ändras iatt
global skala för flertalet verksamheter och därför svårt fördetär
företagen ha tillräcklig överblick och framförhållning. Fram-att
förhållningen försvåras ytterligare det skerattav samman-en
smältning branscher tekniska innovationer heltintroducerasav av-

konkurrenter. Samtidigt behövs framförhållning för klaraattnya
den konkurrenssitutationen. Vi återkommer till detta.nya

ömsesidigtEtt intresse mellan och kommunernastaten att
främja tillväxt minska reaktiva transfereringaroch

Omvandlingsprocessen i näringslivet och på arbetsmarknaden går
delvis fortare anpassningama till bosättningsmönster ochän nya ny
infrastruktur. fabrik kan läggasEn Däremot detär ytterstner.
osannolikt lokal arbetsmarknad läggs händerDetatt ären ner. som

dynamiken urholkas och via olika reaktivaatt att staten typer av
transfereringar säkerställer kommunernas ekonomi och medbor-

köpkraft. Transfereringsberoendet har ökat under dengarnas se-
tioårsperioden.naste

för forskningNär Expertgruppen regional utveckling, ERU,om
gjorde förstade kartläggningama geografiskastatsbudgetensav
utfall i mitten fanns vissa1980-talet tydliga Norrlandsmönster.av
inland visade sig mycket beroende transfereringar eftersomvara av
strukturarbetslösheten hög, det vill transfereringamasägavar var
reaktiva. andraDen ytterligheten Stockholmsregionen hadevar som

mycket hög andel forsknings- och kultunnedel. I ekono-en av
metrisk mening gick det belägga huvudstadseffekt ochatt en en
Norrbottenseffekt innebar kommun i Norrbotten erhöllattsom en
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resursöverföringar kommun i län medstörre än ett annaten samma
arbetslöshet strukturvariabler.andramen

Motivet for kartläggningarERUs statsbudgeten uti-attav var
från analyser budgetutfallet diskutera effekter omfördelningarav av

syftat till öka utvecklingskrañen hos statligaattsom resurs-
överföringar. Då fokus på begränsad del landet, det villvar en av

Norrlands inland. försämringDen har skett på arbets-säga som
marknaden i hela landet under det decenniet har givit desenaste
grundfrågor berördes nationell aktualitet.ERU Dettasom av av-
speglas i regeringens nyligen framlagda förslag ingå regionalaatt
tillväxtkontrald mellan regeringen och regionerna. viktigaDen
markeringen med tillväxtkontralcten regeringen, villdetär sägaatt

centralt, i fortsättningen stakeholder detävenstaten är nären
gäller lokal och regional ekonomisk utveckling. Andra intressenter

förstås kommuner, regionala myndigheter, näringslivet, EU:sär
strukturfonder och medborgarna partnerskapytterst som genom
formar de lokala framtidema. partnerskapDetta reflex deär en av
allt starkare ömsesidiga beroenden utvecklas i den postindu-som
striella ekonomin eller nätverksekonomin det begreppärsom
använder i den här I avsnitt utvecklas dessa be-rapporten. senare
grepp .

Ekonomins politikens olika tidsskaloroch

Globaliseringen kunskaps- och teknikutvecklingen skärpersamt
kraven på strategisk insikt och förmåga till framförhållning hos
beslutsfattare inom såväl företag politik och förvaltning. .Be-som
hovet omvärldsinfonnation kommer Men snab-växa. ännuattav
bare kommer sannolikt efterfrågan öka på omvärldskunskap ochatt
omvärldsanalys direkt kopplad till handling. Hand-ärsom
lingsmiljön kan beskrivas med nätverksekonomi. Dentermen ut-
märks ömsesidiga beroenden mellan företag och företagmellanav
och offentliga aktörer. Nätverksekonomin ocksåär en
realtidsekonomi drivs fram och kommu-Internetsom av annan
nikationsteknik. Ekonomiska beslut måste fattas snabbt. Betydelsen

först på marknaden har ökat i och med standardsatt ut attav vara
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winnerthemarknader gällerflerroll och på alltspelar attattstor
takes-it-all.

Digital Economyboken TheskrivitEnligt Don Tapscott som
kunskapsbaserad, di-nätverksekonominkaraktäriseras att varaav

mellannivåersaknarintegrerad. Denochmolekylärgital, virtuell,
ochbranschermellantill konvergensledermellanhänderoch samt

Innovationsförmågaaktörer.nätverkets ärmellanberoendeökat
eko-förutomordentligt viktigtFörtroendetill tillväxt.nyckeln är

transaktioner.nomiska
aspektendastförloppenekonomiskaSnabbheten i de är aven

policynbetydelse föravgörandeharnätverksekonomin enmen
olikalöper längsförloppenpolitiskaekonomiska och deeftersom de

tidlängreinnebär detdemokratiskatidsskalor. Den att tarprocessen
sigsträckerföretag. Dessutomipolitikenbeslut inomfatta änatt

längreinfrastrukturiinvesteringarexempelvispolitiska beslut om
blirnätverksekonominmarknadsbeslut. Iflertaletframtideni än

funnits,alltid haroch marknad,politikmellanden spänning som
förstärker dessatidigare. Sammantagetpåtagligväsentligt änmer

Viktigt iframförhållning i policyprocessen.behovetförhållanden av
harpolicymakersantaletocksåsammanhangdetta är att som

Till deökar.perspektivinternationellthaanledning ettatt
fogasoch i riksdagenRegeringskanslietitraditionella avnämama

aktörer.och lokalaregionalaantalett
för hurarbetssättmodell ochredovisar ettDenna rapport en

deltillModellenoch organiseras.initierasomställning kan är stor
bakomliggandeSöderhamn. Denfrånerfarenheternagrundad på

hotförutsättningar,insikttidigarbetssätttanken med detta är att om
handlings-tillska ledamöjligtsnabbtsåoch möjligheter som
demokra-ledtid dendenkortaoch därigenomförmåga somner

regionermellanskärpskonkurrensenmedför. Närtiska processen
möj-tidigtsåallt viktigaredetSverige blirinom och attutom som

påverkbarapolitiskttill delederåtgärdergenomföraligt attsom
iverksamhet kommerbefintligför ochförutsättningarna sam-ny

drivkrafter.näringslivetsmedklang
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1.2 Söderhamnskommittén: uppdrag,
arbetets inriktning och

generaliserbarhet

Söderhamnskomrnittén med JedingLars särskild utredaresom
tillsattes regeringen i december 1996. Det beslutet läggaattav var
ned flygflottiljen, i Söderhamn ñckF 15, regeringen tillsättaattsom
kommittén. Uppdraget omlokalisering statligaattvar genom av
arbetstillfällen och stöd till lokalt utvecklingsarbete kompensera för
bortfallet statliga arbetsplatser till följd nedläggningenav av av
flygflottiljen. Uppgiften konkretiserades till tillskottatt ettavse av
arbetstillfällen med 500 350 inom statlig verksamhetvarav

Uppdraget hade därmed två huvuddelar: förhandlingsuppdragett
gällde omlokaliseringen statliga myndigheter och ettsom av

utvecklingsuppdrag. det kommitDet präglaär attsenare som
kommitténs arbete. akuta krisen påDen arbetsmarknaden i Söder-
hamn till följd nedläggningen flygflottiljen bara i radenav av var en
under längre tidsperiod. Tillsammans innebar krisemaen
strukturella arbetsmarknadsproblem. Huvuduppgiñen för kom-
mittéen och kommunen blev därför försöka angripa struktur-att
problemen den akuta krisen. akuta krisen bidrogDenänsnarare
dock till insikt och beredskap i kommunen angripa de lång-atten
siktiga utvecklingsproblemen. strukturellaDe arbetsmarknads-
problemen i Söderhamn förklarades huvudsakligen trend-enav
mässig sysselsättningsminskning inom industrin kraftigsamt en
underrepresentation tillväxtbranscher. Som konsekvensav en av

fannsdetta det obalans på arbetsmarknaden med arbetslöshet åen
sidan och å andra sidan arbetsbrist inom tjänstesektom ochena

andra växande branscher.
Den 30 juni upphör1998 Söderhamnskommittén. Under den

tidsbegränsade insatsen har nyetableringen statliga myndigheterav
administrerats och omställning den privata sektorn initierats ien av
samverkan med kommunen.

Syftet med denna skrift försöka lyfta lärdomama frånär att upp
kommitténs arbete till generellt plan. Vi har goda skälett att tromer

förutsättningarde både utmaningar och möjligheteratt som- -
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kommuner i landet.funnits i Söderhamn också finns i andra
mandat ochSöderhamnskommittén också sittrepresenterar genom

näringspolitilcpartnerskapsbaseradesin arbetsmetod den som
tydligast iriktlinjer för i olika sammanhang,regeringen angivit

arbete och välfärdRegional tillväxt förpropositionen -
1997/98:62.

näringspolitikregionalpropositionen föreslås samordnadI en
och regional nivå, mellanutvecklad i samverkan mellan central

och den lokalaaktörer på regionala nivån mellan demden samt
så regionalanivån. samverkan ska kunna i kalladeDenna utmynna

potentiellatillväxtavtal. med dessa förstärka denPoängen är att
effekten statliga resursöverföringama till region.de enav

lång radSöderhamnskommittén har i mikroformat mött aven
innehåll form för tillväxtavtalen. Härtänkbara frågor såvälom som

imodell för hur näringspolitikgeneraliseradpresenteras en
utfonnas genomföras, delvis bakgrundsamverkan bör och mot av

erfarenheterna från Söderhamn.
erfaren-Vi har valt försöka länka de generaliseradeatt samman

partnerskap ochheterna och näringspolitiken begreppengenom
förhoppningsvistillväxtavtal. Därmed bidrar denna skriftregionala

regi-till nödvändig konkretisering och processorientering av enen
utveckling med aktörer i samverkan.ons

Syftet och analyseramed skriften dessutom dokumenteraär att
de erfarenheter vunnits under arbetet i ljuset följande.som av

varitdet första har den statliga interventionen i SöderhamnFör
ovanlig på den skett både regeringen och dengrund näraattav
kommunala beslutsprocessen. Här ñnns därför hel del lärdomaren
för näringspolitik, byggdutformningen regionalt samordnadenav

Arbetet ipå partnerskap mellan centrala och lokala intressen.ett
Söderhamn aktivera detidéer förutsättningarnaäven attger om
regionala utvecklingskapitalet.

För det andra det vår bedömning omställningenär att ar-av
ibetsmarknaden påskyndats den särskilda insatsen Söder-som av

hamn återstår för många andra mindre och medelstoragöraatt
kommuner industrikommuneri landet. Söderhamn mångaär en av

måste försöka utvecklingsproblem hjälplösa sina medsom av mer
inforrnationsberoende och tjänster.verksamheter privata
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För det tredje skapar finansiellt stöd till näringslivet bara till en
mindre del förutsättningarna för omställning arbetsmarkna-en av
den. Institutionella förhållanden lagar, förordningar, besluts-som

attityder infrastrukturensoch beskaffenhet, särskilt beträf-system,
fande kommunikationer och kunskapsförsörjning, tillavgör större
del den lokala tillväxtpotentialen.

Det överordnade i den här skriften sökaangreppssättet är att
identifiera generella drivkrafter för lokal utveckling och placera
dessa i näringspolitiskt perspektiv. specifika erfarenheternaDeett
från Söderhamn illustrationer och/eller impulsgivare iutgör sam-
manhanget. viktig frågaEn naturligtvis de erfarenheterär om om
organisation och arbetssätt vunnits i Söderhamn föraskansom upp
till nationell nivå.

spelplanPå räcker inte gamla1.3 en ny
föreställningar problem ochom

möjligheter

SverigeI präglas tankemönstren i ovanligt hög grad industri-av
samhällets värderingar. Fortfarande det vanligt längtan tillär att
industrisamhället i traditionell skepnad dominerar den lokala de-
batten framtiden. Av naturliga skäl har industrisamhällets vär-om
deringar blivit särskilt tydliga på bruksorter och överhuvudtaget på

under lång tid dominerats företag eller bransch.orter ettsom av en
Eftersom sådana branscher oftast mycket kapitalintensiva harär

sysselsättningen minskat företagen investerat. Bruksor-även när
har dubbelt problem: dels har de svagväxande arbets-terna ett

marknader, dels föreligger kulturella hinder för insiktenatt om
nätverksekonomins egenskaper ska kunna spridas snabbt. Dessutom

de ofta alltför utrustade det gäller arbetskraftensär svagt när
sammansättning och kompetens för attraktiva föratt vara
tjänsteintensiv verksamhet med tillväxtpotential.

Ensidighet således strukturell egenskap kan hindraär en som en
lokal arbetsmarknad bryta långsiktig negativ utveckling. Deatt en
små lokala arbetsmarknadema i Sverige problem. Viär ett annat
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svenskar helt enkeltär knutna till hemorten invånarna iänmer
många våra våra konkurrentländer. Litenhet kan i sigav ettvara
hinder eftersom den lokala marknadens storlek viktigär ut-en
vecklingsfaktor för vissa tjänsteföretag, liksom tillgången till lokala
underleverantörer och stödjande verksamhet för nätverken. Iannan
ekonomisk mening förutsättningarnaär for företag ska kunnaatt
dra effekter begränsade.nytta externa Undantagen hårtav är
specialiserade arbetsmarknader med lokaliseringsfördelar eller
specifika Detta precis vadär tidigare gällde förresurser. som
bruksortema.

Vi ska återkomma till frågorna hur tillväxt kan skapas ochom
hur spelplanen håller på förändras. I figur tydliggörs2 skillna-att
derna mellan industrisamhället på 1950- och 1960-talet och det nya

fram.växersom nu

Innovationer Nationell Internationell Global och lokal

Kommunikation Vägar ochjärn- Bil, flyg, telefon Kommunikations-
och transport vägar teknik; Band-

breddsrevolution
Organisatoriska Aktiebolaget Multinationella Imaginära företag;

företag Värdenät
Finansiella lndustriobligatio- Global kapital- Venture capital;

marknad; Corporatener euro- gover-
bonds nance

Geograñ Stad och land Urbaniserad ????

Scale; Tangibles Scope; lntangibles

Figgr 2: Sambandet mellan olika innovationertyper under deav se-
åren.100naste

I linje med Douglass North idéer innovationer i kommuni-sägs
kationstekniken driva på samhällsförändringar. De reducerar

och kommunikationskostnadertransport- och därmed transak-

3 18-1145
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möjliggjordesedanårenekonomin. För 100tionskostnadema i
ochstålbasindustrierinomexpansionsnabbjärnvägen somen

mindremångagrundadesvisatErik Dahménverkstadsindustri. Som
sekelskiftet ochkringmodemabranscherdeföretag inom som var

andraEfterstambanoma.längspå småorterdärefterstrax
minskatutvecklingbilismensochsjöfartensharvärldskriget

reducerathartillväxtflygetsmedanför godstransportkostnaderna
dri-informationstekniken denI dagmänskligaförpriset ärmöten.

faktorn.vande
kommunikationsteknikeninom ärförändringarMcn även om

andra inno-förrängenomslagekonomisktingetblir detdrivande
transporttek-uppstår. Närekonomiskochsocialvationer naturav

iverksamhetekonomisk störrebedrivamöjligtgjorde detniken att
ochriskerhanteraform förorganisatoriskbehövdesskala, atten

Storföretagetstyrning.tillät internochför investerare somansvar
iindustritillväxtenfickliknandePåorganisation.uppstod sättsom

införtsobligationerdekapitalnödvändigtUSAbland när somannat
förinstrumentockså blevjämvägsutbyggnadenfinansiera ettför att

industriinvesteringar.finansieraatt
organiseringenalltsåpåverkartransaktionskostnaderMinskade

framväxandeNätverksekonomin,verksamhet.ekonomisk somav
inforrnationsteknikensmedförknippaddärmedfenomen, näraär

förläggafördelarkan vinnaStorföretagutveckling. att pro-genom
anlitaochproduktionskostnadermed lägreländerduktionen till

Informationsteknikenutsträckning. gör attiunderleverantörer större
helafungerarvaruflödenochinformations- överstyrning av

förföretagi imaginärakan gå attföretagMindrevärlden. samman
Denägarmässigt slåsfysiskt ellerskalfördelarnå attutan samman.

värdetill-såproduktionenorganiseralogiken blirstyrande attatt
led.i varjeoptimerasskottet

förmöjligheterskapasteknisk förändringsnabbtiderI storaav
Till-central.därförblirriskkapitalpåTillgångenentreprenörer.

förklaraskanandra platseroch påValley etti Siliconväxten av
riskkapitalister. Dettariskkapital ochnätverkvälfungerande gerav

på detinnovationerradocksåkapitaltillgång tillbarainte utan en
området.ñnansiella
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En förändring företagens konkurrensfönnågaär att överarman
tid förskjuts från Skalekonomi för produkter homogena fy-med
siska investeringar i maskiner och byggnader till flerproduktsför-
delar med investeringar i marknadsföring, varumärken, organisation
och andra så kallade intangibles. Skalekonomi finns fortfarande
med i bilden för tröskelvärden imest att termermen ange av
produktionsvolym, forsknjng- och utbildningsinvesteringar etc.
Därmed blir andelen fasta kostnader allt högre.

Detta har betydelse för lokaliseringsmönster och strukturom-
vandlingens geografiska innebörd. Under den tidiga industrialismen

råvarutillgångar den avgörande lokaliseringsfaktom. Spårenvar av
detta fortfarande tydliga i den svenskaär industristrukturen,
eftersom hade mycket skog och malm kunde förädlas. Da-som

växande tjänsteintensiva branscher har helt andra lokalise-gens
ringsförutsättningar. De dras till med god tillgång på arbets-orter
kraft och närhet till kvalificerade kunder etc.

Vi har blandning verksamheter i städer och på lands-sett en av
bygden och vidare den urbanisering i Sverigeöver genomlevtsom
under de 30-40 åren. Nu finns det mycket talar försenaste attsom
nätverksekonomin blir utpräglad stadsekonomi. Mindre kanorteren

de har närhet tillväxa städer. härDen utvecklingenstörreom
uppstår i samspel mellan företagens önskemålett godaom
verksamhetsbetingelser och den postmodema människans öns-
kemål god livsmiljö. Boendepreferensema istyrom stor ut-en
sträckning företagens lokalisering, eftersom möjligheten att re-
krytera kvalificerad personal avgörande för konkurrensförmågan.är

Information- och kommunikationstekniken driver fram nät-ett
verksbeteende, dels i teknisk mening tillämpning intranätgenom av
och dels i ekonomisk meningextranät underlättaattgenom
samarbete mellan företag med lägre kostnader tidigare för nöd-än
vändig styrning och kontroll. Poängen därmed kommunika-är att
tionstekniken har decentraliserande effekt. Antalet beslutsfattareen
ökar och invanda beslutsordningar i fråga. Figur finns i3sätts som
den tidigare nämnda boken illustrerarTapscott detta.av
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ekonomindigitalaDen
LöftetTeknik Förändring

välstånd 93hinternetworkedTheNätet

g utvecklingsocialOrganisation:
Kommunikation

OmdefmiermgUtVidgade 51VDenorganisations-över
relationerexternaorganisationenExtranätgränser

p Transformeringintegrerade 51VDenorganisatorisk
organisationorganisationeninfosmlktur 1
Förändrad aTbeiS-högpresterandeDenworkgmup

7 och -orgamsationsättarbetsgruppencomputing

p Arbetsuppgifter,effektivaDenPersonlig
effektivitetlärande,individenmultimedia

ekonomin.digitalaFiggr Den
digitalTheD,Källa: Tapscott economy

underlättaolikapånätverksekonominhandlar sättgrundenI attom
transaktionerekonomiskahanteraförförutsättningarna att som

implika-harsjälvständiga Dettamellanömsesidiga utbyten parter.
transaktionskostnademasamhället. Närorganiseringenförtioner av

instrumentetmarknaden skahindren förminskar reduceras att vara
lägrenätverksföretagandet. Mendäravtransaktionerför -

politiskadetförkonsekvenserocksåtransaktionskostnader har
och företagpolitikmellanrelationernaförbeslutsfattandet, liksom

ochsamverkanEftersomförvaltning.politik ochmellansamt
kretsari den härnyckelbegreppsamordning rapporten,är en

nödvän-förändringarvilkakringanalysen ärväsentlig del somav
nätverksekono-näringsliv ipolitik ochmellansamverkanfördiga

varitnämligenharekonominsvenskaBeslutsfattande i denmin. mer
denAnledningenländer.andraflesta ärhierarkiskt i de attän

såspelatstorföretagenså ochvaritsektorn haroffentliga attstor en
viktig roll.
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Konsekvensen detta företag koncentrerarär att sin verksam-av
het till den så kallade kämaffären. En effekt föreställ-ärannan
ningen organisationeratt utvecklar sin kämkompetens inom orga-
nisationen, skaffar sig kompletterande kompetensmen genom
samarbete inom nätverk, strategiska allianser, outsourcing/ utloka-
lisering Trenden särskiltetc. tydlig inomär bland bil-, flyg-,annat
elektronik- och telekommunikationsindustrin. Dessa industrier är
forsknings- och utbildningsintensiva och produkterna kännetecknas

med hård-ett ochsystem mjukvara. Påav grund dessa in-av
dustriers betydelse i Sverigestora sprids särskilda produktionskrav
snabbt till underleverantörer med flera. Problemet den härär att
utvecklingen också förenad med branschglidningarär och bransch-
överskridanden, vilket medför den tillgängligaatt statistiken och
analysinstrumenten synnerligenär trubbiga.

Detta i sinär problem eftersomtur förändringarett i företagens
agerande kan tolkas enskilda företag medvetetatt sig be-som gör
roende andra i nätverk, ocksåett därför dessaav beroendenattmen

mellan detgränsar privata och det offentliga. När flöden av varor
och tjänster i produktionssystemett skall hållas krävs ettnere
effektivare Kvalitetentransportsystem. på den fysiska infra-
strukturen traditionelltär offentligtett Arbetskrafrensansvar.
kompetens grundläggs via utbildningssystemet. Innovationsfönnå-

beror bl.a. på tillgången till forskarutbildade.gan Därtill är statens
roll regelskapare särskilt betydelsefull i ekonomiskasom bryt-
ningstider. Kraven på effektivt regelverkett underlättar för-som
ändring och innovationer kan stå i konflikt med kraven på på-ett
litligt och konserverande regelverk.

Nätverksekonomin omskakandeär för demest arbetsmarknader
starkt prägladeär industrisamhället.som Näringslivetsav samman-

sättning är Dessutom hamnar ofta lokalaogynnsam. regler och
beteenden i konflikt med nätverksekonomins krav.

I internationelltett perspektiv har Sverige vissa särskilda pro-
blem beror på våra minsta ekonomiskaattsom och politiska en-
heter, det vill kommunerna,säga så små. Företagsekonomerär
hävdar småföretag ofta haratt operativ lågstoren strate-men en
gisk flexibilitet. Skälet bristande kunskapär omvärlden,om
marknaden, tekniken Då den svenska mediankommunen harm.m.
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försak gällerinvånare kanmindre 15 000 anta attän sammaman
organisationer.kommunerna som

fun-näringspolitik intecentralt styrdInnebörden detta är attav
långtgåendebryts. Menhierarkiska ordningenden ävennär engerar

sinaharutvecklingsarbeteekonomisktdecentralisering av
lokala be-hosförändringskapacitetengällerbegränsningar detnär

slutsfattare.

långsiktigOmställning eller1.4

Söderhamnistrukturförändring

regionindivid ochproblembilden:Den dubbla

dubbelimplicitfinnsSöderhamnskommitténtilldirektivenI en
nedläggningl5:sforanledd Fakuta krisendels denproblembild: av

arbetstillfällenoch privatastatligabådekräver somnyasom
arbetsmark-påtillbakagångenlångsiktigadels denkompensation,

näringsli-utvecklahjälp medbehöverstadennaden attgör attsom
kan bådekrisen sättden akuta attHanteringen ettvet. somsesav

flygflottiljennedläggningenberördesindividerbistå de avavsom
andraden liksomvisastatenregeringenföroch attattsättettsom

verksamhets-berörsför demarbetsgivare tar avsomansvar
arbetsmarknadspolitiskthuvudsakiPerspektivetförändringar. är

Direktivenskortsiktigt.0rdandraindivider, medpåoch inriktat
Arbetsmark-värderingen.regionalpolitiskaspeglar denandra del

intetid,långnegativt underutvecklatshari Söderhamnnaden men
särskildamotiveraandra forförhållande tillitillräckligt attsvagt

nedgångentrendmässigadeninsatser. Detregionalpolitiska var
Söderhamnmotiveradekrisenakutamed dentillsammans attsom

stödområde.regionalpolitiskt och blevprioriterades temporärt
regionalpolitikenochindividernasålundabetonar-Direktiven

initierapåsigkoncentrerarSöderhamnskommitténmedan att en
in-arbetsmarknadenlokalaomställning denstrukturell genomav
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både kommunen och Vad berorsatser denna skillnadstaten.av
och vari består den konkret

Samtidig arbetslöshet och arbetskraftsbrist

Mycket tidigt stod det klart de blev arbetslösa vid flygflot-att som
tiljen inte undantagsvis skulle kvalificeradeän förannat devara nya
statliga arbetstillfällena. Diskrepansen mellan erforderliga
kvalifikationer och de arbetslösas faktiska kvalifikationer be-var
kymmersam, eftersom de ornlokaliserade myndigheterna huvud-
sakligen förväntades rekrytera lokalt till sina verksamheter i Söder-
hamn. En analys gjordes utbildningsutbudet tillgången påsamtav
arbetskraft för IT-beroende tjänsteprodulction i Söderhamn.
Slutsatsen blev den lokala arbetsmarknaden karaktäriseradesatt av
såväl hög arbetslöshet brist på arbetskraft. Förbättringar detsom av
lokala utbildningsutbudet hamnade därför högt både Söder-
hamnskommitténs och kommunens prioriteringslista. Snart fanns ett
förslag virtuellt utbildningscentrum VUC i Söderhamn.ettom
Detta byggde i sin på tidigare lokal erfarenhet informa-tur av
tionsteknik i distansutbildning och innebar krav påatt statens en
lokal IT-plattfonn kunde samordnas med kommunens egen an-
vändning informationsteknik.av

Ur diskussionerna VUC och IT-plattfonnen behovetväxteom av
kommunal näringspolitisk strategi. En sådan utarbetades ochen

genomförs En viktig fråga i detta arbete hur den kommunalanu. var
näringslivsorganisationen skulle bli effektiv.mer

Den här korta redovisningen illustrerar hur förändringen av ar-
betsmarknaden till fler tjänster, kunskapsintensiv verksamhetmer
och informationsberoendestörre skapar matchningsproblem, i
synnerhet på mindre orter.
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möjligheter ska sökasriktningvilkeniKris insiktoch om

förefallakan detutvecklingsmönsterekonominstillSer na-man
positiv för-ochutbildninginformationsteknik,påturligt satsaatt

råderdet intestabilitet,skenbarpå ävenändring än omensnarare
Söder-utvecklingen inegativavaraktigtlångsammakris. Den men

Sö-förändringardeförskälkanhamn göraattsägas somnogvara
tidigarehartill. Kommunenmedverkatharderhamnskommittén

framtidsstrate-ochnäringslivsfrågormedintensivtmycketarbetat
flygflottiljen visarNedläggningenresultat. attgier, enutan avmen

funnits längeproblemsynliggöraför samtkris behövsakut att som
Aktiondem längre.intebeslutetmobiliseraför accepteraattatt

baraproblemen,underliggandede inteinsiktförutsätter omen
påräckerdetMenmanifesterar.de inte att reagerasymptomen

vilkaidemåstehandlingförUtgångspunktenproblem. omenvara
förinsatserskapaseller kantill buds attstårmöjligheter genomsom

verksamheter.ochkompetenstillförautveckla företag samt nyany
befintligautveckla detförinsatsermellanAvvägningen att

ochkompetensförnyelsesyftar tillinitiativföretagandet och avsom
arbetsmarknaderlokalaellerkommunercentral förföretag är

Söderhamn.liknande
påinriktasmåstesikthandlandet på kort attuppenbartDet är att

befintligahostrovärdighetnäringspolitik harlokalutveckla somen
dethurpå vadsåvälberorTrovärdigheten görsföretag. somsom
påfokuseraenbartemellertid intenäringspolitik kanlokalEngörs.

omvärlden,förkanföretagoch dess utankommunen göravad
för kommunen.kanomvärldentill vadhänsyn göramåste även ta

möjligheterperspektivetdetsannoliktDet är gersomsenare
opportunity.ofwindows

kva-arbetslösasdejobbdeProblemet motsvararär att somnya
mycketmedåterindustrialiseringstrategi förtilllederliñkationer en

dockstrategi kansådanframgång. Enutsikter tillbegränsade vara
skapaansträngningarsärskiltlokalt,politiskt populär att nyaom

delsarbetslösheten,minskarintetillväxtområden delsjobb inom
Dessutomtraditioner.etablerademedbrytningförutsätterofta en

svårakanåtagandentillvanligtvis attkommunentvingas varasom
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motivera på kort sikt för skaffa sig kompetens inomatt nya
områden. Inom det strategiska utbildningsområdet har därtill staten

avgörande inflytande lokalisering och dimensionering, vilketett över
nödvändiggör samverkan mellan och kommun.stat

Avgörande dock viljan och kan kanaliserasär att engagemanget
på konstruktivt För klara detta behöver kom-ett sätt. att man, som
munalrådet Stig Wigren i Söderhamn skaffa sigsagt, tränareen ny

i detta fall Söderharnnskommittén. Risken för att engagemanget-
resulterar i bakslag och frustration högre inte har någonär om man

på hand invanda, felaktigatränare, rörelser ochutan egen upprepar
beteenden. Regionalpolitiken har hittills i alltför utsträckningstor
gått skapa möjligheter for kommuner och andra skaffa sigut att
träningstid, reda på eller detutan att ta är tränarevem som om
överhuvudtaget ñnns någon. Ett beslut skaffa sig visartränareatt
därför på mognad och insikt den formågans begräns-en om egna
ningar.

Samtidigt kan efterfrågad som regeringen väljatränareen
mellan anbud från flera håll. Frågan blir då vilka kriterier börsom
gälla för anbud, det vill vilka kriterier skaatt acceptera ett säga
uppfyllas för ska den intervention gjordes i Sö-göraatt staten som
derhamn. Vidare frågan hur interventionen i Söderhamn skiljerär
sig från den institutionaliserade regionalpolitiken. Dessa frågor
återkommer till i avsnitt 4.2.

Skillnader1.5 mellan statlig intervention
för lösa problem respektiveatt att ta

till möjligheter.vara

Regionalpolitikens förändrade uppgifter

Regionalpolitiken det politiska på de problem struk-är svaret som
turomvandling och urbanisering upphov till. Under fyrtio årdeger
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har förutsättningarnabedrivits medvetetregionalpolitik mersom
förändrats på många sätt:

in-övergången tillproblemen medfrån hantera ett mogetatt0
tillglesbygderskogsbruksdomineradei jord- ochdustrisamhälle

från industri-övergångenpå grundhantera problemenatt av
industridomineradesamhället ipostindustriellasamhället till det

kommuner.

stabili-omställningspolitik sedd ifrån principiellt ettatt vara en0
till bliperspektiv Phillipskurvanseringspolitiskt egetatt ett

inom detinstitutionaliserat medpolitikområde, väl resurseregna
horisontellaoch medlilla regionalpolitikendenbenämnssom

regionalpolitiken.uttyckta i denambitioner stora

marginalen försökastöd påfinansielltfrån styraatt genom0
stödområdetstorstadsområdena tillfrånindustriinvesteringar

sysselsättningsstödfilialetableringar till med göraattgenom
etablering call-privata tjänstesektomsak i den avgenomsamma

liknande.ochcenters

regionalpolitiskttillsärskilda anslagenfrån förhandla deatt om0
statligautvecklingskraften hos deförsöka ökastöd till att resurs-

regionerna.överföringama till

stabiliseringspolitiken ochha varit delfrån till börjanatt av0 en
ellerdel tillväxt-välfärdspolitiken tilldärefter i att vara en av

regionalsamordnaduttryckt begreppetstrukturpolitiken, genom
näringspolitik.

starktpolitikens genomförandefrån för centra-att ansvaret var0
tillcentrala myndigheterRegeringskansliet ochliserat till att

25-årspe-mycket decentraliserat. Undergenomförandet sker en
tillökat från miljonerhar så kallade länsanslaget 30riod det mer

år.miljard kronor1än per
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Följden regionalpolitikens förändring har varit denatt ur-av
kon-sprungliga uppgiften försöka hantera politiskt oacceptablaatt

övergått i roll medverkasekvenser omvandlingsförloppett attenav
utvecklingtill regional utjämning, främja regionalsamt att genom

infrastrukturen,förhållanden för den fysiskapåverka strukturellaatt
utjämnandeden regionaltforskning och utbildning Förm.m.

ochhuvudsak forhandlandeuppgiften har regeringen i ennumera en
genomförandet finansieras via EU:sresursfördelande roll, medan

utveckling helastrukturfonder och länsstyrelserna. Regional avser
syftar på stödområde.landet medan utjämningen avgränsatett

iregionalpolitikenhänt hittills under 90-taletVad är attsom
utjämningen.på den mellanregionalakommit fokuserasattstort sett

eftersomhar naturligtvis medverkat till detta,Medlemskapet i EU
år harutjämning ledstjäma. Understrukturfondema har senaresom

regionalpolitikentillväxtaspekten idock ambitionerna förstärkaatt
samordnad regionalblivit allt tydligare manifesterat i begreppet

näringspolitik.

utjämningspolitik utvecklingspolitikOlikheterna ochmellan

finns mycketi här sammanhanget detDet intressanta det är att en
två uppgifter, vilket sammanhängertydlig skillnad mellan dessa

utjärnningspolitiken liksom vålfärdspolitik utgår frånmed att annan
missförhållanden, problemstyrd,undanröja det vill densäga äratt

utvecklingspolitiken fokuserar på tillväxtpotentialer ochmedan
olikadärmed möjlighetsorienterad. De två perspektiven antyderär

avtrycket iförhållningssätt och arbetsmetoder. Därmed blir även
Sveriges figurgeografi olika vilket illustreras av

Som regionalpolitiken förknippats medtidigare harsett mest
villde politiskt oacceptabla konsekvenserna urbaniseringen, detav

storstäderna.avfolkningen glesbygden och inflyttningen tillsäga av
1960-talet,Denna stad-landsbygd-dirnension tydligast undervar

mindrehar återigen aktualiserats. Befolkningsminskningen imen nu
kommuner ihar dock inte direkta koppling till utvecklingensamma

bostadsbrist.storstadsområdena tidigare då det handladesom om
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segregering.storstadsproblemen MenNu diskuteras sommer
dimension/regionalpolitikenpolitikens geografiskapoängen är att

finnas problem.detstyrs ansesav var

eller näringslivRegionalpolitik

effekter i formExterna
urbaniseringsfördelarav

kdelaroch na

storstäde problemstyrdRegionala obalanser ger
på kriterierregonalpolitlk grundad om

problemens omfattningDV$
a

Qä
Näringspolitik

4.söker potentialer-möjlighetsorientera Glesbygdär
dvs. därgör störst nytta

inga problem finns

Kumulerad sysselsättning

utjämningspolitikutvecklingspolitikFigur Skillnaden mellan och

geografisktutjämningspolitik alltså problemstyrd ochRegional är
befolkningstäthet ochinriktad på områden kännetecknas lågsom av

detproblemstyrd politik förutsätterbefolkningsminskning. En att
Som kriteriernafinns indikatorer på hur problemen är.stora

sammanhängande område i Norrlandsangivits det i principär ett
utjämningspolitik. Detinland kvalificerat for denna ärär typ avsom

varit högst prioriterade stöd-också denna del landet detsomav
regionalpolitikens tillkomst i mittenområdet sedan den svenska av

industriellAllteñersom strukturomvandlingen berört1960-talet.
punktvisa.verksamhet geografiska yttringama blivit Ihar de mer

branschinriktadegränstralcten mellan regionalpolitiken och den
1970-taletindustripolitilcen tillkom stödornråden undertemporära
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sådantfrån varittill ochSöderhamn har temporärtoch 1980-talet.
stödområde.

grund förligger tillomfattningpå problemensIndikatorer re-
Perspektivet/syftetområden.geografiskamellansursfördelningen

utveckling;negativlångsiktigtsöka motverkahar varit attatt en
framgångsrik ivaritpolitik harstabilisera.hålla eller Dennaemot

arbets-professionaliseragälltnämligen detavseende, när attett
grundläggandeochvård,lokal service,marknaden för ut-omsorg

skatteutjämningen.kommunalahar varit denbildning, Instrumentet
och bärs framinnovationeruppstår entreprenörerTillväxt avur

riskfaktor;geografiska lägetgamla företag. Deti och är ennya
mindre riktmiljöer iutrustadelägre i riktosäkerheten än utrus-är

lokalmiljöer finnsi rikaskäl dettade miljöer. Ett störreär att en
tilltillgänglighetentjänsterprodukter ochmarknad för samt att

del kan riskenTill vissavsättningsmarknader bättre. ävenandra är
och ka-arbets-den lokalaegenskaper hospå grundreduceras av

kortpå underleverantörertillgångenpitalmarknaden, sagtm.m. -
sannolikhe-betyderAllt dettaeffekter.förekomsten attexternaav

tradi-medoch påi regionertillväxt högstför framtida orterärten
stark tillväxt.tionellt

regionalkumulativochsjälvförstärkandebildDenna ut-av
och harl950-talet,redan påGunnar Myrdalbeskrevsveckling av

industriellaskrifter denErik Dahménsföregångare ut-omsom
generiskt finnsmellankrigstiden. MerSverige undervecklingen i

givet.har skall vardaåt demredan i Bibeln:företeelsedenna som
sker itillbakagångenockså, nämligengällerdetMen attmotsatta en

självförstårkandepå motsvarande sätt process.
blir fråganpå regional utvecklinghärMed det synsättet om en

medförknippadeidentifiera problemutgår frånpolitik, att ensom
spi-nedåtgåendepåverka dennegativ kumulativ utveckling, kan

förut-vilka i så fallochutvecklingenGår det vändaralen. åratt
kostnadervilkadet ske och tillsättningarna generellt kanHur

Söder-tidSöderhamn under denskett iFaktum detär att somsom
sådan vändning.exempel påhamnskommittén arbetat är ett en

till denkomplementblir sannolikt baraMen detta ett mer gene-
principielltutvecklingspolitikregionalrella inriktningen somav en

i utgångslägetriktningenarbetsmarknader därbör stödja lokala är



Bakgrund78 SOU 1998:89

positiv eller där negativ utveckling tillfällig. Denär sortensen re-
gionalpolitik kan öka hastigheten i i grunden självförstärkandeen
positiv utvecklingsspiral.

Med det perspektivet blir utvecklingspolitiken till-sättett att ta
den utvecklingspotential redan finns, vilket är ettvara som annor-

lunda jämfört med utjärnningspolitiken. avgörandesynsätt Den
skillnaden medan utjärrmingspolitiken fokuserar på regionalaär att
yttringar utvecklingspolitiken inriktad på rambetingelser för ochär
samband mellan faktorer påverkar lokal och regional utveck-som
ling.

Den svenska regionalpolitiken präglas det för-synsättav som
knippas med utjämningspolitiken både i den lilla och i den stora
politiken. Eftersom de lokala arbetsmarknader deñnitions-som
mässigt har utvecklingspotential saknar de problem utjäm-som
ningspolitiken kommer utvecklingspolitiken denstyrs av, sam--
ordnade näringspolitilçen bedrivas på godtyckliga grunder.att-
Alternativt den bara till utvecklingspolitik, eftersom den iär namnet
alla väsentliga avseenden fortfarande utjärrmingspolitik.är

Innan talar kriterier för utvecklingspolitiken ñnns det skälom
redovisa på sambandet mellan utjämningspolitiken ochatt synen

utvecklingspolitiken. Erfarenheten nämligen det politisktsäger äratt
mycket svårt för tillväxtfrämjande politik medatt utrymmege en
regionalpolitiska förtecken, eftersom regionalpolitiken i praktiken
förknippas med utjämning.

Huvudskälet sådan politik alltid kommer betraktasär att atten
med misstänksamhet dem drar fördel utjärnnings-stor av som av
politiken. Dessutom har utjämningspolitiken, inte minst på central
nivå, så starkt präglat och inarbetade arbetsmetoderett synsätt att
det svårt den centrala nivåns/statens roll tillär regio-att anpassa en
nal utvecklingspolitik.

Utmaningen blir därmed förse hela näringspolitiken medatt en
regional dimension. Inom delar näringspolitiken har sådanav en
länge varit självklar, exempelvis inom småföretagspolitiken. Också
forsknings- och utbildningspolitiken har i allt utsträckningstörre
uppmärksammat den regionala dimensionen, inte minst följdsom en

teknik- och kunskapsanvändning fått ökad betydelse. Dennaattav
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förankring iutveckling har dock skett utan ett samman-mer
hängande synsätt.

på nivån iför kunna deltaKraven den centrala att
inblandning behövsförsamverkansprocessen och näratt veta

påkravutvecklingspolitik här skisseras ställer högaDen som
Regeringskansliet.koordinering istrategiskt handlag och även

sinkunna förgenomförandet måste regeringenUnder själva ansvara
ocksådet handlardel i den ömsesidiga Men vetaattomprocessen.

detomvandlingsprocess. Närregeringen ska blanda sig inär en
förarbetsmarknadermed kommuner och lokalagäller samverkan

uppgifttillvåxtspiraler blir regeringensförstärka positivaatt en
politik-ställning till hur insatser inom olikanämligen att taannan,

områden samordnas i nationellt perspektiv.bör ett
olika på densamordningsproblem finns mellan nivåerDe som

påadministrativa sidan beror i första handpolitiska och nä-att
påekonomins aktörer i allt utsträckningringslivet större agerar

fortfarande iden globala och lokala nivån, medan politiken agerar
för Sverigenationellt perspektiv. EU-medlemskapet är sätt attettett

internationellpolitik och marknad påfå korrespondens mellanstörre
centralasamverkan mellan dennivå. landet behövs bättreInom en

på den lokalaoch lokala nivån för nå överensstämmelseatt arenan,
företagen intresserade det gäller utbildningssystem,närärsom av,

arbetsmarknad, transporter m.m.
politi-Uppgiften regering och riksdag blir alltså utformaför att

områden så tillväxtförutsätt-ken på strategiska att gynnsamma
och fånga krav och idéer kommerningar skapas, deatt upp som

lokalanerifrån. blir uppgiften tillsammans med denDessutom att
genomförandet politiken. Såväloch regionala nivån organisera av

nationella krav på det gäller industriellasystemtänkande när system,
berördainfrastruktur och delaktighet frånformella regler som

företag, tillgodoses. betyderforskare, myndigheter m.fl., ska Detta
ikommer ha central rollregering och riksdag alltjämtatt att en

tillvåxtpolitiken, vilket också understryks EU-medlemskapet.av
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Teori regional utvecklingom

det härI avsnittet mycket kortfattad beskrivning någrages en om
teorier eller föreställningar drivkrafter för lokal och regionalom
utveckling. Dessa intressanta lyfta fram, eftersomär att ett av rap-

budskap utvecklingspolitiken måsteportens är bliatt mer
intelligent tidigare, då dess syfte påverkaän den lokalaär att
utvecklingen hantera utvecklingens konsekvenser.än attsnarare
Med den betydelse kunskap, kompetens ochenormt stora som
därmed utbildning har för lokal utveckling blir perspektivet med
nödvändighet framåtsyftande. SöderhamnI diskuteras, liksom på
andra platser i landet, vilka nischer och vilken specialisering den
lokala arbetsmarknaden har eller bör utvecklas mot.

Möjligheten skapa lokal ekonomisk utveckling hängeratt sam-
med regioners förmåga vidmakthålla ochattman attra-generera,

hera olika slags ekonomisk verksamhet.
Om långsiktiga konkurrensfördelar från företagets eller regio-

synpunkt ska kunna skapas utifrån lokalisering, krävsnens atten
dessa svårligen kan överföras till någon plats på grundannan av
förändrade pris- och konkurrensförhållanden. Intemationaliseringen
innebär teknik inbyggd i hårdvaraatt är relativt lättär attsom
överföra mellan regioner och Världsdelar. Ett skapasätt att
långsiktiga lokaliseringsfördelar därför främja uppkomstenär att av
så kallade immateriella inte kan reproduceras ellerresurser, som
överföras. Den amerikanske regionalforskaren Michael Storper
talar non-tradeables Med sådana hanom resurser. avser vanor,
attityder och liknande, kort informella institutionella förhål-sagt
landen utbildats lokalt, ofta under lång tid. Det finns flerasom
forskare lyfter fram betydelsen sådana företeelser. Professorsom av
Putnam talar socialt kapital. Också professor Ash Amin betonarom
dessa förhållanden.

I NUTEK:s T eknikpolitik och regional utveckling,rapport,
hänvisas till modell för regioners och företags konkurrenskraften

antyder i vilka lokalt specifika kompetenser utbildas.stegsom
Modellen grundar sig på dubbel indelning i potentialer och till-en
gångar, i sin kan generiska allmänna eller specifika.tursom vara
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aktiva. finns tvåPotentialer inte Detär är typerresurser som av
fysiskt,potentialer. Den första de finns inteär ut-typen som men

nyttjas, exempelvis för kostnaderna för höga. andraDenäratt typen
vidpotentialer kan organiseras eller frambringasärav resurser som

behov, virtuellt. potentialer kan varkenbara Den sista typenmen av
non-tradeables.relateras till någon marknad eller prissättas; de är

aktivaMotsatsen tillgångar, eller med andra 0rdär
lokaliseringsfaktorer köpas säljas på marknad, detkan ochsom en
vill tradeables.säga

Potentialer och tillgångar generiska deras värde inte berorär när
ellerpå någon särskild produktionsprocess, inte heller något socialt

generiska harföretagsmässigt sammanhang. De mest resurserna
användsvärde använder dem och vad deoavsettsamma vem som

användertill. speciñk tillgångs värde beroende vadEn är av man
specifika harden till i vilket sammanhang. Desamt mest resurserna

i visstvärde högt för viss användareärett typ ettsom en av
sammanhang, betydligt lägre för andra användare i andramen

arbetskraftsammanhang. Som exempel kan specialiseradnämnas
eller specialiserade utbildnings- och forskningsinstitutioner.

anknyter till det i OECD-rapport kallasDetta begrepp som en
för lokaliseringsfördelar effekter uppstårtyp externaen av som ur-

ekonomiskspecialisering. effekter harPoängen är att externa en
betydelse för många; de kollektiv klassiskaDetnytta.ger en ex-
emplet i Sverige Gnosjö, lokaliseringsfordelar har utvecklatsär vars

lång specialisering inte behövertid. Gnosjö visaröver att vara
sak ensidighet, detta också kan fallet,ävensamma som om vara

stålhantering.exempelvis specialisering inom järn- ochBergslagens
i Gnosjö specialiseringen från början knuten tillPoängen är att var

entreprenörsförmågatråddragning har utvecklats tillmen senare en
fram Bergslagenprodukter bygger på denna kompetens. Iatt ta som

specialiseringen knuten till verksamhet där allttypvar mer aven av
kunnandet byggdes processutrustning och maskiner såi genom
kallad kapitalbunden utveckling, samtidigt produkternateknisk som

värdetrelativt homogena. tekniska utvecklingen eroderadeDenvar
specifikade tillgångarna.av

Specifika uppkommerpotentialer kan inte skapas, utan ur spe-
ciñka tillgångar. speciñka potentialenMan kan den växersäga att
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fram interaktionen mellan aktörerna de tillgångarnär görgenom
alltmer specifika, och den uppstår kombinationen specifikaatt ur av
tillgångar. Det först inför tekniskt eller affärsmässigtär ett nytt
problem de specifika potentialema mobiliseras och organiserassom
de virtuell resurs. Man kan olikade aktörema,är säga atten

de tillsammans skapar specifika tillgångar, lär sig läraatt attgenom
sig tillsammans. Det just dessa dynamiska lärprocesserär ärsom en
potential i sig. kan talaMan innovativ miljö resultatettom en som

detta. Som tidigare lärande socialt och historisktnämnts ärav
betingat. Denna just därför omöjligatyp är snart sagt attav resurser

Ävenkopiera, de också lång tid bygga det härtar att upp. om
handlar potential något inte i aktiv användning,ärom en som men

behöver mobiliseras det lokaliseringsfördel kanärsom en som vara
mycket viktig och till och med föravgörande företag. takt medIett

innovation och kompetens blir viktigare blir specifika potentialeratt
allt betydelsefulla konkurrensfördelar.mer

finnsDet ömsesidig påverkan mellan företag och region i denen
här modellen. dennaDet ömsesidiga påverkan spelrumär som ger
för utvecklingsinsatser. Målet främja uppkomstenär att av
specifika potentialer, eftersom dessa långsiktigt och unikutgör en
konkurrensfördel såväl för regionen för företagen. Mensom som

kan specifika potentialer inte skapas i sig. Därför måste in-sett
inriktas på främja tillväxten specifika tillgångar.satserna att av

Vad blir konsekvenserna det här for regionalresonemangetav
näringspolitik kanFöretagen alltså söka konkurrensfördelar i en
region maximalt utnyttja kostnadsfördelama, ocksåattgenom men

själva med och skapa lokaliseringsfördelar i inter-attgenom vara
aktion med andra företag och aktörer. Om företagen inriktar sig på

utnyttja kostnadsfördelama maximalt, kan deatt säga attman
främst intresserar sig för lokaliseringsfördelar generiskatypenav
tillgångar. Om de i stället väljer med och skapa lokalise-att vara
ringsfördelar innebär det intresserar sig för i formatt man resurser

specifika tillgångar, och i förlängningen specifika potentia-ävenav
ler.

Mot bakgrund detta borde åtgärder syftar till främjaattav som
näringslivsutvecklingen i region inriktas på stimulera fram-atten

specifika tillgångar och därigenom skapa förutsättningarväxten av
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tillfinns två motivpotentialer.specifika Detför uppkomsten av
detta:

specialiseradutbildningsprogram,särskildaOm det finns
arbetskraften och kanskesärskild kompetens hosforslming, även

i förhål-särskilja sigkan regionensamarbetsrelationer,inarbetade
konkurrensfördel.viktigregioner. kanlande till andra Detta vara en

näringslivet i ställetdet regionalaför stimuleraOm åtgärderna att
mark, godabilligtillgångarerbjudainriktas på att som

kommunikationer,arbetskraft och godaskatteförhållanden, gott om
kostnadsfördelamapå utnyttjainrikta sigkan företagen lättare att

maximalt.
benägenhetföretagetstillgångar minskarfinns specifikadetNär

ändras.marknadsförutsättningamaflytta verksamheten ävenatt om
uppstårdetspecifika tillgångardessaföretaget innebärFör att

specifikaåteruppbyggnad deför överföring ellerkostnader av
specifikverksamheten. Jueventuell flytttillgångarna vid meraven

det villöverföringskostnaderna,högre blirtillgång desto sägaären
någonföretaget flyttarnyttatill ingende kostnader är omsom

annanstans.
näringsutveckling istrategier för regionalKonsekvensen är att

iutländska investeringarattraheraoch försökallmänhet att syn-
till denlyckas de hänsynförutsättningarnerhet, har tarstörre att om

viktigt skälsvagheter. Ettstyrka ochbefintliga industristrukturens
specifika Dessutomlång tid byggadet ärär attatt tar resurser.upp

företag ochspecifika behov hosinriktas pååtgärder,stödjande som
uppbyggnadtilleffektiva de stimulerarandra aktörer, avmer

behov.på generellasådana fokuserartillgångarspecifika än som
formspecifikauppbyggandetAtt främja är avresurser enav

tidigare, intenämndespecialisering, det,regional även somom
specialise-Regionalindustristruktur.innebära ensidigbehöver en

1995 pekarMalmbergMaskell ochinte problemfritt.ring dockär
någontingutvecklas tillspecialisering kanskäl till regionalatttre

inlåsning.substitution ochtillgångar,negativt: erosion regionalaav

till-exempelvis dessainnebärtillgångarregionalaErosion attav
tidi-i gradtakt ellergångar inte återskapas i somsammasamma

förändringar somstrukturellahandlatill exempelDet kan omgare.
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till exempel nedskärningar antalet utbildningsplatser vid vissav en
utbildning på högskolan eller minskade anslag till forskning på ett
visst område interaktionen mellan viktiga aktörer integör attsom
kan ske tidigare. Detta skulle kunna innebära specifikaattsom

utarmas.resurser

Substitution särskild form erosion regionala tillgångarär en av av
där teknik snabbt tidigare investeringar i exempelvis kom-görny

utbildning och infrastruktur mindre värdefulla. Här finnspetens, en
uppenbar risk för de företag på bygga specifikasatsar attsom upp
tillgångar. Men specifik potential exempelvis kollektiven en
problemlösningsfonnåga kan få särskilt betydelse denstoren om
kan mobiliseras for hantera dessa problem. Ett positivt exempelatt

omvändningen i den schweiziska Juraregionenär där kvartsuret slog
klockindustrin. Här lyckades industrin påut styra typman en ny
produktion rnikromekanik där de specifikaav resurser som- -

byggts inom klocktillverkningen kunde vidareutvecklas.upp

Inlåsning situation karakteriseras enlokal elitär tillatten som av
exempel företagsledare, fackförbund eller lokala och regionala
myndighetspersoner skapar allianser för förhindra strukturellatt
omvandling i perioder då de tidigare dominerande industriema påär
nedgång.

Söderhamn många svenska industridominerade kom-är en av
välstånd till alltför del byggt på generiska till-stormuner vars

gångar. De specifika tillgångarna har eroderats eller förutsatts
substitution konkurrerande teknik, i sin har förändratturav som
pris- och konkurrensförhållanden och gjort andra med lägreatt orter
kostnader tagit Hoppet för Söderhamn och andra kommuner iöver.
liknande situation specifika tillgångar kan utvecklasär detatt ur
lokala näringslivet. Situationen kompliceras befinner iattav oss

brytningstid där teknisk kunskap och samarbetsmönsteren ny nya
kommuner med näringslivsstrukturgör Söderhamns haratt en som

svårt utveckla specifika tillgångar det befintliga näringslivet.att ur
Det behövs tillskott verksamheter, för vilkaett av nya
attraktionskrañen huvudsakligen inte generiska tillgångarär utan
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sysselsättningstillskottetdärförspeciñka. Söderhamn måsteI av
möjligheterutifrån derasvärderasarbetsplatser ocksåstatliga att

itillbaka till dettakommertillgångar. Viutveckla speciñka
kapitel

till-specifikapå detta medaspektunderliggandefinnsDet en
nämligenperspektiv,svensktsärskilt intressantgångar ettär ursom

speciñk kompetenstillgångar ochspeciñkaskapandetatt av
småMed oftakommunikationsnätverk. deunderlättas täta ar-av

detkommunerna i Sverigeoch mindrebetsmarknadema ärännu
exempel iñnns tilltäthet/närhetutveckla densvårt att norrasom

for låg ihelt enkeltFöretagstäthetenindustridistrikt.Italiens är
hjälp i dessatill mycketInformationstekniken inteSverige. är

non-tradeablesmedsjälvasammanhang, eftersom poängen resurser
prioriterapolicyslutsatsanknytning.geografiska Enderas är attär

lokala arbets-företag påochmellan kommunersamverkan
slutsatsflera kommuner. En ärmarknader överspänner annansom

näringspolitiskadetsärskilt viktigt koncentreraSverigedet i äratt
specifikautvecklaforförutsättningarnapå analyseraarbetet attatt

studera dethuvudinriktningenmotverkastillgångar. Detta är attom
sådanutvecklingshinder. Enochproblemenskilda företagets

framföralltåtgärdernaforetagsinriktadenaturlig deinriktning är om
finansiering.avser

mångainomtekniska utvecklingendenTill detta kommer att
vilketskalekonomier,odelbarheter ochförknippad medområden är

Skogs-arbetsmarknader.utvecklingen på mindreockså motverkar
exempel på detta. Mentydligautvecklingenoch stålindustrins är

produktion ochskalekonomier isigtjänstesektom använderäven av
distribution tjänster.av

ekonomi kanspecifika tillgångar i dagenspositivaDet ut-är att
detexempeluthålliga insatser. Ettochvecklas medvetna ärgenom

City.till Telecom EttKarlskrona i anslutningskett i ärannatsom
exempel ifinns godaInternationelltRonneby och Soft Center.
undersmå regionerBrunswick Kanada därWales och i iNew se-

specialisering.år utvecklatnare en ny
klusterindustriellalanserade idénMichaelDen Porter äromav

används forländer.flitigt i andra Denanvändsmetod atten som
näringslivs-lokalaoch svagheten i denstyrkanöka kunskapen om
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strukturen för skapa för samtal mellan lokala,samt att arenor re-
gionala och nationella intressenter. Metoden mycket användbarär
och kommer därför i kapitel, iatt närmare nästapresenteras sam-
band med diskuterar hur samtal lokal utveckling kan fö-att om
ras.
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modell förgeneraliserad2 En

tillväxtpolitik i samverkan

Samverkansspiralen2.1

beskriver förändringsprocessensDen modell här presenterassom
olika samförstånd, samverkansamtal,steg samsyn, som suc-- -
cessiva preciseringar och åtaganden inblandade förparter attav

skapa strukturer.gemensamt nya
öka tillväxtpotentialen och så långt det möjligt ocksåFör äratt

utnyttja dess innehåll, krävs strukturer skapas lokalt, regio-att nya
nalt och nationellt. Nya strukturer kräver i sin olikatur typer av
investeringar och insatser förändrar befintliga förhållanden. Desom
nödvändiga investeringarna inte bara kanske inte i förstaär ens-
hand fysiskt kapital, olika intangibles inomävenutan typer av-
organisationer och i form sådana investeringar förbättrarav som
kommunikationsförmågan mellan individer och organisationer, det
vill nätverksinvesteringar. Detta anknyter till vad sades isäga som
föregående kapitel specifika tillgångar och speciñk kompetens.om

olika insatser behövs oftare partnerskapDe alltgörssom genom
mellan offentliga nivåeraktörer på olika inom och landetutom samt
mellan offentliga och privata aktörer. Partnerskapet uttryckär ett
för samverkan. Förutsättningen varje aktör kan identiñeraär att
sina visioner, strategier och handlingsalternativ påner
projektnivå. Partnerskapet behöver därmed nätverk såväl som

för bestämma innehåll.attprocess som
fungeraFör partnerskapet ska effektivt måste det innanatt

kontraktet skrivs råda samförstånd inom organisation ochen -
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helst mellan organisationerna ingår avtal. Principenäven ärsom
densamma för andra uthålliga relationer. Kontraktettypersom av
behövs formella skäl den underliggande mekanismen förav men
samverkan förtroende mellan vilket tid utveckla.är parterna, tar att

Grunden för förtroendeskapandet läggs i diskussionen om
där varje redovisar sina synpunkter. i sinDessapart är tursamsyn

resultat ständigt pågående utvecklingssamtal. Intensitetenett ettav
och kvaliteten i detta samtal i utsträckning innehållet iavgör stor
samverkansprocessen. Till följd ekonomins globalisering ochav
politikens övemationella integration ställs allt högre krav på det
professionella innehållet i samtalet, vilket stark utmaningär moten
den politiska kulturen i Sverige, inte minst på kommunal nivå, där
tonvikten legat på pragmatism och starka sektorsintressen. Den
principmodell översiktligt redovisats tydliggörs ñgursom av

Samverkansspiralen
ResultatAktivitetMeda

Fysiska investeringar Utvecklingskrañ ochStrukturförändringoch immateriella omställningsförmåga

Insikt Förmåga

Partnerskapets samverkan å;r:°m°"t°""g. - "at..villkor. Uthållighet. skaHur det ochgöras

yIntegration vilkaavD Allians-och koalitions-samförståndömsesidig nytta skapandeVad bör görasl Samsyn öppenhetRespekt för andras diskuteraatt
7uppfattningar Vad kan handlingsalternativgöras

i SamtalFramförhâllning FörändringsberedskapVad sker omvärlden 7iProfessional

Figur Samverkansspiralen

Redovisningen i det följande bygger på denna modell.
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utvecklingssamtalet:lokala2.2 Det
varthänVadan och

förutsättningarSamtalets2.2.1

ekonomipolitik ochSambanden mellan

hand-drivkrafter ochförståelse förskapaSamtalet handlar attom
skaparteoriramutveckling. Enlingsaltemativ för lokal gemensam

perspektivolikafinns tvåi samtaletgrund föri sig samsyn, menen
drivkrafter denekonominsfordels förståelseninbyggda: vänstra

möjligheter den högraochpolitikens villkorfigur 6 delsdelen av
kananalytiskt perspektivrenodlatfigur 6. Meddelen ett manav

varandra. Imån oberoendetvå delar i visshävda dessa är avav
fördockperspektivenmåstesamverkansprocessen mötas att

genomföras.strukturförändringar ska kunna
medför konkurrensenintegrationoch politiskGlobalisering att

effektiv struktur-påpolitiska fältet. Kravenockså utsträcks till det
transportpolitik ökar,ochutbildningspolitikpolitik form bl.a.i av

till-marginellaför denstrukturpolitikens betydelsesamtidigt som
strukturpolitik ellerOrsakensannolikt blir nä-ärstörre. attväxten

fö-produktionsförhållanden sålokalaringspolitik kan påverka att
fåreffekter.positiva Dessakan dra störreexternanyttaretagen av

till-produktivitetföretagenseftersom de bestämmerbetydelse,
Mansjälva har kontrollåtgärder företagenmed över.somsammans

emellan blir sådanföretagenifrån konkurrensenkan utgå attatt
best-practice hakommertillägna sigbara företag förmår attsom

enskildaberor påökade konkurrenskraftväxtkraft. Den attsom
produktionsmiljönegenskaper ikollektivaföretag drar nytta av

uppståreffekterbetydelse. Externafår därmed relativt störresett en
insatser. Föroch offentligasamlade privatadet resultatet attavsom

olikamellankoordineras bättremåste politikenmaterialisera dessa
områden hittills.än
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Informationsteknologi; sänkta transaktionskostnader

Globalisering Ekonomiskt samarbeteáe-:b

l l
Specialisering

Mindre förutrymme.Nätverk och kluster
fmans- och pennmgpolitik,. .

{ Strukturpolitik för ökaatt
tillväxtformågan

Produktivitetsskillnader. .
effekterexternag.a. ;

l
Strukturpolitiken har enKonkurrenskraft del-ur rumslig dimension.4-vis lokalt och regionalt
Partnerskap. Samordningbundna resurser

Figur Sambandet mellan ekonomi och politik påmed avseende
geografi

Till detta kommer de utmaningar följer lever iattsom av en
värld där graden policy competition snabbt ökar. Införandetav av

bidrarEMU ytterligare till ökad konkurrens detta slag. Med deav
restriktioner för nationell finans-, penning- och växelkurspolitik som
EMU medför, kommer denna policykonkurrens med tiden att
utsträckas till allt fler områden, vilka i Sverige tidigare legat inom
den nationella eller lokala politikens domäner. Det handlar om
förhållanden långsiktigt bestämmer näringslivets konkurrens-som
förmåga.

Särskilt intressant blir den del konkurrensfönnåganatt gynna av
bestäms orörliga eller trögrörliga storheter. handlarDetsom av om
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denutnyttjandet och fömyelsenarbetskraftens kvalitet, avom
förhållandeninstitutionellaocksåfysiska infrastrukturen ommen

systemegenskaper.olikaoch om
fonnella,dels deförhållandeninstitutionellaMed t.ex.avses

ochbl.a. attityder,informella,förordningar, dels delagar och vanor
nationelltövervägande deltillbestämsförhållningssätt. De förra

regionalt.lokalt ochutformasmedan de senare
och besluts-ansvarsfördelninghursystemegenskaperMed avses

organiserade,sektornoffentligainom den ävenärsystem men
mellanökar beroendetnätverksekonominnäringslivsstrukturen. I

näringslivssammansättningen och detinnebärföretag, vilket att som
till detförklaringviktigareeffekter blir alltkallas externa en

avsnittetikonkurrenskrañ. Som kommerenskilda företagets se
dessaroll imellanspelar förtroendesamförstånd parter storenom

förtroendefullaetableraFörutsättningarna försammanhang. att
i hög grad bestämsicke-marknadsfaktorerpåberorrelationer som

innebäregenskapförhållanden. Dennainstitutionellainformellaav
den globalaetablerainformationstekniken svårtdet är atttrotsatt

småföretagande,vitalthör ocksåTill systemegenskapemabyn. ett
lokala miljöni denföretagen rotadede mindre äreftersom är mer

verksamma företag.internationelltstora
tillhandlingsmöjlighetema begränsaspolitiskakan deGrovt sett
in-så kalladedentillsammansinsatser,tre typer angersomav

beslutsfattare Dessaekonomiskacitamentsstruktur möter. tresom
godsörja förinstitutionella förhållanden,påverka in-attär att en

resursanvändningen viamarginalen påverkafrastruktur påattsamt
ochsystemegenskaperi-ord beror påincentives. fjärdeEtt

insatser.förmågan tilleffekter integrationexterna av-
samlingsbe-tidigarestrukturpolitik användesBegreppet som

decentraliserade be-svenskaMed detför dessa åtgärder.grepp
angelägenhet för såvälblir strukturpolitikenslutssystemet rege-en

landet,och, i delarkommunfullmäktigeoch riksdag förring avsom
regionfullmäktige.även

industriellaekonomin ipå förståKraven systemtermeratt av
leder tillpolitiska områdenolikaoch politik samordnar ettsom

Att firmageografiska förtecken.handlande medbehov strategisktav
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bättre samverkansfonner mellan olika politiska och administrativa
nivåer inte tillräckligt. finnsDet också väsentligt behovär störreett

tidigare kunskap ekonominsän utveckling tydligtsamtav om av
redovisade strategier för det politiska handlandet på central,
regional och lokal nivå. lokalaDen arbetsmarknaden den vikti-är

arenan i lokalt/regionalt perspektiv.gaste ett
finnsDet därmed paradox inbyggd i den utvecklingen som nu

Åsker. sidan får det globala perspektivet allt betydelse.störreena
Kapitalet blir rörligare vilket driver på utjämning bl.a. skill-en av

Ånader mellan länders skattesystem. andra sidan kan företag med
hjälp informationsteknik driva anpassningen till lokala förhål-av
landen och kunders önskemål mycket långt. Deras konkurrenskraft
beror också i utsträckning på lokala förhållanden. Det handlarstor

Ävenbl.a. arbetskraftens kvalitet. rörligheten på denom om
svenska arbetsmarknaden ökar, arbetskraften fortfarande relativtär
trögrörlig. Dessutom ñnns det tendens till företagen tvingasatten

sin lokalisering till och regioner enligtorteranpassa som
kunskapsarbetama har höga boende- och livskvaliteter, vilket
bl.a. innefattar bra utbildningssystem. På motsvarande in-ett sätt
nebär kapitalrationalisering och just-in-time det finnsatt en
drivkraft till sarnlokalisering inom industriella kluster, samtidigt

beroendet kvalitet ökar. finnsDet ocksåtransportapparatenssom av
klara belägg för det allt viktigare samspelet mellan forskning ochatt
näringsliv geografisk och kulturell närhet mellangynnas av
aktörerna. Forskningsresultaten i och för sig fri och rörligär en
resurs, utnyttjande dem viktig del detärmen av en av
kompetensutbyte mellan företag och högskolor måste ökasom om
svenskt näringsliv ska fortsätta utvecklas.att

Principiellt lokala arbetsmarknader den arena därär externa
effekter kan visa sig. Samordningen tillväxtpolitiken ska därmedav
riktas dessa. Med denna infallsvinkel består Sverigemot treav
storstadsregioner tillsammans för 40nästan procentsom svarar av
sysselsättningen i landet och trettiotal medelstora arbets-ett

Återståendemarknader med lika andel. lokala arbetsmarknader,stor
sjuttiotal, för resterande 20 denett totalaprocentsvarar av

sysselsättningen. Spännvidden i antalet sysselsatta varierar kraftigt.
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arbetsmarknaden med drygt 900 000Stockholm har den största
har mindrelokala arbetsmarknademasysselsatta. De minsta än

arbetsmarknademasmå lokalaFlertalet desysselsatta.2 000 av
medoch kan räknastödområdetingår i regionalpolitiskadet även

målfrån strukturfonden, enligt EU:sstöd
konkurrens-öka näringslivetssamverkan förOm syñet är att

identifi-inte längrelandet, handlar detkraft och tillväxten i attom
ieffektersöka tillvarataproblernregioner externaattutan omera

Urbaniserings-lokaliseringsfördelar.urbaniserings- ochform av
frågadetbefolkningsunderlaget. Grovtfördelar bestäms ärsettav

befolkningsun-medarbetsmarknadertrettiotal lokaladet ettom
godahar högskolor,på minst 000derlag 50 000-75 sompersoner

näringsliv. Lokali-differentieratrelativtkommunikationer och ett
arbetsmarknader påuppstå på mindreseringsfordelar kan även

exempel.sådantSverige Gnosjöspecialisering. Igrund är ettav
lokalabetraktat denhittills harbestår iUtmaningen mestatt

regionalpolitik, väl-från fördelningspolitiskaregionala nivånoch
eko-utgångspunkter. denadministrativa Ifärdspolitik etc. eller

betraktatsinågot tillspetsatnomiska politiken har Sverige stort sett
Sverige ipunkt på världskartan. Detta etttrots att europe-ensom

befolkning utspriddrelativt litenutmärksiskt perspektiv överenav
stor yta.en

inga samtalUtan samtalsarenor

kan föras. Dessaetablera där samtalförstaDet är attsteget arenor
förtillräckligt villkornödvändigt inteär ett samver-menarenor

tillgänglig för allaskakansprocessen. Kraven är att arenan vara
lågafor dettavill deltaga, kostnaderna är samt attatt ensom

vitaliteten i samtaletutnyttjas.promotor till För attattser arenan
används regel-väsentligtupprätthållas det ocksåska är att arenan

bundet for gästspel utifrån.
denförutsättning forsamtal alltsåeller flera forEn är enarenor

emellertiddetska användasvidare För äratt arenanprocessen.
samtalet.förmåga delta i Pro-också viktigt harkommunen attatt

många fall inteorganisationen ikommunalablemet den ärär att
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rustad för detta. Orsaken kommunerna huvudsakligen harär att
organiserats för samhällsplanering med tyngdpunkt på fysisk pla-
nering på produktion tjänster utbildning, vård ochsamt av som

Till dessa verksamheter krävs professionell kom-omsorg. annan
den deltagande i det lokala utvecklingssamtaletänpetens som er-

fordrar. Tvärtom kan de och den kompetens skapas tillsynsätt som
följd dessa roller hamna i konflikt med utvecklingsrollen. Inteav ens
förekomsten kommunal näringslivsorganisation garanterar ettav en
bra deltagande, eftersom denna kan lika sektoriserad ochvara
ärendestyrd andra kommunala förvaltningar. Densom pro-
blematik ligger i olikhetema mellan ärendeorienteringsom re-
spektive problem- och möjlighetsorientering relevant i Re-är även
geringskansliet.

Till del har detta med vilken idealbild politikfor-göraatten av
mulering har haft i Sverige. Enligt modellen bör det nationella
och det lokala utvecklingssamtalet föras inom och mellan de poli-
tiska partiema. Framtiden således idealt fråga för politikerär en
medan förvaltningen och det bestående sköts tjänstemännuetav av
på politikernas uppdrag och efter generella riktlinjer. Organi-
sationskulturen färgas på grund detta förvaltningsperspektivetav av
med åtföljande weberianska egenskaper. Framtiden kan dock inte
hanteras ärende.ettsom

Samtidigt har komplexiteten i samhället ökat medan överblick-
barheten utvecklingen och vad kan och bör påverkasöver som av
politik i motsvarande grad har minskat. minstInte intemationalise-
ringen och den allt snabbare teknikutvecklingen har bidragit till
detta. Resultatet det blir allt svårare för lekmän politikerär att att

Ävenagendan för utvecklingssamtalet.sätta politikernasensamma
tid används i praktiken i utsträckning till hantera akuta kri-stor att

Risken det framtidsinriktade samtalet uteblirär eller färgasattser.
alltför mycket nostalgi det enkla skälet det byggerattav av
livserfarenhet och flertalet politiker i ledande ställning både lokalt
och nationellt medelålders eller äldre.är

litenEn utvikning detta. Professor Torsten Hägerstrand harom
skrivit de flesta människor lever sitt liv med de värderingar ochatt
den världsbild de tillägnade sig i tjugoårsåldem. Samtidigt inne-
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håller de flesta organisationer, inklusive politiska partier, måttett
senioritet vilket innebär värderingarna läggs till grund förattav

beslut år stabil värld spelar sådan tidseñer-20-30 Isenare. en en
roll. brytningstider blir framväx-släpning mindre det DenI värre.

ande nätverksekonomin, i många avseenden har andra egen-som
skaper industrisamhället, formas i huvudsak medän av personer
värderingar rotade i just industrisamhället. skaparDettaärsom
självfallet trögheter säkert eftersomhinder. En del dessa braärav
sociala förändringar bör diskuteras kritiskt och förstås innannoga
de genomförs. Till del dock nackdelarna.största överväger

samtal framtiden ska kunna måste politi-För ägaatt ett om rum
kerna inse priset för den svenska pragmatismen tenderar bliatt att
allt förstå förvänta denhögre. De måste också de inte kan sigatt att
organisation de förfogar särskilt lämpad för underlagöver är att ge
till det lokala utvecklingssamtalet. Slutligen måste de vinnaäven
insikt dagens och morgondagens politiska möjligheter endastattom
undantagsvis kan tillvara inom för den förvalt-tas ramen
ningsstruktur de förfogar På organisationsteoretisktöver. ettsom
språk kan verkligheten redan tvingar idag framsäga attman en
politik utvecklas rader i matrisorganisation attsom som en genom
omfatta flera förvaltningar eller myndigheter. Problemet dettaär att
inte sker på särskilt medvetet Vi återkommer till desätt.ett
organisatoriska aspekterna i avsnittet samförstånd.om

professionella2.2.2 samtaletDet

korta beskrivningDen nätverksekonomin och dess drivkrafterom
tidigare, vill visa förutsättningama förändras både förattsom gavs

lokal och nationell ekonomisk utveckling. förFörutsättningarna att
med politiska åtgärder ingripa i den ekonomiska utvecklingen för-
ändras också. Med tillkomsten skärpsEMU nätverksekonominsav
krav ytterligare. Konkurrensen mellan regioner blir skarpare. De
spänningar beror på regioners olika utvecklingstakt utjämnassom

arbetskraft kapital flyttaseller mellan regioner. Omattgenom
dessutom löneskillnader, skulle kunna utjäm-antar att som vara en
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ningsmekanism, inte finns i tillräcklig grad försvåras anpassningen
till nätverksekonomin ytterligare.

För öka framförhållningen behövs bättre kunskap driv-att om
krañema till den ekonomiska utvecklingen på alla nivåer. Som
kommunalrådet i Karlskrona, Mats Johansson, har formulerat det:
utan aning. I Karlskrona drivs därför projektspaning ingen ett

kallas +5, går på kommunen ska blicka fem årut attsom som
framåt for kunna tidigt. Motsvarande tankegångar finnsatt agera
bl.a. i Linköping.

I huvudsak det två frågor viktiga: Vilka drivkraf-är är ärsom
och hur återverkar dessa på den lokala ekonomin kanHurtema

politiken påverka den framtida utvecklingen Klart analysernaär att
måste bli betydligt kvalificerade och strategiskt inriktade.mer
Därmed uppstår också frågan rollfördelningen mellan politikerom
och professionella i det lokala utvecklingssamtalet. Genom
politikerna måste medborgarna dras i samtalet.även

Samtalet eller analyserna måste dessutom ha tydligareen
policyutgång de regionala analyser foranvändsän närva-som
rande. Detta har framförallt betydelse för kopplingen mellan teknik,
intangibles, humankapital, å sidan, och utbildning, lärandeena
och forskning och utbildning, å andra sidan.

föregåendeI kapitel redogjorde för några de teorier ärav som
aktuella det gäller lokal utveckling. Ett de internationelltnär settav
flitigast använda analysera de industriellaangreppssätten är att
kluster finns eller kan utvecklas. professorFör Michael Porter,som

främst förknippad med dettaär metoden inte iangreppssätt, ärsom
första hand kvalificerat verktyg för analys för handling.ett utan
Poängen den traditionella branschindelningen tämligen dåligtär att
fångar de nätverkskopplingar och beroenden finns mellansom
företag. Porter det därför behövs verktyg detatt görettmenar som
möjligt organisera samtal mellan har eller skulleatt ett parter som
kunna få intressen. Därvid fördet allmänt talaär attgemensamma

tillverkningsindustrin eller tjänstesektom helhet förom samtsom
begränsat fokusera på viss bransch. Enligt tjänarPorteratt en en
indelning i bransch- eller företagsgrupperingar som i princip utgör
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utsnitt värdekedja eller värdenät framföralltett grundettav en som
för identifiera vilka borde ingå i samtälsgrupp.att som en

klusterEtt innehåller vanligtvis kärna geografiskt närbe-en av
lägna företag inom område. företagDessa konkurrerar ochett
samarbetar. Nätverkssamarbete det möjligt tillvarata speci-gör att
aliserings- och skalfördelar. klustretI ingår också rad underle-en

specialiserade maskinleverantörerverantörer, och tjänsteföretag
inom finansiering, affärsjuridik I tredje ring finns socialetc. en en
infrastruktur med utbildningsinstitutioner, rådgivningsorgan och
intresseföreningar. I fjärde ring ñnns den fysiska in-yttreen
frastrukturen visas nedanstående figur.som av

Källa:IforFfowcsWilliamsJ/ocalClusters.LocalExportGrowth

Figur Principskiss över klustersammansättning

Detta mycket handlingsinriktade hänger ihop med Porterssynsätt
modell, i slutet 1980-talet användes för analysera natio-attsom av
nell industriell specialisering. Under 1990-talet har den i ännu större
omfattning for analyser regional ekonomiskanvänts av spe-

4 15-1145
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utvecklings-regionalaochlokalaframoch förcialisering att ta
strategier.

intemodell ärPorterstillämpningarradlångfinnsDet somaven
förutmärktfungerathar attanalys,förmärkvärdigaså sommen

till-framlyftersjälvsamtal. Porterprofessionellt enstrukturera ett
gjordFigurenZeeland. ärigjorts Nyahar enlämpning avovansom

relationenochförtroendetdenneEnligtarbete. äreldsjäl i detta
skaklusterförbetydelseavgörande ettattaktörernamellan av

relationernauppfattningfåkonkurrenskrañ. För attvinna omen
analys-framtagitZeelandNya ettihardeltagarnamellan man

vilkasåvälClusterGram. Detta mäterförkallas re-schema som
Klusterdelta-intensitet.relationernaslokaltñnnslationer somsom

frångårskalapårelationersinarangordnafår först somen -garna
delta-sedankategoriserasuppgifterdessaMed hjälptill +3.3 av

därefterharResultatenisolates.ochrejectsstars,igarna
Zeelandi Nyainsatserprioriteraförunderlag somattanvänts som

klustren.inomrelationernaförbättratillsyftar att
ClusterGramsåledessamverkansspiralen ettmedJämfört ger

kanockså vaddet visarsamtalsgruppema,information sommenom
tillutvecklaskansamtaletsåförtroendenförstärkaför attgöras att

skapafinnssamverkan. Det sätt attoch tresamförståndsamsyn,
handlarnätverken,lokala annatförstärka de ettEttkluster. är att

utöka dettredjeochkompetensen attlokala ettutveckla denattom
räckvidd.klustretslokala

modellenfranskadensålundapåminnermed klusterArbetet om
Betoningentillgångar.speciñkanyckelbegreppet re-avdär är

tillparallellklusterinomförtroende ärömsesidigt ettochlationer en
kompetens.specifikbegreppet

l
I
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2.2.3 Politiken och politikerna i samtalet

politikerDe har den formella makten i kommunen har ut-som en
omordentligt viktig uppgift, nämligen för det lokalasättaatt tonen
utvecklingssamtalet. För del måste de både våga och vilja deltaegen
i samtalet, det kan få för politikerna alltförtrots tekniskatt en

Ävenkaraktär. samtalet sker på och med inriktningsättettom en
i strid med deras uppfattningär måste de delta. Dessutomsom egen

det viktigt kommunensär makthavare inser kvaliteten iatt att
samtalet vad talarensavgörs formella position.sägs, oavsettav som

Det de betydelsefulla uppgiftema förtangerar mestsenare en av
den lokala politiska ledningen, nämligen och i vissatt uppmuntra
mån legitimera kommunens eldsjälar. All erfarenhet lokalav
utveckling i synnerhet och utvecklingsprocesser i allmänhet,av
visar eldsjälar brinner för uppgift står föratt skillnadensom en
mellan medioker framgång och verkligen bli förebild föratt en
andra. Strukturer kan goda förutsättningar för utvecklingge men

eldsjälarna nås inget resultat. hörDet tillutan eldsjälar precisatt
kan besvärliga för omgivningenentreprenörer med sinsom vara

hängivenhet. De politiska ledarna måste påverka samtalsklirnatet så
eldsjälarnaävenatt Dessutom måste politikernautrymme.ges

kunna hantera eldsjälarnas otålighet inget blir gjortöver att samt
motivera för dem den tid går för forma visioneratt kanattsom

väl använd tack den breda förankring uppnås.vara vare som

2.2.4 Massmedias deltagande i och betydelse för

samtalet

Modellen för skapa handlingsalternativ för kommunens framtid,att
skisseras här, präglas viss idealism. Givetvis ñnns detsom ettav en
mått genuin osäkerhet i varjestort samtal framtiden. Dess-av om

den nödvändigaär öppenheten frånutom alla förenad medparter en
risk. Med den betydelse massmedia i allmänhet och den lokalasom

i synnerhet har för medborgarnas uppfattning vadpressen om som
sker, det viktigt diskuteraär massmedias roll i den häratt proces-
sen.
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baramedia intevälbelagttämligen atttordeDet varanumera
också idebatt,pågåendespeglarochbeslut utankritiskt granskar en

de-aktuelladenfördagordningenochmedgradhögsta sätterär
lokaladenutgångspunkter harFrån dessabatten. en po-pressen

Tid-utvecklingssamtalet.lokalaroll i detviktigmyckettentiellt
chef-medansker,samtaletdärdekanningarna arenoren avvara

samtalet.ideltagarebetydelsefullaredaktörema är
lokaladagligaroll i denviktigocksåspelartidningarnaMen en
dags-frånfokusFörskjutningenopinionsbildningen.politiska av

denpolitikernainte bara ävengällerframtidsfrågor utantillfrågor
frånförhållningssättetförändrasPålokala sättsammapressen.

förmöjlighetersamtaltillsakfrågorenskildaipositionerfasta om
samtalsdeltagare upprätt-samtligaforviktigt attframtiden. Det är

densärskiltoption,ochpositionmellanskillnadenhålla som
dännedochdagsfrågortillåterföraskanframtidsinriktade debatten

tjänstemänochpolitikerlokalaOmnyorientering.tillleda somen
optionerförtillställssamtaldeltar i sammaöppetett svars

klingasamtaletlärbeslutför fattade snart av.sätt som
duKanfrågorna:journalistiska garanterasvenskaklassiskaDe
utvecklings-inte iförlorareller ettvinner... och Vem passaratt

ochriskerprägladvärldigarantieringañnnssamtal. Det aven
Joumalis-vinnare.innehåller baraförändringarfåochosäkerhet,

idelsamtaletskildrasvårtocksåkan dettiskt att ensomvara
händelse. Hän-avgränsbardet inteeftersom ärlängre enprocess,

fram ilängrebesluten liggerdelsema processen.
problemdessamassmediavisar hurSöderhamni trotsArbetet
ochimedverkakan utanförtjänstfulltmycketpå sätt processen,ett

roll.granskandekritisktsinförlora
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2.3 Samsyn handlingsmöjligheterom

2.3.1 Vad och vadär samsyn om

Samtalet måste efter hand fokuseras på handlingsalternativ for den
lokala utvecklingen i ljuset de möjligheter och begränsningarav som
omvärldsanalysen Diskussionen handlar bl.a.anger. om samsyn om
vilken eller vilka framtidsinriktningar möjliga, vilka insatserärsom

kan lokalt för förbättra näringslivetsgöras attsom
tillväxtforutsättningar och inom vilka områden kompeten-som nya

behöver utvecklas.ser
Det gäller fram konsistenta/konsekventa ochatt ta samman-

hängande möjligheter optioner, utifrån vissa förutsättningar.
Inblandade aktörer och intressenter kan analysera samtalsen olika
och därmed ha olika ingångsvärden till denna fas. För få såatt ett
bra underlag möjligt for den vidare det viktigtär attsom processen
varje option utvecklas och diskuteras utifrån sina förutsättningar.
Risken alltför tidigt blockerasär någonattarmars processen av
detalj svår Målet alltså inteär vadatt ärsom enas om. samsyn om

bör vad skulle kunnagöras Vad börutan göras.som om som som
och kan i samförstånd behandlas i fas.göras nästa

Ömsesidig2.3.2 respekt mellan kommun och

företag

Den politiska ledningen i kommunen, företrädare för oppositionen,
kommunala tjänstemän, företrädare för regionala och nationella
myndigheter, lokala företagare, fackliga företrädare medbor-samt

i allmänhet alla ställer olika villkor för medverka tillattgarna -
Om samtalet den fas där det viktigt alla tillåts föraär ärsamsyn. att

fram sina synpunkter utmärks samsynsfasen viljan lyssna tillattav
andras slutsatser det framtida lokala utvecklingsarbetet. Respektom
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Öppenhet förnyckelordfinnas.måstevärderingar är ettskildaför

samsyn

omvärldensförpositivtallianslokalStark2.3.3

bild

och densamförståndför detgrundensamsynsfasen läggsI sam-
lokaltGenomförandetikommerverkan avprocessen.senaresom

aktörermedverkanoftarealltförutsätteridéerframsprungna av
nationellakanDekommunen.utanför den organ, varsvaraegna

sinalyfta framfönnåga ut-kommunensmedverkan attavgörs av
medverkanför denna sättsvecklingsmöjligheter. Ramen externa av

förstkommuneninnebärtillväxtkontrakten. Dessaregionala attde
Med denlänet.detsträvanden inomför sinagehörmåste vinna egna

oftaocksåbehövsharstrukturfonderbl.a. EU:sfinansiella roll som
möjligt.genomförandehåll innanytterligare ärfrångodkännande

attraherakunnaframgång skamed externaOm kommunen
förankringstarkhaförslagmåste deaktörer presenteras ensom

det för-krävsdettaåstadkommainvånarna. Förbland de attegna
Begreppetochinterntförstallianser, externt.byggamåga att senare

djupareförprocedur,formellförstår inte utanallianser enen
politikenslokalautanför denocksåmed intressenterförankring

EU-sammanhangnäringslivet. Ilokala tardetfrämstdomäner,
skepnadengenomförandefaseni part-allianserdenna avtyp av

nerskap.
nätverksekonomin.aspektviktigfenomenAlliansen är avensom

påömsesidigtillsamarbetetfrivilliga nyttadetDen representerar
konkur-kaningåendedefaständelområden,vissa parterna vara
så längeendasthållerAlliansenområden.på andra sammanrenter

densamarbete förutsätteri alltden. Somhar nyttaparterna avsom
förutsättervilket i sinsig,kan förväntavad de turvetatt parterna

meduppträdakanAlliansendefinierat.kärnintressetdet äratt egna
enskildadeomvärldentydlighetoch parternakraft änmot varstörre

för sig.
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I det lokala utvecklingsperspektiv här står i finnscentrumsom
ytterligare aspekt bör betonas: i nätverksekonomin ökaren som
kommunikationen och kontaktytoma mellan ekonomins alla aktörer,
privata och offentliga. Det betyder antalet ambassadörer föratt

kommun potentiellt kan bli mycket endast fåtalen stort, trots att ett
formellt ackrediterade. Omär råder grundläggandesamsyn om
handlingsalternativ finns potential till marknadsföringen av
kommunen, mycket betydelsefull förär relationen mellan fö-som

Potentialen blir självfallet lättareretag. realiseraatt om samsyn
också kan övergå i samförstånd utvecklingsinriktning och åta-om
ganden.

2.4 Lokalt samförstånd huvud-om

inriktning

2.4.1 Politiskt samförstånd viktigt för uthållighet

Ett mått samförstånd ligger inbyggt i alla demokratiska system
såtillvida majoritet sällan helt bortseratt från minoritetensen syn-
punkter. SverigeI präglas fortfarande den kommunala politiken av
samförstånd, vilket har med dengöra pragmatismatt som synes

förhärskande i flertalet kommuner. samförstånd har värde ivara ett
sig, eftersom det skapar stabilitet och uthållighet. Inte minst det

utomordentligt betydelsefulltär för den lokala utvecklingen.senare
Vi det lång tid, kanskevet att 10-15 år, innantar strategisktett
vägval har fått påtagliga genomslag på arbetsmarknaden. Andra
positiva effekter, ökad framtidstro, märks tidigare och föregårsom
investeringar vilka i sin påverkar arbetsmarknaden.tur

Samförstånd i den här modellen inte bara den politiskaavser
sfären. Eftersom den samverkan samförståndet bör leda tillsom
sker i form partnerskap samt ekonomiska åtaganden mellanav
företag och myndigheter inom och kommunen, bör samför-utom
ståndet till exempel omfatta det lokalaäven näringslivet.
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samverkansamförstånd ochförutsättning for är att parternaEn
centralttillitFörtroende ellervarandra.for ärförtroende etthar

speciali-alltnätverksekonomin. Skäletibegrepp är att merom en
företagmellansamarbetsrelationerkomplexamedekonomiserad

Förtroendeuthålliga.relationernaeffektivt börfungeraska vara
mellantransaktionermöjliggörkittsocialadetfungerar somsom

och regler. Förtro-avtalgång utarbetasvarjedetföretag attutan
informationstekniken förfunktiondärmedende fyller somsamma

fyllde handslagettideräldretransaktionskostnadema. Isänkaatt
funktion.samma

ekonomiskabetydelse iÖkadfår,Förtroende sett, sam-som
studier, liksomfleradet intressantmanhang. Därför notera attär att

hyserföretagenvisarSöderhamn,erfarenheterna från snarastatt
allmänhet.i Detmyndigheteroch ärkommunenmisstro motmot

svårighetermycketutvecklingsarbeteuppenbart möter storaatt ett
företrädarekommunalamisstro mellanandabedrivs idet en avom
uppståmisstro kansjälvklartLikaså detnäringsliv.och är att om

endastföroch i ställettystnadsamtal råderi stället fördet samsyn
undanröjerskisserasmodellenligt denEn somprocesssyn.en

sannolikt del misstron.en av
ochkommunkontakten mellanhurfaktorviktigEn ärannan

svenska kommunernauppvisar deorganiserad.näringsliv Härär en
saknar heltVissa kommunervariationsrikedom.mycket stor en

förnäringspolitiken. Ansvaretkommunalaför denorganisation
harkommunchef. Andraochkommunalrådoftast påligger dådenna

kommunaladel dennäringslivsorganisation är en avsomen
Uppgiften förnäringslivschef ansvarig.medförvaltningen somen

nätverkande tillrådgivning,organisation kansådan attvaraen
myndig-och andrakommunenombudsmannarollfullgöra moten
delarnaföreträdesvis i deandra kommuner,heter. I ytterligare norra

näringspolitikenkommunalaför denfinns bolaglandet, somav
företagsservice.rådgivning ochbistår finansiellmed annan

viaellerantingenkanaliserasNäringslivets synpunkter spontant
industri-lokalaFöretagama ochorganisationeretablerade som

föreningar.
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Ett vanligt problem kommunen och företagen har olikaär att
förväntningar på utbytet kontakterna. avsikt kanKommunensav

få forum för samtal, medan näringslivet förväntar sigatt ettvara en
samrådsorganisation med inflytande beslut. Särskilt besvärligtöver
blir det kommunen och näringslivet drivernär gemensamt en
organisation för den kommunala näringspolitiken, då sådan lätten
framkallar otydliga roller respektivemellan intressent. skaMan
komma ihåg näringslivsorganisation med legitimitetävenatt storen
mycket sällan kan anspråk på tala för hela näringslivet.göra att
Företagare i allmänhet sig själva. Den här problema-representerar
tiken har särskild dimension i kommuner för lång-utsattsen som
varig tillbakagång, eftersom vändning arbetsmarknad ochen av
näringsliv inte enbart kan bygga på utveckla de företagatt som
ñnns. Kommunen måste också söka finna profil inomen nya
snabbväxande områden. Arbetsinsatsen från såväl politiker som
tjänstemän betydande. Eftersom sökarljuset då riktasär mot om-
världen ñnns risk för de befintliga företagen för liteägnasatten
intresse.

En genomtänkt och klar rollfördelning ñnan-med avseende på
siellt och styrelserepresentation mellan näringsliv ochansvar
kommun därför absolut förutsättning för ytterligare minskaär atten
riskerna för misstro. I princip ska kommunen föransvara
kommunala angelägenheter och företagen ska för detansvara som
direkt har med deras affärsutveckling kanKommunengöra.att
också med framgång på sig initiera erfarenhetsutbyte ochta att
nätverkande mellan företag. finnsDet lång rad goda exempelen
det senare.

enskilt viktigaste förtroendeskapandeDe åtgärderna från kom-
sida torde visa brett i kommunensatt ettmunens vara engagemang

framtidsfrågor, från såväl politiker tjänstemän. Därtill bör detsom
god kvalitet och servicenivå denhög i kommunala verk-vara en

samheten. Att kommunen sköter sin kämverksamhet bra, dvs. ger
god service till företagen och medborgarna i kommunen, ab-är en
solut förutsättning för utvecklingsarbete ska resultat. Dettaatt ge
blir allt viktigare också lokaliseringsfaktor dedärför attsom ar-
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boendeprefe-symbolhanteramasbetsmarknader tillgodosersom
framför andra.får förstegettrenser

Utifrån demokratiskasvåra principiella awägningar.Hår ryms
eller nationenmedborgare i kommunenutgångspunkter har varje en

avvägning mellanpartierna måstepolitiskaDe göraröst. en
uppfatt-samförstånd eller hävda olikaönskemål; nåmotstridiga

hur de skariktlinjer försakfrågor och i så fall draningar i ge-upp
Självklartallmänintresset.Utgångspunkten hävdanomföras. är att

tillgodosedda i desina krav heltfår olika särintressen inte avväg-
varför vissa intres-Då blir fråganligger bakom beslut.ningar som

explicitImplicit ellerrösta två gånger.ska chans attsen ges en
viktigarekommunmedborgarekan detta tolkas vissa är änattsom

korporati-dessa bekymmernågons tolkning påminnerandra. I om
till förfångintressekoalitioner och mygelrisker förvismen med dess

samförståndtolkning kanför allmänintresset. I ett somannanen
påpositivt teckenomfattar företagen och företagarna ettses som

för vålståndsutvecklingen.insikter rollentreprenöremasom
företagen och företagarnacyniskt möjligenMer är att notera att

in-kan tvingas tillmakt utgår från de intehar makt. Denna attatt
i kom-fortsätta verksamhetenoch expandera eller attvestera ens

självbevarelse-ledningenstillhör således den politiskaDetmunen.
med näringslivet.drift ha goda kontakteratt

för fall därträffandedock beskrivningDetta ärär som meren
två tidi-dessainte har föregåtts samtal och Närbeslut samsyn.av

frågangenomförts, avdramatiserasisteg sam-omgare processen
iföretagenSvårigheten nå dit blir också mindreförstånd. att om

torgföra kollektiv ellerkommunen med legitimitet kan gemensamen
i för dem strategiska frågor.syn

Betydelsen brett förankrat2.4.2 ettav
varumärke

samförstånd i kommun be-Förutsättningarna för nå brettatt ett en
varumärke ellertill del förmågan identifierastäms att ettstor av

fungeraoch strategi.slogan sammanfattar vision För atten som
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både internt och måste sådant varumärke i några få 0rdexternt ett
sammanfatta hur kommunen vill positionera sig 5-10 års sikt.
Positioneringen kan vilken specialisering eñer-typavse av som

eller vilka värden kommunen vill förknippassträvas med.som
Poängen varumärke effektivt kan förmedlasär till mångaatt ett

i sin enkelhet fungera lite Vägvisare och därmedsamt som av sam-
ordningsverktyg. Med dessa funktioner kan sökandet efter ett va-
rumärke också på visionen och strategin tillräck-test ärses en om
ligt tydligt utformade. Vi har tidigare för sökandetargumenterat att
efter profil måste baseras på djupgående analys och kunskapen mer

hittills vanligen varit fallet. Skäletän den specialiseringär attsom
väljs ska användas för utveckla kompetenser kanattsom som

i utbildningsterrner. Den skaöversättas tydlig för attvara nog
attrahera företag och symbolhanterare och den ska ha någon för-
ankring i redan existerande kompetens.

Svårigheten finna beskrivning samtidigt fångarär detatt en som
unika, speglar innehållet, vädjar till hjärtat och framrnanar
spännande associationer i hjärnan. Mot den här bakgrunden detär
föga förvånande de goda exemplen på slogans relativt få.att är

2.5 Samverkan och samordning

2.5.1 Samverkan och samordning i nätverk:

visioner inte kommandonstyr -

Samverkan och samordning nyckelbegreppen i modellen för hurär
strukturförändring kan åstadkommas. Med samverkan attmenas
alla berörda intressenter, exempelvis företag och myndigheter,

i enlighet med den fastställts.strategi Samverkan skeragerar som
mellan kommuner och länsorgan mellan kommunala, regio-samt
nala, nationella och internationella myndigheter. Med samordning

inblandade aktörer internt har instrument säkerställerattavses som
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strategin. Samord-förhållande tilluppträdande ikonsekventett
och nationellaframförallt den lokaladärmedningsuppgiñen avser

nöd-tillsamverkan lederochSamordning interntnivån. attexternt
uppfyllas.kanvändiga krav på integration

förknippadeförhållandenoch andraoutsourcingAvreglering,
ochintegration ökarbehovetinnebärmed nätverksekonomin att av

åstadkommasutsträckning måstei växandedennaatt sam-genom
instrumenti betydelseminskar däremotSamordningverkan. som

integration.för
med hjälptraditionelltorganisation skerSamordning inom aven

via lednings-,delningsförfarandenochplanering, beredning samt
politiskamöjligheter för denfinnsoch projektgrupper. Härarbets-
användaförvaltningellerledningen i kommun attenen
densamordningmed sådantvångsmetoder. Problemet är ut-att

förvaltning ellerkonfliktlösningsmekanism. Envecklas till etten
ochförslagpå någonmöjlighetdepartement att annansreagerages

ska jämkasuppfattningarför hur olikadärefter följer procedurer

samman.
samordnatundantagsvisuppnås barasådant uppläggMed ettett

möjligheter,uppfattningagerande. detta krävsFör omen gemensam
för-den internaKonsekvensenvisioner och strategier. är att

organisationhandlingslinjer imål ochankringen engemensammaav
samordningåstadkommanödvändig förär att som geren

inbyggda ivisar de tröghetermervärden. Erfarenheten äratt som
organisa-tidsbegränsadeframoftast tvingarorganisationerstörre

linjeligger ioch arbetsmetoderförtoriska insatser, synsättatt som
utvecklas.strategi ska få tidmed vision och att

incentives i stället förkombination medkan användas iDetta
verkschefen harfrån myndigheter därtvång. finns exempelDet

förvalt-verktyg. Tankenintern upphandling är attanvänt ettsom
föranbudningar/enheter får lägga på avsattpengar,en summa

utarbetasnyorientering. Förslagåstadkomma gemensamtatt som
så-prioritet. Påförvaltningar/enheter särskildmellan olika ettges

reviröverskridande.nyskapandedant stimuleras såvälsätt som
uppnåockså användas föri sina grunddragmetod kanDenna att

till detta.samverkan myndigheter. Vi återkommermellan
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Regeringskansliet.samordningsproblemen finns iDe största
samordningen mellankollektiva beslutEftersom regeringen fattar är
samverkansproblem.samordnings- och intedepartementen ettett

detcentral rollpolicyskapare, mycketRegeringen har, närsom en
effektiv.samverkan kan blispelreglerna för hurgäller formaatt mer

i medRegeringskansliets medverkanRegeringens och rege-en,
näringspolitilc,regionalformulering, samordnadringens rymmer en

ochlokalspecifika spörsmålsåväl generiskarad omsom mer
regional utveckling.

dimensioneratregeringskansliet integenerisk frågaEn ärär att
kapacitetoch också saknarmed komplexa problem,för arbetaatt

någotpåstående kannå integrerade lösningar. Dettaför att synas
domineraspolitiska dagordningenmed tanke på denparadoxalt att

har Ettenskilt statsråd sällankomplexa problem där svaret.ettav
innebördstrukturpolitiken med dentillväxt- ellersådant område är

tidigare angivits.som
föränd-till dehar diskuterats bl.a. i anslutningsvagheterDessa

styrningenbudgetprocessen ochringar genomförts stat-avavsom
vidtagits för förändraVissa åtgärder har ocksåliga myndigheter. att

statsrådsberedningenförvaltningschef har tillsatts isituationen. En
förändringaruppgift. harmed koordinerande Dessutom aven

enskilda departement inom Rege-ansvarsfördelningen mellan
ringskansliet genomförts.

förvaltningspolitiska kom-också avhandlats i denFrågan har
presenteradenyligenbetänkande i regeringensmissionens samt
tillmötesgårNågon lösningförvaltningspolitiska proposition. som

har dock intekraven på förstärkt kompetens annonserats.
de bakom-fråga, berördes tidigare, gällerspecifikEn sommer

politik. Till diskus-geografiskt inriktadliggande tillsynsätten en
möjlighetsorienterad politik börsionen respektiveproblemstyrdom

klassiskabeträffande denfogas ytterligare kort kommentaren
definieradsektorspolitik och territorielltdistinktionen mellan en

skulldet för tillväxtenspolitik. Budskapet i den här är attrapporten
territoriellaförstärka detföreligger mycket starka skäl att
kriterierNedan dei nätverksekonomin. nämnerangreppssättet

denanalysenbör användas för sådant Förangreppssätt.ett avanser
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centrala samordningen mellan i huvudsak sektoriellt definierade
politikområden och territoriellt definierad tillväxtpolitik behövsen
dock inte kriterierna.

klart omfattning på vilkaDet samordningens berorär att av-
vägningar mellan det offentliga och privata. Avregleringargörssom
innebär till exempel samordningsuppgiften minskar ochatt att ett
behov samverkan i stället. På liknande innebärväxer sättav en
överflyttning uppgift till och landstingkommuner attav en
uppgiften blir mindre. aktuellt inrättandetEtt exempel är av re-
gionfullmäktige i Västsverige och i Skåne. båda dessa fall kommerI
sannolikt del samordningsuppgiften tillfalla dessaatten av organ.

Behovet samordning i Regeringskansliet uppkommer fram-av
förallt följd ekonomins och politikens intemationalise-som en av
ring. färsk från OECD, Technology, Productivity andI rapporten

Creation,Job huvudtema intemationaliseringen, informa-är ett att
tionstekniken och det ökade kunskapsberoendet tillsammans fram-
kallar behov vad här kallas strukturpolitik. sin lyfterI analysett av
OECD särskilt fram vad kallas systemic failures systemfelsom
eller obalanser inom och mellan de medlemsländernasystem som
har för främja tillväxt. genomgående rekommendationenDen äratt

medlemsländerna måste förbättra koordineringen mellan politi-att
kområdena.

De systematiska fel OECD pekar på har bl.a. sin förklaringsom
Sverige,i liksom andra OECD-länder, beñnner sig iatt trans-en

formation från industrisamhälle till nätverksekonomi. övergångs-I
fasen gamla institutioner medan behövs. viktigaDenutmanas nya
infrastrukturfrågan för nätverksekonomin tillgången på band-är
bredd vägbredd. Incentives till fysiska investeringaränsnarare

investeringar i intangibles. Ska den här bak-ersätts motav man
grunden sammanfatta tillväxtpolitikens utmaning mycket kortfattat,
handlar det skapa förmåga hantera heterogenitet.att attom en

kanDenna i många dimensioner. finnsDet dock dimensionmätas en
där ekonomiska och politiska förhållanden sammanfaller, nämligen
den geografiska heterogeniteten. Att förstärka den territoriella
samordningen i nationell politik har således såväl ekonomiska som
sektorspolitiska motiv. kunna hantera heterogenitetenFör att som
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anpassningbehövsperspektivi viss sektorsden manifesteras enen
påstrategiskförutsättningar,platsbundnatill samt synen
tillhänsynolika platserutvecklingsförutsättningama för tarsom

olika sektorer.mellansambanden
efter-decentralisering,ytterligareinte uppnåskanDetta genom

betydandetillnationella övervägandenåterstår fördet ensom som
nationellasektoriella ochområden därinombestår anslagdel av

handlardärför detinte minstvarit framträdandeperspektiv att om-
kritisk massabefolkningsunderlagkräververksamheter stortsom

och järnvägsnät.systemsamband,starkaeller innehåller vägnätsom
har träffatcentraltstatsmaktemaockså områden därDärmed deär

mellan regioner.märkbara valtydligt
förteckenregionalanäringspolitik medeffektivPoängen är att en

politik påsammanhållenstrategi ochbättreförutsätter meren
ocksånödvändigai dessa avseendenFörbättringarcentral nivå. är

nivå skall bli bättre.regionalnationell ochsamverkan mellanför att
måstestrukturpolitikensåledeshandlar detgrundenI attom

tydliggöras.
tillväxt-regionalasamordning detill centralskälEtt ärannat

mellanförhandlingenföreslagit.regeringen Ikontrakt rege-som
någotregeringen harimligenintressenter böroch regionalaringen
regio-frånställning till förslageningångsvärde för kunna taatt
uppnåregeringen kantill huri avsnitt 2.5.3Vi återkommernema.

kontrakt.samverkan via

ochmöjligheterPartnerskapets2.5

ömsesidigaförutsättningar den nyttan-

används begreppetEU-sammanhangföretagsvärlden och iI part-
används isamverkansbegrepptillnerskap det somsynonymsom

aktöreroberoendemellanden här Samverkan utmär-ärrapporten.
samverkan iexempelnätverksekonomin. tydligtkande för Ett är att

och förökande kostnaderkraftigtförnäringslivet används mötaatt
kämverk-förbehövsfå tillgång till de kompetenseratt som

co-engelska begreppetfångas detsamheten. Ett mönsterannat av
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opetition mycket förenklat betyder inte bara skaattsom man
identifiera sina konkurrenter också dem kan komple-utan som ge

värden till det kunderbjudandet. gällerDetmentära attegna
kunna sälja problemlösning definierad produkt elleränsnarare en
tjänst.

Poängen med detta samverkan måste utgå från harär att att man
hållbar idé och Verksamhetsinriktning. Enkelt uttryckt detären egen

bara den erbjuder något skapar win-win-situation,som som en
framgånghar i nätverksekonomin. Tillämpningen partnerskapetav
idé inom det politiska fältet blir inte riktigt lika brutal. Grundensom

den saken utvecklas därför den har betydelse förär att attegna
andra, ställa krav på andras medverkan.än attsnarare genom
Kommunerna beñnner sig i inbördes konkurrens svenskamedanen
regioner konkurrerar med andra svenska och utländska regioner.

färgasDessutom naturligtvis samverkansmönstren ävenattav
näringslivet ingår i partnerskapen.

Den beskrevs i figur syftar till förutsätt-6 attprocess som ge
ningar för alla inblandade gå i samverkan med god kunskapatt

förutsättningar för engagemanget.om

Kontraktet2.5.3 kodifiering åtagan-denasom av
för samverkan och samordning

Regeringens förslag till tillväxtkontrakt anknyter till tradition ien
Sverige och i andra länder samverkan kan åstadkommas denäratt
föreskrivande och reglerande instrumenten mycket ellerär svaga
icke-existerande. SverigeI presenterade Svenska Kommunförbundet
för några år sedan liknande tanke i vad kallades lokalaen som
utvecklingskontrakt. Kontraktsmodellen har också i Sverigeanvänts
inom forsknings- och utbildningsområdet. På det regionala området
ñnns motsvarighet till tillväxtkontrakten i Frankrike.en

Poängen med kontraktet upphandlaren kan redovisa sinaär att
önskemål för strategisk inriktning och samverkansområden, medan
det överlåts på de enskilda anbudsgivama formulera de konkretaatt
förslagen. Därmed förmår kontraktsmodellen i idealaden situa-
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och for-anpassninglokalstrategi medvision ochförenationen
ankring.

antalfinnsidealapå dettafungeramodellen ska sätt ettFör att
skaanbudsgivamabl.a. föruppfylldamåstekriterier attvarasom

och projektresursfordelningbeslutde tas m.m.acceptera omsom
vadanbudshandlingamaframgårdetviktigasteDet är att manav

ochpremieraskommervilka beteenden attvill uppnå, samtattsom
knappakonkurrensuppfattasdet de resurser.omsom en
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Söderhamnitillämpning

mellansamverkanochSnabbhet3

Söderhamns-ochkommunen
kommittén

avsnittföregåendeibeskrevspolicyutvecklingförmodellDen som
inteSöderhamnitillämpats ävenhuvuddragi sinahar processenom

angivitsi dealltid skett steg ovan.som

Kommentarer

tvåknapptfattadesarbetsplatserstatligabesluteninledandeDe om
Så-arbete.börjat sittSöderhamnskommitténefter detmånader att

majoritetenstadiumtidigtmycketpåregeringenbeslötlunda ett om
Söderhamn.tilllokaliserasskullearbetsplatsernastatligade somav

fattades ikaraktär,strukturförändrande stortBeslutet menvar av
och innangjorts,profil hadeönskvärdanalyserinnansett om
myndighe-på deProfilenklaratshadeolika fasermodellens av.

därför inombestämdesSöderhamn,tillskulleter/arbetsplatser som
arbetsplatser medinformationsintensivamycketden ramengrova

betingdetmyndigheternasenskildadeifrånutgångspunkt svar
statligadebeslutenigångenhadeallmäntlades Rent omut.som

fördepartementen attutpekadededärarbetsplatserna ansvargavs-
främstabrister. Den är attvissabetinguppfylla sina -
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möjligheterna till synergier mellan myndigheter knappast beaktades.
Vi ska titta på de möjligheter och faror finns med densenare som
sammansättning slutligen uppnåddes.som

3.2 Tidigt etablerat förtroende

mycketI tidigt skede stod det klart det amerikanska skogs-ett att
maskinföretaget Caterpillar intresserat köpa det svenskaattvar av
företaget Skogsjan och förlägga verksamheten till Söderhamn. Ge-

snabbt frånagerande Söderhamnskommittén frånett samtnom
Närings- och handelsdepartementet nåddes på kort tid positivtett
beslut i ärendet.

De snabba besluten statliga arbetsplatser och Caterpil-om om
lars lokalisering till Söderhamn tidigt kommittén hög trovär-gav
dighet i kommunen. Denna trovärdighet och det ömsesidiga för-
troende mellan kommunen och kommittén uppstod ärsom en av-
görande förklaring till den fortsatta utvecklingen.

högaDet i har fortsatt. Söderhamnskommitténtempot processen
inledde sitt arbete vid årsskiftet 1996/97 och upphör i juni 1998.
Under denna tidsperiod har många projekt sjösatts med antingen
kommunen eller Söderhamnskommittén den initierande parten.som
Kommunens uppgift förvalta och utveckla de projektärstora attnu
och förändringsprocesser igång. kommerDet krävasatts att ettsom
fortsatt starkt politiskt kommunen måste ocksåengagemang, men
själv skaffa sig del kompetensden och de nätverken av som
Söderhamnskommittén har tillfört.

3.3 Profilering insatsernaav

Med hänsyn till den lokala arbetsmarknadens storlek har Söder-
hamn knappast möjlighet utveckla konkurrenskraftigtatt ett nä-
ringsliv på bredden. Visionen och strategin koncentreras till ut-
vecklandet fåtal profilområden, där styrka kan uppnåsettav genom
uthålligt och konsekvent agerande från både kommunen, det lokala
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för attKommunenaktörer.utomståendeochnäringslivet ansvarar
in densäljaliksomstrateginoch attvisionenförvaltaochutveckla

blirarbetedettaFokus imyndigheter.ochinvesterarepotentiellatill
tillgångarspecifikadeförädlingochutveckling somfortsatt av

figuren.framgår av

utvecklatillgångar förspecifika attSamverkande
potentialspecifik

å k3475 OI J67O, o fkund,stegøpWu-øaøöø newnv°°nde. a6/49e
"v,wa

,ya/Fe Invest.Hälsinge..00095,9,p öriningÄ kkapitalförsRis" på"" i k

.§99 ntl Soft Center|
.atbé doku-Elektronisk

menthanteringo p. l/oo å
e

lT-plattformvuc
KommunikationLärande

tillgångar i Söderhamn.SpecifikaFigur 9:

tillgångarspecifikautvecklaÅtta församverkarprojektolika att
ledsInriktningendokumenthantering.elektroniskgäller avdetnär

speciali-kommerSöderhamnCenter attSoftnyetableradedet som
Soft CenterUtöverdokumenthantering.elektroniskpåsigsera

specifikautvecklatillverksamheterochprojekt attföljandebidrar
utbild-virtuelladetIT-plattformen,område:dettainomtillgångar

utvecklings-projektetinformationstekniskaVUC, detningscentret
forskningoch denstorföretagenmyndigheterna,de statliga2000,IT

arbetsorganisationochnätverksamverkan iutbildningoch nyom
ArbetslivsinstitutetochRALFarbetslivsforskningförRådetsom

genomföra.ALI kommer att
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Under den tid Söderharnnskommittén varit verksam, harsom en
IT-plattfonn med bas i det kommunala kabel-TV-nätet lagts i
kommunen. De delar kommunen inte omfattas dettaav som av
kommer få bredbandstillgång radiolänk. IT-plattforrnenatt genom

viktig hörnsten för Söderhamnär plats i den digitalaatten ge en
ekonomin. Etableringen VUC, möjliggör inköp di-av som av
stansutbildning efter lokala behov i Söderhamn, för-är en annan
bättring infrastrukturen kan lösa vissa de problemav som av som
beror på arbetslöshet och kompetensbrist existerar samtidigt.att

Nya idéer användning informationsteknik för utvecklaattom av
befintliga verksamheter kommer kunna förverkligas inomatt ramen
för projektet IT 2000. Egenskapema hos Internet, intranät och

både förutsätter och påverkarextranät, samarbete i nätverk med
andra företag. forskningDen och undersökning utförs i regisom av
RALF och ALI inriktade på nätverkandeär de förändringarsamt

teknik innebär för arbetsorganisation. Tillsammanssom ny en
kommer VUC, RALF, ALI och IT 2000 med sannolikhetstor att
kraftfullt påverka beñntliga företag tilläven samverkan ochstörre
ökad kommunikationsförrnåga. Ytterligare projekt drivs iett som
regi företagens paraplyorganisation, Söderhamns Näringslivs-av
utveckling SNU, bidrar till detta.

SöderhamnI finns flera storföretag Ericsson, Caterpillar och-
Arizona Chemical AB. Dessa krävande kunder till fleraär av
kommunens mindre företag. Kring dem finns minikluster av
industri- och serviceföretag. Som och internationellt verk-stora

organisationer har de naturligtvis effektiviserasträvan attsamma en
sina informations- och dokumentflöden. framtidenI kan de bli
viktiga kunder till företag inom Soft Center Söderhamn. På detta

skapas förutsättningar försätt locka företag inom områdetatt att
lokalisera verksamhet till Söderhamn. Samtidigt entreprenörerges
tillfälle utveckla affärsidéer. Särskilt i detatt avseendetnya senare
har det tillskott riskkapital kommer via investment-ett nyttav som
bolag med i Söderhamn potentielltsäte betydelse. För blistor att en
specifik tillgång måste också denna aktör inriktad på och havara
specialistkompetens inom mjukvaruutveckling och multimedia.
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kostnads-riskbild,delverksamheter har tillDessa stor en annan
har.verksamhetindustriellstruktur vadänm.m.

myndigheterna.statligamed dedet sigliknande förhållerPå sätt
delåterstår helmyndigheternasamverkan mellangällerNär det en

ochvisionerförankra kommunensminst förinte attgöra,att
diskus-Hittills harverk.berördaledningarna förstrategi hos

frågor ipraktiskauteslutandesamverkansionerna rörtnästanom
for detill lokaliseringen. Denanslutning nämnarengemensamma
infor-beroendederasSöderhamnistatliga arbetsplatserna är av

ochframförallt Patent-kanskenågot undantag,mationsteknik. Med
funktionerdevarumärkesavdelning,registreringsverkets, PRV:s är
stödjandehuvudsakligenSöderhamntillutlokaliseratssom

in-kärnverksamhet. Demyndigheternasverksamheter till avser
innebärdatabashantering Dettaarkivering,fonnation, attm.m.

hotastill delarSöderhamnverksamhet imyndigheternas stora av
effek-i synnerhetIT-området,utvecklingen inomfortsattaden av

deharTillsammansdokumentflöden.ochinfomiations-tivare
kund för Söder-viktigpotential blistatliga myndigheterna att en

speci-utvecklingbidra tillpå såIT-företag ochhamns sätt avnya
dettadokumenthantering. Menochinformations-fika tillgångar för

rationaliseringspotential kommerteknikensdeninnebär även att nya
enskildadeDärtill kommertidigt.manifesteras attatt

expandera isärskild ambitionnågoninte harmyndigheterna att
måttinföra dethur skablir därmedFråganSöderhamn. avman

verksamheten,statligaden totalaexpansion inomdynamik och som
någratjänstebortfalletför det troligaskulle kunna kompensera om

utvecklatsår tekniken har ännunär mer.
myndighetsledningama.de berördamåste ställasfrågorDessa av

deomoderngradvis blifår inteSöderhamnVerksamheten i attav
hänsynutrustning mediinvesteraavstår frånstatliga verken att ny

skulleutvecklingsådanEnlokala arbetsmarknaden.till den vara
moderniseringfortsattolycklig i Söderharrm, eftersom ärsärskilt en

lokalautveckla denfordrivkraftbidragandetänkt attatt vara en
ñgurikunde oktogonenmånaderprofilering.ekonomins För 18

inte ha ritats upp.
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3.4 Söderhamns näringslivsstruktur och
arbetsmarknad

Den industri gång fanns...som en

Enligt NUTEK:s analyser produktionsförutsättningama i landetsav
108 arbetsmarknadsregioner har Söderhanm liknande förutsätt-
ningar Katrineholm/Vingåker, Ludvika, Västervik, Säffle/som
Åmål, Vimmerby, Kiruna och Arvika/Eda. Samtliga har haft en

sysselsättningsutveckling, både totalt och inom tillverk-svag sett
ningsindustrin de tjugo åren. dagslägetI arbetslöshetensenaste är
högre for riket helhet.än Dessa arbetsmarknadsregioner tävlarsom

det rörliga investeringskapitalet med andra har bättreom som pro-
duktionsförutsätmingar erbjuda.att

De alla arbetsmarknader medär lång industritradition, fore-en
trädesvis inom gamla näringar skogsindustri, gruvbrytningsom
och tidig Verkstadsindustri. förflutnaDet sig inte enbart påmintgör

minskande sysselsättningssiffror, också lokalautangenom genom
Återindustrialiseringvärderingar och livsstilar. har detsetts som

eñersträvansvärda målet bejaka framväxtenän attsnarare av nya
tjänster/arbetstillfällen inom tjänstesektom och postindustriella
värderingar. Samtidigt det uppenbart Söderhamn,är liksom deatt
andra liknande arbetsmarknadema, i vissa avseenden saknar kon-
kurrenskraftiga förutsättningar för tjänsteproduktion, särskilt så-
dana går under benämningen professionella tjänster.som

...kommer inte tillbaka. Vision och strategi utarbetasny

När omställningen i Söderhamn inleddes betraktades fortfarande
förmågan förädla skogsfiber den specifika kompetensenatt som av
de flesta i kommunen, del denna industri för-trots att storen av
svunnit. På liknande det med verkstadsindustrinsätt varitvar som
kopplad till skogshanteringen.
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därförhandladekommunenochkommitténmellanSamtalen
påmedmöjligheteroch satsarisker attmycketinledningsvis om

väljarespektiveområdenbeprövade attinomåterindustrialisering
nätverksekonomin. DeniSöderhamnplacerastrategi för atten

nyorienteringochomställningförespråkadeutredarensärskilde en
strategioch2005årSöderhamnvision angavmed somenomen

visionen.förverkligaförhandlingsvägama att
skullekommunensamförståndtill attframleddeSamtalet ett om

påbörjadesstrategiarbete. Dettaochvisions-sådantgenomföra ett
medförstai attavslutadesoch etapp1997under ensommaren

år.decemberistrateginbeslutadekommunfullmäktige sammaom
internasnabbt. DetmycketÄven såledesgickdenna process

intehannhandlingsmöjligheterochomvärldsvillkorsamtalet om
och djup.breddmedföras

inäringslivetsigvisade närdettaKonsekvenserna senareav
ochbristandeförkommunledningenkritiseradekommunen samsyn

näringslivsfrågor.samförstånd i
genomgårkommunerfrån andraigenkännsDiskussionen som

bortglömmasriskerarföretagenbefintliga attomställning. Deen
Motsva-förändring.på allt detriktas representerarfokusnär som

Karlskronaikvarfortfarandeexempelvisleverdiskussionrande
svå-desedan. Enårtioföromställning nästaninledde avensom

omställningsprocess äri attuppgiñemacentralaoch mest enraste
itillväxtfrämjaråtgärdermellanawägningamade rätta somgöra

fömy-genuintilllederåtgärderochnäringslivetbefintligadet som
redandemedkonfliktihamnarkommunenRiskenelse. attär stor

företagensjustFaktumi kommunen. är attföretagarnaverksamma
resultatochtypiskt ärkommunen ett genom-misstro är sommot

kommuner.i åttabedrivitsnäringslivsprojektlokaltgående i ett som
inbju-Söderhamn,ikommunen,synliggörsProblemen somom

samförståndkanskeoch ävennåsamtal förtillder att samsynen
där-Detdiskuteras. ärfrågorfeldetföretagenoch äratt somanser

intressekonflikterlegitimaheltochgenuinaviktför största attav
ochspelreglerlokalaoklarhetråderdetförvärrasinte att omav

näringsliv be-ochkommunmellanrollfördelningotydligñnns en
Ris-genomförande.förochstyrningfinansiering,träffande ansvar



122 Modellens ofullständiga tillämpning SOU 1998:89

kema för detta i de många kommunerär med näringslivsor-stora
ganisationer till övervägande del finansieras kommunensom av men
där näringslivet har styrelsemajoriteten.

SöderhamnI löste oklar rollfördelning på följande sätt.man en
SNU blir näringslivets kommunen inrättar näringslivs-organ, en
funktion och samrådsorgan, Söderhamns näringslivsråd,ett bildas
med uppgift brygga mellan näringsliv och kommun.att vara en

Den utmaningen för kommunenstora tillämpa le-år att ettnu
darskap tillåter företagare och sociala entreprenörer full-som att
följa arbetet i enlighet med strategin, så de speciñka tillgångaratt

tillkommit, kan utvecklas. Målet uppnå uthållighet ochärsom att
konsekvent agerande från olika självständigaett aktörer. Den steg-

visa presenterades i föregående kapitel, kan givetvisprocess, som
användas för hållaäven strategin levande inte bara föratt att en-

gång komma fram till sådan. I sak blir kommunens främstaen
uppgift fungera kopplare mellan nodemaatt i det lokalasom
nätverk utvecklingsorgan och tjänsteproducenterav som numera
ñnns. Det förtäta kommunikationenär inom detta nätverkattgenom

den specifika potentialen i bästa fall kan manifesterassom
framöver.

För spela denna roll måste kommunenatt hel del deöverta en av
uppgifter Söderharnnskommittén haft vid initieringen flerasom av

de projekt/tillgångar i figur Denna stafettväxlingav som angavs
första på hurär den vidareett kommertest avlöpa.attprocessen

Om inte kommunen kan det fulla projektägandetöver riskenta är
den dynamik skapats istor att samverkan mellan kommitténsom

och kommunen snabbt går förlorad.
Söderhamn har skaffat sig viss beredskap inrättaatten genom
stockholmsambassad för kommunen fortsättningsvisatten även

ska kunna få tillgång till nätverk och kompetens.externa
Sammanfattningsvis visar erfarenheterna från Söderhamn detatt
kort tid går åstadkomma mycket förändringa,att såvälstora när

det gäller attityder och insikter faktiska investeringar ochsom
åtaganden. huvudsakI har förloppen i både enskilda projekt och
arbetet helhet följt principmodellens olikasom steg.



123tillämpningofullständigaModellensSOU 1998:89

och iblandvarit högt,tidigaredock,harTempot nämnts,som
förankringenönskvärdafort. Dengått alltförkanskedethar av

beslutetexempeltillgällermed.hunnits Dettaintebeslut har om
viktigtutomordentligtdärför attSöderhamn. DetSoft Center är

frånstafettpinnenmedsambandi överkommunen, taratt man
vunnits.framgångardebefastatillkommittén, att somser
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sektorssamordningsamverkan,Om4.1

integrationoch

förelade riks-regeringenpropositionregionalpolitiskaI den som
länsnivånpåsamverkan mellan sektorsorgandagen i 1998 årmars

Samverkan i formcentrala uppgifter.och mellan kommunerna av
hurfrån länen påresultera i förslagpartnerskap förväntas man

fördelningenområden kan ändrapolitiskainom givna resursernaav
skaFörslagen från länenutvecklingskraft blirså deras större.att

i så kalladedärefter resulteraregeringen, forförhandlas med att
respektive län.regeringen ochtillvåxtkontrakt mellan

i kapi-skisseratsenligt den modellRegeringens roll blir, som
för-förutsättningarna för länens arbetetel samt attatt varaange

ljusetfråga måste ställas iñnansiär.handlingspart och En avsom
nivån ska kunnahur den centralafrån Söderhamn,erfarenheterna är

modellensker lokalt och regionalt. Ideltaga i den ärprocess som
liksom de efterföljandeidéer väsentligtutbytet stegen motav

löpandehur detoklartsamverkan och partnerskap. Det är
skamodellen mellanenligtkunskapsutbyte, äger parterna,rumsom

sidanställer sig vidnivån regeringenkunna ske den centralaom
naturligtvis NUTEKkanNu representantsomseav processen. man

vill detnivån kunskapsutbytet, detför den centrala i görssåga en
och myndighet.mellanrollfördelning departement

Återigen Söderhamn påblanderfarenheterna frånpekar annat
inteeftersom myndigheteninte fungerar,sådan rollfördelningatt en
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uppnår den trovärdighet erfordras. Dessutom det problemär ettsom
central myndighet NUTEK i någon mening måsteatt en som agera

neutralt. Ett sådant aktionsmönster kommer i konflikt med kravet på
utvecklingspolitiken ska mission Oriented.att vara
Söderhamnskommittén har arbetat uppgiñsdrivet har saknatmen

finansiella medel. Dessa har legat kvar i den ordinarie myndig-
hetsstrukturen. särskildeDen utredaren har i kraft sitt mandatav
emellertid haft möjligheter alla berördaatt gentemotagera myn-
digheter. I egenskap central myndighet har NUTEK motsattaav
problem. Det svårt for NUTEK både uppgiñsdrivet ochär att agera

central operativ myndighet det gäller regionalpolitiskt stödnärsom
till näringslivet samtidigt myndigheten ska jämställd medsom vara
andra centrala myndigheter. försvårarDetta integrationen mellan
politikområden samverkan och sektorssamordning syftar till.som

Svårigheten sålunda finna modell for den centrala ni-är att en
våns i partnerskapet, de lokala ochövertygarengagemang som
regionala aktörerna det finns ömsesidigt intresse foratt ett ut-om
veckling ad hoc-agerande frånutgörautan att ett rent rege--
ringen. Givetvis blir det hocad genomgripandemer mer om-
ställning det fråga Den modell här har utvecklatsär ärom. som
allmän och därmed inte enbart tillämplig i dessa situationer.

Generellt kan modellen utgår från såväl problemsägas att att
lösningar blir allt provisoriska globaliseringen ochsom mer genom

informationsteknikens vidare genombrott. En grundföreställning är
med andra ord med säkerhet inte vilka problem ochatt stor vetman
möjligheter finns och samtal, och samförståndattsom samsyn
därför överflödiga Tillspetsat kanär starkaresteg. säga attman
övertygelsen frågorna färdigutredda, givna fastär äratt svaren

saknas, desto risken att detstörre är gör rättpengar man som var
igår inte blir irättmen morgon.

Modellen därför utformad for främja innovation ochär att om-
prövning. Den kräver väsentligt mått intelligens ochett ent-av
reprenörskap hos dem deltar i samtalet och i den strukturför-som
ändrande politiken. Vi har tidigare diskuterat hur detta påverkar den
lokala nivån. Utrnaningama for den centrala nivån dock minstär
lika stora.
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utvecklatsharSöderharnnsgreppetDet är värt attatt notera
traditionelltkommittéväsendet,för det statligainom somramen

Söderhamns-Sverige.ipolicyutvecklingenroll förspelat storen
delforce och varittaskkunnat arbetakommittén har en avsom

han-vardagligai denbehövt deltagahaRegeringskansliet attutan
skill-och tilltidsbegränsatvaritharfrågor. Uppdragetteringen av

haft någralång tid inteunderkommitténmyndighet harnad från en
och ingaföljaproceduresoperatingstandardutvecklade att

centralapå hur dendettaMöjligenegentliga ärenden. är svaret
systematisktska formas:partnerskapetinivåns deltagande att mer

NUTEKanvändadelegationerkommittéer ellerviaarbeta attsamt
samlasErfarenheternanätverksorganisation.ochanalysresurssom

hand tilli förstavidare,förasoch kan sedannätverketiupp
rekommen-också liggaskullerollregeringskansliet. dennaI att ge

förbör tillämpaskriterierochvilka metoder attdationer somom
nödvändigautvecklas denDärigenomutvecklingspolitiken.förbättra
successivt iförRegeringskanslietiNUTEKintelligensen via att

ochprioriteringartydliggöradelegationernadirektiven till
haregeringenorganisation kansådanMedstrategi.övergripande en

därmedochutvecklingspolitikenienskildhetemadistans till agera
tillväxtkontrakten.iavtalsslutandetrovärdigt partsom

utvecklings-mångfald iorganisatoriskskulleUpplägget ge en
Varje de-nyskapande.ochexperimentviktigt förarbetet, vilket är

poli-mandat ochtidsbegränsathalegation skulle typett avsamma
kommittéerfleraSöderhamnskommittén. Medanknytningtisk som

ochockså konkurrensnaturligtvisskulleparallelltarbetande sam-
upprätthålla dyna-viktig faktor fördemarbete emellan attenvara

utvecklingspolitiken.imiken
ochsamverkanockså frågankommerdettaMed angreppssätt om

Söderhamnexempletvilketdager,sektorssamordning i delvis ny
strategi, går detochvisionsamförstånddetvisar. Finns enenom

viamöjligheternatillgångar. Närutveckla specifika styraattatt
ömsesidigadrivkraften denminskar ochordergivning nyttan,är

ochsamverkanförinstrumentstrategi nödvändigablir vision och
sektorssamordning.
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På den punkten finns det, tidigare, potentielltantytts ettsom
problem i Söderhamn, eftersom besluten de statliga arbetsplat-om

tillkommit tvång. Det gäller för kommunen såserna attgenom nu
snabbt möjligt få de statliga myndigheterna sin kollektivaattsom se
roll lokala utvecklingsmotorer i Söderhamn. Detta kan barasom
uppnås med positiv drivkraft. Någon särskilt tydlig sådan finnsen
inte. Om någon kritik ska riktas Söderhamnskommittén detmot är
på denna punkt. Omlokaliseringama till Söderhamn har inte
tillräckligt avhandlats med berörda verksledningar såsom strate-
giska beslut med långsiktiga effekter för myndigheterna och för den
lokala arbetsmarknaden i Söderharrm.

Om betraktar lokal och regional utveckling i speci-tenner av
ñka tillgångar, vidareutvecklas eller nyskapas, följer dessaattsom
bildar för nationell specialisering.ett mönster Denna diskuteras
inom näringspolitiken med utgångspunkt från begreppen industriella

och nationella innovationssystem. Innebördensystem denär att mer
intelligenta lokala och regionala utvecklingspolitik härsom
diskuteras, de facto måste nationell analyskapacitetmotsvaras av en
och naringspolitisk strategi, bygger på lokala initiativsom men
också vill förstärka regionala och nationella natverksrelationer.
Detta element i samverkan mellan nationell och regional nivå saknas
helt för närvarande. Bristen försvårar den nationella nivåns
prioriteringar. Om det fanns analyser utvecklingsblock,av
industriella kluster eller den befintliga näringslivsstrukturen medav
detta perspektiv, skulle sektorssamordningen på central nivå under-
lättas. Samtidigt skulle det nationella perspektivet tydliggöra
konkurrens- och samarbetsmöjligheter för det lokala utvecklings-
arbetet. För regeringen skulle det då också finnas argumenta-en
tionslinje hålla sig till för kunna nej tillatt lokala och regio-sågaatt
nala propåer.

Det bör påpekas den nationella strategi eller, så vill,att om man
det planeringsarbete här förespråkas, bland bedrivs i deannatsom
andra nordiska låndema, Kanada, Nya Zeeland och i många av
USA:s Som såg i kapitel 2 Michaelstater. Porters idéerär om
industriella kluster vägledande för dessa. Sverige de län-ettvar av
der analyserades i Porters bok Competitive Advantage,som som
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kom i början l990-talet. För närvarande pågår utredningsar-ettav
bete industriella inom Närings- och handelsdeparte-systemom

ljusetI de synpunkter framförsmentet. här framstår detav som som
utomordentligt viktigt detta arbete leder till snabba resultat.att

4.2 Kriterier för externt engagemang

Ett budskap i vad hittills kommun eller organi-ärsagts attsom en
sation behöver ha tillgång till nätverk för kunskapsutbyteexterna
för kunna innovativ. En Söderharrmskonunitténsatt vara av upp-
giñer har varit fungera kunskapskälla. kon-att Dennaexternsom
sultroll kan naturligtvis också spelas exempelvis privata kon-av
sulter och statliga myndigheter. Söderhamnskommittén har dock

ställt krav på kommunen.även Kombinationen stöd ochav provo-
kation unik. Kommunen harär kommitténaccepterat som provo-
katör därför den hañ förtroende för den särskildeatt utredaren. I
princip det inget hindrar denär omställning skettatt typsom av som
i Söderhamn till väsentliga delar kunde orkestrerats icke-av en
offentlig organisation. Grundfrågan vad skapar förtroendet.är som
Här föreligger svårfångad blandning förklaringsfaktoreren av av
såväl personliga egenskaper hos den särskilde utredaren och
personkemin mellan honom och Söderhamns kommunalråd Stig
Wigren, attributen i funktionen särskild utredare. Till desom som

hörde stå leverantör arbetsplatser iatt kom-senare som av nya
Givetvis detta viktigt i inledningsskedet.munen. var

Om inte kommunen hade insett strukturella förändringaratt var
nödvändiga och syftet med dessa finna plats i denatt attvar en nya
ekonomin, hade arbetet sannolikt inte blivit det kommunutveck-
lingsprojekt det snabbt formades till. Med den inriktningensom
spelade det formella mandatet mindre roll. För de kommuner som
själva bestämt sig för åstadkomma omställning och sökeratt en som

assistans för öka sin förmågaextern och kapacitet, spelaratt
formella attribut mindre roll. Graden självinsikt därför detärav
första viktiga kriteriet för externt engagemang.



1998:89SOUnäringspolitikenförLärdomar130

nätverksekonomin.hänföras tillkriteriet kanviktigaandraDet
kommunikationsför-kommunikation,tidigarekonstateradeVi att

dessanyckelfaktor. Ikommunikationstäthetoch ärmåga avse-en
iarbetsmarknademalokalaminstademångauppvisarenden av

opå-ochnegativaglesbygdskommuner,oña tilllandet, storaytan
tillräckligutvecklademhindraregenskaper attverkbara ensom

kraf-börfinns. Detsjälvinsiktenomställningtillförmåga även om
nedprioriterasskadebetyderintedettaunderstrykas atttigt re-att

lo-ochkommunerdennafördetgionalpolitiskt, typärtvärtom av
regionalpolitiken be-utjämnandedenarbetsmarknaderkala som

nationellinteutjämning,dådrivkraften ärhövs. Poängen är att
och tillväxt.utveckling

GradenstatligtcentraltgällerkriteriumtredjeEtt engagemang.
eñerfråganeftersomroll,spelarpå insattautväxling resurserav

finansi-barainteHärpåtillgångenöverstigeralltid avsesresurser.
samverkansprojekt.drivakompetensella attävenutanresurser

ñnnsutgångslägetidet redan ettsannolikt högUtväxlingen är om
synliggörasbehöverdoldakansketillgångarspeciñkaantal som

lokaliseringsfördelar kaninnebär ut-Detkompletteras.och att
och integra-samverkanarbetsmarknaderlokalapåvecklas genom

troligmedarbetsmarknader ut-lokala storEntion. typ avannan
harproblemarbetsmarknadermedelstoraväxling utan sommenär

väldifferentieratrelativtharochresursöverföringarrejälafått ett
generellaoftadocktillgångarfinns ärnäringsliv. Där snararesom

specifika.än

karaktärInterventionens4.3

förteckenregionalatillväxtpolitik medgenomförakunnaFör att en
intenämligenkanmodeller. Dennaochmetoderverktyg,behövs nya
härdenutjämningspolitiken. Igrunderpådrivas somsamma

erfa-tillväxtpolitik medsådanförmodellföreslåsskriften enen
grund.Söderhamnblandfrånrenheterna annat som

exempeltilliskillnader attdessa synsätt ärkonsekvensEn av
grundläg-deinnebärolika.geogra Detta attrelevantaden är
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gande kriterierna för statligt skiljer sig beroende påengagemang om
tillväxt eller utjämning målet. Dessutom harär insatserna olika
profiler. När det i Söderhamn handlar åstadkommasom attom
tumarounds vändpunkter blir också de organisatoriska frå-- -

betydelsefulla. Vi återkommer till detta.gorna strax
Det talar här intervention i syfteär förstärka tillväxt-attom

kraften på lokala arbetsmarknader där utvecklingen positiv. Viär
talar också lokala arbetsmarknader har genomgåttom som en ne-
gativ utveckling där infrastrukturens kvalitet, den lokalamen ar-
betsmarknadens storlek och näringslivssammansättningen skapar
förutsättningar för bryta denna utvecklingatt tidsbe-genom en
gränsad insats. Det handlar således i dessa fallsenare om samver-
kan mellan regeringen och lokala aktörer i samband med kursänd-
ring och omställning.

Något förenklat kan sådan politiksäga potentielltattman en
berör något mindre hälften de lokalaän arbetsmarknadema iav
landet, kanske 100-150 kommuner. Tal det här slaget dockärav
lite meningslösa, eftersom generellt har svårt bedöma densett att
lokala utvecklingspotentialen. Poängen dock de aktuellaär att
kommunerna tillräckligt mångaär och de summerade effekterna i

ökad framtidstro, jobbtermer och minskat transfereringsbe-av nya
roende sannolikt tillräckligt och då utgår från destora ännu-
mycket tidiga bedömningar kan omställningengöras i Sö-som av
derhamn.

Insatser detta slag förutsätter den grad mognad och viljaav av
till förändring på det lokala planet diskuterade i avsnitt 1.3.som
De kräver också politiskt åtagandeett regeringen. Framgångav
förutsätter vidare de och denatt Organisationsformpersoner som

väljer för sin insatsstaten snabbt får trovärdighet hos kommunen
och det lokala näringslivet.

De direkta kostnaderna för tidsbegränsad insats tämligenären
små. Till detta bidrar viktig förutsättning föratt arbetet ären att
den statliga och lokala organisationen präglas entreprenörs-av
agerande och fokuserad påär uppdraget. Begreppet task force
används i andra länder för denna organisering. Idén helttyp ärav
enkelt kraftsamling sker i tidatt ochen rum.
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tillvåxtfräm-skaönskvärda egenskapernauppnå deFör att en
dendirektmed görinteorganisationjande utrustas sompengar

förankrad därväldenbörärendeorienterad. Däremot pengarvara
krav.dessagradi högSöderhamnskommitténfinns. motsvarar

huvudsakligentidsbegränsad insatsmed avgörsFramgången aven
ochlokalamellanuppfattningtydligfinnsdetatt gemensamen

riktningvilkenska nåsvändpunktenhurcentrala aktörer samtom
Visionerutvecklingsarbetet.lokalaför detska gälladäreftersom

utomordent-ordmed andraspelarförankrad strategiväloch enen
ochVisionenkoncentrerad insats.lyckadför stra-rollligt stor en

dessaprecistframåtblickandet. Merföruttrycktegin angerger
vilkahaönskarkommunenspeciñka kompetenser samtvilka som

insatsersamordnadeskapaskantillgångarspeciñka genomsom
aktörer.olikamellan

har tvåhärredovisatsutvecklingspolitikenförmodellDen som
kris-införkommun stårtillämpningar. Denolika närär enenena

andraomställning. Densnabb ärbehöver attsituation och göra en
harutvecklingsforlopppåskyndaintegrerad insats ett somgenom en

någotskiljer siginterventionenstatligariktning. Denrätt externa
iinterventionenLikhetematvå fall.i dessasin karaktär ärtill att

medorganisationsärskilt tillsattfallen synliggörsbåda engenom
Organi-förändringsarbetet.drivaförmandattidsbegränsat att
avsnitt.föregåendeinämndesegenskaperdebör hasationen som

kommunenfallspeciellaeller iregeringentillsättaskanDen avav
densamma.iArbetsmetodensjälv. är stort

detbådeförändringskapaciteten, närskillnadenDen är attstora
kommunerlägre i desannoliktfönnåga,insikt ochgaller är som

vänd-hand nåttpåi deakuta krislägenihamnar än enegensom
fåri kriskommunerskillnadenPrincipiellt kanpunkt. attantas vara

strategiskoperativ ochbåderollenförändringsorganisationen som
dengenomförare. Iocksådelvisochkoordinatorrådgivare, mersom

strategisktilluppgiftenutvecklingspolitiken begränsasnormala
kriskommunerinnebärkoordinering. Dettarådgivning och att

lokala före-etableradebehovsannolikt har större att utmanaett av
snabbtnäringslivet förocharbetsmarknadenställningar attom

åtaganden,ochuppoffringarfram besluttvinga engagemang,om
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faktiska innebörd delvis okänt. Omställning i kriskommunerärvars
innebär, annorlunda uttryckt, risktagande bådestörre politisktett -
och resursmässigt.

Som nämndes tidigare finns fyra olika tänkbara strukturpolitiska
insatser, nämligen institutionella förändringar, investeringar i infra-
struktur, incentives finansiellt stöd och insatser för åstad-att
komma integration i form rådgivning, sakkunskap såvälav om
sektorsfrågor utvecklingsfrågor, tillgång till personbundnasom
nätverk Tyngdpunkten i den här modellen ligger på det sistam.m.
alternativet. Med hänsyn till olikhetema mellan typfallen bör man
räkna med organisation ska skapaatt vändning, så ien som en som
Söderhamn, måste kunna leverera påtagliga resurstillskott former

kunna provokativ i inledningsskedet.att vara

4.4 Kriterier för framgång i

omställningsfasen

Den aktuella modellen bygger på dialog mellan inblandadeen parter
ska leda vidare till åtaganden olika slag. Det betydersom denattav

i utsträckning självkorrigerande.stor är Om modellen tillämpas
känneröppet till dess olikaparterna och procedurer. Därmedsteg

kan föra diskussionöppen vilkaman respektiveen steg tasom som
borde tas.

Framgång i omställningsfasen nås alltså utformaattgenom en
vision och strategi, denna tillöversätta tillgängligaatt och önsk-
värda speciñka tillgångar åstadkomma den attitydföränd-samt att
ring nödvändig förär strategin ska kunnaattsom genomföras. Det
räcker emellertid inte med politiker på lokal ochatt central nivå är
klara vad behöveröver och hur detgöras ska ske. Försom att
strategin ska lyckas måste deras övertygelse spridas till andra be-
slutsfattare och i förlängningen till medborgarnaäven i kommunen.
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resultatutvärderingKriterier för4.5 av

lyckatsharutvecklingsinsats ärutvärderaförKriterier att enom
realapå deneffekternaförklaringutforma. Enenkla ärinte attatt

sysselsätt-ökadnäringslivsstrukturer,det villekonomin, säga nya
efter 10-kanskeefterhand,iförränavläsaskanintening och armat

för-delhursvårtdettidså långefter storår. Men att veta15 är av
deloch hurtidigaretio årpå insatserberor storändringen somsom

händelser.andraförklaraskan av
ochlättfångadedärförkriteriernapraktiken måsteI avse mera

ocksånaturligtvisberoreller inteFramgångstorheter.näraliggande
dels de 500utvärderakanSöderhamnsyñe. Iinsatsemas man

initieramåletimplicitadetdelsskapats, attjobb enmersom
SöderhamnutvärderingEni kommunen.strukturförändring av

RALF.arbetslivsforskning,förRådetkommer görasatt av
naturligtvisanalyskriterier attpå frågan ärenklaDet svaret om
fått det bättreharkommunenimedborgarnaolikapå mätasätt om

pekarförändring. Dettapositiv motuppleveråtminstoneeller en
dettakriteriermedSvaghetenattityder.ochinkomstkriterier avsom

begångnalärakanpå vaddåligadeslag är att avmansvarger
misstag.

problem,insiktskapainledningsvis attVi talade att omom
utvecklinghindrarstrukturerdeförändraförmågauppnå att som

stödjerincentivesochinfrastrukturinstitutioner,forma somsamt att
strategi.ochvisiongenomföraförbehövsstrukturerde attsomnya

Insiktförmåga.ochinsiktgällakriterier börvissabetyderDet att
intervjuer,direkta metodenindirekt. Dendirekt och ärkan mätas
utgår frånmetodenindirektarisker. Denvissaalltid innebärvilka

med denProblemetpå insikter.utförs baserashandlingardeatt som
förmågansaknainsikthakanindirekta metoden är att menenman

vilkastuderaalltsåmåstei handling. Manden ävenomsattaatt
genomförts.kompetenshöjande insatser som

detiresulteratomställningenändåcentralaDet är mer avom
kallarEconomicsCollaborativeföretagetamerikanskadetsom

detsvenska kanentrepreneurship. På översättascivic närmast
eld-socialaentreprenörskap. Den entreprenören ärsocialtmed en
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själ. Alla studier ñnns lokal och regional utveckling betonarsom om
sist och slutligen eldsjälamas betydelse. Politiken måste därför
skapa förutsättningar för motiverade eldsjälar En sådanatt agera.
förutsättning det politiska ledarskapetär inte i alla avseendenatt

efter kontrollerasträvar vad sker i kommun. Med så-att som en
dana, inte helt ovanliga, ambitioner motverkas också generellt sett
förutsättningarna på professionellt i nätverkseko-att ett sättagera
nomin där det gäller lära sig surfa på vågen.att att
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September -januari1996 1997

Problemet och tänktadess lösning

september meddeladeDen 19 1996 regeringen den beslutat omatt
extraordinära och unika insatser i Söderhamn. ledningsgruppEn
med statssekreterare från tio departement skulle undertillsättas
ledning statssekreteraren i Närings- handelsdepartementet,ochav
Yvonne Gustafsson, för skapa arbetstillfällen350 statliga iatt
Söderhamn. Arbetet skulle forceras: forslag skulle klart tillett vara
årsskiftet. Såväl näringsminister Anders Sundström arbets-som
marknadsminister WinbergMargareta markerade regeringens vilja

stödja Söderhamn och några Bakgrundenvägar.att angav var
förslag i regeringens försvarsproposition nedläggning ettom av
antal försvarsanläggningar, bl.a. i Söderharrm.

Direktiven till den särskilde utredaren beslutades oktoberden 17
1996. Utöver de statliga lokaliseringama nämndes andraäven att
insatser kan for stärka utvecklingsmöjlighetema igöras att
Söderhamn. Uppdraget vidsträckt och skulle slutredovisasvar

den 31 december Till särskild1997. utredare, eller särskildsenast
förhandlare också användes beteckning, utsågs general-som som
direktören Lars Jeding. Sekreterare och förordnades till vadexperter

kom kallas Söderhamnskommittén. oktoberI slutetattsom av
ñck Söderhamn besök utredaren och delegation från Närings-av en
och handelsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och
Finansdepartementet. JedingLars uttalade for KurirenHälsinge
1996-10-29 han såg projektet internationellt intressantatt ettsom
exempel på hur på nationell nivå försök vändagör ett attman en
negativ utveckling i kommun.en

Under höstmånadema pågick intensivt arbete i kommittén,ett
departementen och de centrala verken för i gång utred-sättaatt
ningar vid ämbetsverken utlokaliseringsbara arbetstillfällen. Attom
det inte helt lätt uppgift framgår exempelvis skrivelsevar en av en
från Arbetarskyddsstyrelsen 1996-11-22. Regeringens förslag var

35-40 arbetskrafter i myndigheten skulle flyttas till Söderhamn.att
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myndighet ellerflytta helbästaVerket menade det attatt enenvore
inte verketflyttning bedömdeavdelning. Någon sådanhel som

möjlig.
frånlobbyingfyllda intensivHöstmånadema också avvar
ned-förslagförsvarspropositionenssida förkommunens att om
Häl-intervju iskulle gå igenom. Iflygflottiljen inteläggning enav

det absolutJeding1996-11-23 Larssinge Kuriren attsäger
15,lyckas rädda Fhända Söderhamnkan ärvärsta att mansom

kommunenkommaSöderharnnspaketet kaneftersom att ge
och verkensJämsides med kommitténsmöjligheter.fascinerande

i kommunen. Ettåt idéarbeteägnades höstenutredningsarbete även
fråndeltagandenovember medidéseminarium hölls den 27

och någraSöderharnnskommitténlänsstyrelsen,kommunen,
konsulter.

beslutetfattade riksdagenmitten decemberI väntat omsomav
iJeding uttalat sighadeInför beslutet Larsnedläggning F 15.av

optimism inför96-12-13 sinHälsinge Kurirenlokaltidningen om
depotentiella utlokaliseringarfarms redanarbetet. Det överstegsom

storföretag fördes samtal,Också med privatautlovade jobben.350
vilka. decembergå på Den 16Jeding inte ville närmareäven om

medpå samverkanFortifikationsverket hoppadesskrev att man
Försvarsfastighetema enligtkonstruktiv anda.kommunen i ären

sysselsättning idå det gäller skapaverket en väsentlig att nyresurs
bifogadesavveckling i Sollefteåkommunen. videoñlmEn om en

fakta-verket förstadag skickadeinspiration. Samma ensom
TV-kanalen P4flottiljen till kommunen. Isammanställning kring

nödvändigheten1996-12-17 uttalade sig JedingLars attavom
infra-Söderhamn. grundläggandecivilflyget fanns kvar i De

telekommunikationskapacitet, IT-strukturer,strukturema, som
allt dettaoch tågförbindelser,kommunikationsnät, flyg, bussar

kanviktig pådrivande faktorerkunde, enligt Jeding, vara somen
lokaliserings-blir attraktivtleda till Söderhamn ännuatt sommer

ort.
från kommittén talades Söderhamn1996-12-18I PM omen

kangrepp centralt perspektivtestbänk för ettsom ursom en nya
Samspeletnationella näringspolitiken.bidrag till utveckla denattge
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stärkas.måste Detoch lokala nivåncentrala, regionalamellan den
kontakterfor lokala aktörer,svåråtkomligafinns t.ex.ärarenor som

betydande insatserpromemorian aviseradesstorföretag.med I att
förankraochför formulerainledningsskedetiborde attgöras en
ansvariga iägdes deSöderhamn. Problemetverksamhetsidé av

stöd i dennakundeutredarenSöderhamn, ett process.varamen
pekadesverksamhetsområdenFyra ut:

statliga arbetstillfällen,
utvecklingsprojekt,lokala

infrastruktur,
företagsutveckling.

statligaföri promemorian urvaletkriterier nämndesFöljande av
verksamhet:

effektivitet,kunna bedrivas med fortsattverksamheten måste0
meningen denha lokal legitimitet i denverksamhet måste att0

lokala utvecklingen,bidrar till den
utveck-samverkanseffekter börskalfördelar och andra engenom0

skapas,lingspotential kunna
måstelokaliseringpersonalkonsekvensemakostnads- och av en0

rimliga.vara

Söderhamns-mellandecember höllsDen 19 1996 mötegemensamt
näringsliv,från kommun och lokaltkommittén och representanter

forväntanstryckpromemorian underlag. hadebl.a. med Nu ettsom
Årsskiftet första rapporteringstidpunkt, någraskapats. menvar en

januari intedefinitiva resultat kunde vid mitten ännu presenteras.av
Kuriren denbara lugn, försäkrade Jeding i HälsingeLugn, Lars

hadepolitiska beredningen i departementenjanuari 1997. Den13
Söder-begrepp lanserades:tagit längre tid beräknat. Nyaän

ochnationellt experimenthamnskommittén ägnade sig ettett
kom sålösning, ansåg Jeding. januarisådant kräver bred Den 30en

ifrån de viktigaste departementenutredningsuppdragett ett av
innebärandesammanhanget, nämligen Finansdepartementet, att
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verksamheterna inom Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statens
löne- och pensionsverk, Kammarkollegiet Statens lokal-samt
försöijningsverk skulle I uppdraget ingicköver. övervägaattses om
någon del serviceverksarnheten kunde flyttas till Söderhamn.av

Februari 1997 1997mars-
första paketets innehållDet

februari framträdde utredaren i Hälsinge Kuriren ochDen 6 1997
kommenterade uppstått i och andradet läge med även orterattsom
fått såväl Barsebäck liggerproblem: Arboga Kävlinge därsom
riskerade drabbas förluster på tillsammans 1000änatt mer ar-av
betstillfällen. Dessa händelser betyder inte något avkall på Söder-
hamnskommitténs befogenheter, uttalade han.

Samma dag informerade Närings- och handelsdepartementet om
cirka 295 tjänster valts för ingå i första verkDeatt ut att etapp.en

berördes Skogsvårdsstyrelsen, och registrerings-Patent-som var
verket, AMS, Riksförsäkringsverket och myndighet påen ny
jordbrukets område skulle registrera nötkreatur. dettaUtöversom
hade antal beslut fattats effekter på Söderharrm: flerårigamedett
regionala forsknings- och utvecklingsprogram, inom fleraöversyner
verk, inom EU-programmet Leonardo, satsningar påresurscentrum
vuxenutbildning Den februari det dags för lunch i10m.m. var en
Söderhamn där redovisade innehållet i paketet. Inbjudnautredaren

inte bara kärnan i kommunledningen antalettutan stortvar
företagare liksom från hela kommunförvaltningen.personer

Paketet blev inte kritik. Det antyddes i reaktio-utan attpressen
bland personalen i de verksamheter skulle flytta hade varitnen som

blandad, Gefle Dagblad undrade de utlokaliserade enheternaom
skulle från Stockholm, i Svenska Dagbladet framfördesstyras att
flertalet de utlovade arbetena osäkra inför framtiden. Fleraav var
myndigheter enligt Arbetarbladet oroade för inteattuppgavs vara
bli kompenserade för flyttkostnadema.

Februari månad då kunde läsa flera intervjuervar en man av
Jeding i varnade för inte hållaHan kunde allaatt statenpressen,
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Dagenssom utvecklingen sprungit förbi underorter armarna
politikens sektorgrän-politik, februari och oroades20 över snäva

näringspolitiken.nödvändigt samlatDet att ta ett grepp omser. var
de snårigasvårt för företagen lotsa sig igenomDet att myn-var

därförEU. Kommittén hadedighetsstrukturema nationellt och i
för allainnebar den ansvaradeetablerat one-stop-shop attsomen

berörda. Enligtfor de företagkontakter med myndigheterna som var
och21 februari utbildningintervju i Hudiksvalls tidning varen

virtuelltkommunikation två nyckelord. Skapandet ut-ettav
tilli full gång. skulle bidrabildningscentrum i Söderhamn Dettavar

ocksåJeding utlovadehöja utbildningsnivån i Söderhamn.att
Enligt intervju ipå privata arbetsmarknaden.överraskningar den en

februari borde regeringen utarbetaHälsinglands Tidning 28 en
regionalpolitiknäringslivs- ochhelt strategi för arbetsmarknads-,ny

i framtiden. Ex-om de mindre i Sverige ska överlevaorterna
internationellt, hävdade Jeding.perimentet i Söderhamn följdes

från kommunledningskontoretstjänsteutlåtandeI ettmars var
beskrivningplaneringschef, Kerstin Oremark, färdigt med etten av
F15-projektetutvecklingsprojekt på F15-området. Målet med var

finnasarbetstillfällen och företag skulle5-10100-200att nya
projektperiodens utgång, dvs. inometablerade inom området vid tre

olikañnansieras kommunen,år. Projektet skulle gemensamt av
anställabeslöt kommunenmyndigheter EU. I även attsamt mars

för projektet.flottiljchefen och hans ställföreträdare ledaatt

April augusti1997 1997-
praktiskautredningar, arbetsgrupper,Mer

problem

april skickades anbudsunderlag från kommittén for utarbe-I ett ut
fö-Söderhamn. Syftet bl.a.tandet marknadsplan för atten varav

skulle underbyggt intryck kommunen.få första välretagare ett av
skulle färdig juniDen 30 1997.vara

fattades denförsta definitiva besluten lokaliseringarDe om
deapril regeringen arbetstillfällen3 1997. Då klubbade 205 av
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tidigare preliminärt angivna 295. Myndigheten för registrering av
nötkreatur, förstod 75 de avförda arbetstillfällena, hadesom av
utgått. I regeringsbeslutet officielltnämndes siffran mål150 ettsom
för hur många privata arbetstillfällen kommittén skulle försökasom
uppnå.

ochI med den privata sektorn kom i fokus kanatt nu mer man
förstå utredarens allt intensivare arbete demed lokala näringspoli-
tiska redskapen. Hälsinge KurirenI 1997-04-07 pekade Jeding på
Söderhamn Invest, borde arbeta i Söderhamn och intesom vara
lokaliserat Gävle.i företagsparkEn borde finnas i Söderhamn, an-
såg Jeding, liksom mottagningsapparat för de företag villeen som
till kommunen. Vi måste slå ring alla de projekt ñnns irunten som
Söderhamn just och få dem dra åt håll, Jeding. Deattnu samma sa
aktiviteter aktuella Söderhamns Näringslivsutveckling,som var var
SNU, fanns sedan tidigare, Virtuellt utbildningscentrum, VUC,som

under tillskapande, one-stop-shop för mottagningensom var en av
företag, fortfarande på idéstadiet, den projektgrupp för F 15samt

just kommunen.startatssom av
Söderhamnskommittén hade kallat antal generaldirektörer tillett

den april för28 skapa nätverk som kan tillmöte att ett vara gagn
för alla inblandade framöver. kalladeDe cheferna för alla devar
centrala myndigheter berörts lokaliseringama till Söder-som av
hamn, företrädare för motsvarande departement. Den 15 majsamt

det dags för planeringssammanträde med kommittén,ettvar
företrädare för kommunen Kerstin Oremark och de berörda
centrala statliga myndigheterna. Frågor på dagordningen bl.a.var
organisationen för flyttning, hantering personalfrågor och ad-av
ministrativ samverkan. Ett resultat bildandetmötet ettav var av
antal arbetsgrupper med från de statliga myndighe-representanter

i varje Gruppemas rubriker lT-frågor, lokaler ochterna grupp. var
arkiv, personalfrågor, infonnation, utfonnandet förav annons
rekrytering nyckelpersonal.av

Kommittén överenskom med AMS upphand-om en gemensam
ling flyttning myndigheternas utrustning. Vidare slöts avtalettav av
maj 1997 med Norrland Center AB förstärkningom av
kompetensen för etablering främst privata företag.av



förloppSöderhamnsprojektets 145SOU 1998:89

lo-seminariuminbjudit tillhade kommunenmajDen 20 ett om
medbl.a.Jeding deltogkommunikationer. Larsoch regionalakala

teknikenvirtuellaoch denmed hjälp ITframhålla det årattatt av
ihop.kunna knytaskommerSöderhamnspaketet slutligen attsom

beskrevsSöderhamnalltså avgörande.Kommunikationema somvar
snabbtåg ochcivilflyg,med hamn,försetti detta avseende,gynnat

inpå.E4 tätt
ochforsknings-Arbetslivsinstitutetmaj redovisadeDen 30 att en

Blandetableras i kommunen.utvecklingsverksamhet skulle
arbetslöshethade högreGävleborgs lånförutsättningarna attangavs

arbetslivs-regionen ochmellangenomsnitt. Samarbetetlandet iän
huvudprojektgrupputvecklas. Etableringbehövdeforskningen av en

föreslogs.strategiforum i kommuneneller ett
krävdenått punktF15-projektet hadeUtvecklingen somnu enav

kommunfullmäktigejuni beslötorganisation. 16fastare Den atten
utveck-främjaAB förFlygstadenbilda bolag med attnamnetett

lingen i området.
Även nått fram tillverksamhetsidé hadeSöderhamnsarbetet med

vidlanseradesbegreppet Vision 2005punkt i och med ettatten ny
intervjujuni Avinbjudna den 17 1997.upptaktsmöte med 43 en
denKuriren 18kommunalrådet Wigren HälsingeJeding ochmed

beräknadestill visionsprogramjuni framgick idé ettatt varaen
betraktasSöderhamns kommunaugusti.färdig i slutet numeraav

exempliñeradeJeding i intervjun, ochkommun,expansiv sasom en
sidan, skogs-och, på den privatastatliga jobbenmed de nya

väntadepågående etablering. ManCaterpillarsmaskintillverkaren
sektorhur derasoch Telestyrelsenpå besked från Post-även om

Ännu utvecklings-miljö forsaknades detskulle kunna bidra. en
IT-industri,telekommunikation ochverksamhet på områden som

kom-Eriksson,juni avlämnade Arneansåg Jeding. Den 18 en av
förbätt-till Utbildningsdepartementetmitténs planexperter, omen

utbildningsmöjligheter.ringar i Söderhamns
arkivbe-bedömningRiksarkivet sinjuli rapporteradeDen 4 av

från Kulturdeparte-utgångspunkt ihov i Söderhamn med PMen
Söderhamnoch digitalisering iEn för bildvårdcentralmentet om

arkivdepå,AMS centralagick påmars 1997. Förslaget ut att
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Riksskatteverkets förvaring material skullescannatav m.m.
samordnas under huvudman i Söderhamn.en

September 1997 november 1997-
Visionsarbete, första myndigheten platspå

I september beviljade GävleborgsLänsstyrelsen i län projektmedel
för F 15-projektet. Andra finansiärer beräknades kommunenvara
själv, arbetsförmedlingen, landstinget, Trygghetsstiftelsen, Forti-
fikationsverket målEU:s 5b-program. Den totala kostnadensamt
for år till drygt miljoner kronor.16tre angavs

I september kom också tjänsteutlåtande från kommunled-ett
ningskontoret med Ramprogram Vision 2005 1997-09-02. I
detta beskrevs den negativa utvecklingen sysselsättningen inne-av
bärande minskning från mitten 1980-talet med 2 000änen av mer
arbetstillfällen. Fyra rubriker kan huvudinnehållet:ange

Tillväxt för Söderhamn övergripande rubrik,
Det lärande Söderhamn,
Företag i nätverk,
Tjänster i nätverk.

Ledningsgruppen för visionsarbetet bestod ledande politiker. Tillav
ledningsgruppen kopplades referensgrupp, expertfunktioner t.ex.en
konsultföretaget GullersMats kansli bestodsamt ett som av
Söderhanmskommittén och Kerstin Oremark från kommunen. Un-
der och de underrubrikema idébärare ochtrevar en av angavs en
ansvarig.

Den 2 september beslöt kommunstyrelsen medinflyttade tillatt
de anställda vid flyttade statliga myndigheter skulle få förtur till
lediga kommunala jobb i Söderhamn. LO-facken protesterade mot
besluten och socialdemokrat reserverade sig i kommunstyrelsen.en

Den ll september fattade regeringen beslut uppdra åtattom
Riksskatteverket lokalisera vissa telefontjänster till Söderhamn,att
innebärande cirka 25 arbetstillfällen. Samtidigt kom regerings-ett
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skullekopass,djurhållningsregister,centraltbeslut ettattom
Det20-tal tjänster.väntadesSöderhamn. Detiinrättas ettgenerera

i,har arbetatden andaprofil ochvårväl imycketliggerhär
handlarfalleni bådadeteftersomJeding,kommenterade Lars om

kundeSöderhamnskommitténIT-teknik.avanceradanvända nuatt
arbetstillfällen PMstatligacirka 250sammanlagtredovisa nya

inomFoU-programmenregionaladevartill kom1997-09-10,
arbetslivsforskningen.

denHudiksvalls tidningkunde attseptember rapportera19Den
delnämligenplats,kommit påmyndighetenförsta avennu

frånverksamheterinnebarFlyttningenSkogsvårdsstyrelsen. att
Söderhanm.tillflyttadesFalunGävle och

iaktiviteternaviktigastedeutgjordeVisionsarbetet avnu en
1997-11-03 be-tidningHälsinglandsintervju iIkommunen. en

Nilsson plane-ochWigrenkommunalråden samtdettaskrevs av
40-talresultatetDokumentetOremark. ettringschefen per-avvar

inne-bl.a.intervjuerna,enligthade,Visionsarbetetarbete.soners
kompetens-förståbörjatinvånare alltmer attburit kommunensatt

nyckelord.höjning ettvar
krävasigvisadeSöderhamniarkivtjänstEtablerandet enav

omfattaskullearkivetTankenutredningsarbete.ytterligare attvar
AMSAMSochlänsarbetsnämndemarespektivearkiv hos men

finansieringenförränmed fråganvidarearbetakunnaansåg sig inte
möjlig-undersökai uppdragfickRiksarkivethade lösts. attnu

arkivmaterialmedbl.a.arkiv,forhuvudmanheterna ettatt vara
underklarskulleUtredningensektorn.privatadenfrån vara

november.
vidlämnadesutvecklingFIS-projektets ett part-En rapport om

besöktföretagDittills hade 90november.den 18nerskapsmöte
underföretagsig,etablerat 21företag hade redanområdet. Ett var

bearbetning.aktiv
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November 1997 januari 1998-
Konkret privat lokaliseringsintresse

Bertil Carlstedt, handläggare frågor företagsetableringar påav om
Närings- och handelsdepartementet, intervjuades den november i22
tidningen Ljusnan. Länsstyrelsen har hittills fattat beslut in-om
vesteringsstöd ska leda till omkring jobb, Norrlands100 Centersom
har minst 30-tal jobb på gång och Caterpillar fortsätter ochett växa

också intresserat på underleverantörer i Söderhamnär att satsaav
kanske kan lokala jobb,50 sade han. Enligt Ragnwaldsom ge

Bohlin på Norrlands Center finns intresse förett enormt
Söderhamn, inte bara bland tjänsteföretag glädjande ocksåutan nog
bland tillverkningsforetagen.

decemberI uppdrog regeringen Statens löne- och pen-
sionsverk genomföra totalaktualisering de ADB-baseradeatt en av
matrikelregistren ligger till grund for pensionshanteringen. Densom

aktualiseringsverksarnheten skulle lokaliseras till Söderhamn,nya
motsvarande cirka 50 arbetstillfällen under två år.

Söderhamnskommittén och den statliga Småföretagsdelegationen
fattade beslut i december föreslå1997 nationellgemensamt att en
försöksverksamhet med kompetensutveckling i små och medelstora
företag via Intemetbaserade läromedel. Verksamheten skulle knytas
till Virtuellt utbildningscentrum, VUC, i Söderhamn.

decemberI fanns version färdig kommunens material ien ny av
Vision 2005. Beslut skulle fattas i kommunfullmäktige den
22 december. Enligt brev 1997-12-11 från Söderharnnskommit-

sekreteraretens till konsultforetaget GullersMats behövdes en
slogan talar till hjärtat.som

Enligt Hälsinge Kuriren den 12 december fanns Söderhamn med
prioriterad i den utredning utbildning plikt-ortsom en om av

Överstyrelsenpersonal för civil beredskap hade utarbetat.som
Några utbildningsanläggningar behövdes dock inte före år 2000nya
och avgörande för uppbyggnaden sådana enligt den inter-av var,

ÖCB-företrädaren,vjuade vilka utbildningsvolymer regeringen lade
fast.
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Söderhamnskommitténsdecemberbeslöt den 18Regeringen att
denochhalvår senastskulle förlängasuppdrag avrapporterasett

juni 1998.30
med Je-intervju Larsenligtvisade,LänsstyrelsenvidStatistik

Söderharrmspaketetdecember,Kuriren den 18Hälsingeding i att
i Sö-näringslivetdet privatainomjobb100redan genererat nya

Rolandi kommittén,LänsstyrelsensEnligtderhamn. representant
dock kommainvesteringsstöd attskulle effektenDahlbeck, av

investeringsstödansökningarAntalet1998.undermärkas mest om
underdubbelt såblivithaunder 1997visade sig nästan stort som

påberoddeansåg dettaDahlbeckCaterpillar.fränräknat att1996,
till-nedläggningsbeslutet,efterfåttkommunenpublicitetden som

konjunkturer.förbättradeochstödutökateffektenmed avsammans
överallt.positivtinteSöderhamnspaketetiAlla förslag mottogs

bönderSverigesbojkottade1997-12-24KurirenHälsingeEnligt
Söderhamn.myndighet iskötasskullekoregistretdet av ensomnya

finansieringenkritiken gällde,registreringendock inteDet utanvar
Registret,bonde.intervjuadmenaderegistret,det somennyaav

miljo-medfinansieras 19skulleanställda,ungefärkräva 10skulle
från bönderna.i avgifterkronorner

beslutkommunfullmäktigefattade1998januari att26Den om
hängdeAB.International DettaSoft Centermedavtaltillsäga ett

icallcenteretableringförförutsättningarnamed ettatt avsamman
beslutlättdock inte någotDethade klarnat.Söderhamn var -
Thomaskommunstyrelsen,iledandemoderaternas representant

kommunenstveksamhetdet fannsmenadeEkenblad, att om
hadeprojekt i hamnallaförmåga startat.att som manro

halvåretsistaDet
samordning.Säkerställande och

F15-områdetköpKommunens av

1998-01-14PMunder 1997verksamhetentillbakablickI överen
aktiviteterna:de viktigasteSöderhamnskommitténpresenterade
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samspel med kommunen,0
koordinering mellan departementen och beredningsarbete vid0
lokaliseringen de statliga jobben,av

löpande arbete antal privata potentiellaett gentemot ett0
investerare i Söderhamn,
förslag Virtuellt utbildningscentrum, VUC.0 om

mäklarroll i förhandlingarna mellan kommunen och Fortifi-0 en
kationsverket,
arbete med avtal mellan kommunen och Soft Center Partner,0
arbete med lösning frågan beskattning råtallolja, vilket0 av om av
påverkade företaget Arizona Chemical AB och dess verksamhet
i Söderhamn,
utvecklandet designprogram,ett0 av
arkivfrågan,0
utveckling idén kring Gröna Huset, energi- och miljö-ett0 av
anknutet projekt i samverkan med Skogsvårdsstyrelsen,
arbete fråganmed riskkapitalförsöijningen i regionen och0 om
uppdrag i ärendet till ALMI Gävleborg,i
information och kanalisering förfrågningar från allmänhet,0 av
företag m.m.

Det framgår förteckningen kommitténs aktiviteter under 1997attav
relativt jämnt delade mellan den offentliga och privata sidan.var

Enligt brev från kommittén 28 januari 1998 kundeett den
beslut tagits etablering 320 jobb Söderhamn.iattsummera om av

slutetI januari blir frågan näringslivsorganisation iav om en ny
kommunen akut. Kommunalrådet Hans-Olof Olsson, ordförande i
kommunens näringslivsorganisation SNU, ansåg antalet projektatt

och SNU:s roll inteväxte utvecklats enligt förväntningarna.att Lars
Jeding uttalade 29 januari dessa organisationsproblem måsteatt
lösas fort och avsåg därför kalla till med näringsliv,att stormöteett
kommunledning och SNU. Den februari7 inbjöds kommunledning
och ledande företrädare för näringslivsfrågoma i kommunen till
överläggningar kommittén.med
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Svenska EUuppdra åtregeringenjanuari beslöt29Den
DenSöderhamn.iverksamhetetableraProgramkontoret att

medprograrnkontoret närvaroinvigdes detjanuari31 avnya
med kontoretSyñetUtbildningsdepartementet.istatssekreteraren

utvecklingsprojekt iEU-ñnansieringenunderlättaatt avvar
kompetensutveckling.ochutbildning

utred-januari framden 31ladeLeif MagnussonKonsulten en
kultur, iDigitalbilder,fotografiskadigitaliseringning avom

Söderhamn.
1998-PMibeskrevsVision 2005medarbetetfortsattaDet en

inneburithadefasernatidigare attkommittén. Defrån02-11 man
ochvårenunderpågåttfas hadeidén. Dennaförankratochutarbetat

handlingslinjema,utvecklades1997höstenUnder1997.sommaren
1997.decemberkommunfullmäktigebeslut imedavslutadesvilket

förslagutarbetainnebarfaskommit in iarbetet atthadeNu tre, som
fyra.fasgenomförandeförverkligas ikanåtgärdertill ettsom

uppfyllandetgälldevadläget1998-02-11 beskrevsPMI aven
statliga arbets-på 327hamnadeSlutsummanbeting.kommitténs

möjligenRiksskatteverketbl.a.resultatettillfällen, attavvarsom
åtagande.sittkunde öka

för-långaefterkommunen,klartfebruari stod detDen 12 att
flygflottiljHälsingenedlagdadelarköpaskullehandlingar, av

förhandling-medParallelltkronor.miljonerför 7F 15 statenav
etableramedlygstaden-projektet arbetati F atthade kommunenarna

FlygstadenihophållaMålsättningenverksamhet. att som envarny
Verksamhe-prioritet.skulle ha högflygdriñsamlad enhet. Fortsatt

tåldededifferentieradesåskulleFlygstaden attiterna vara
uppgörelsen dengodkändeKommunfullmäktigekonjunktursvackor.

65förvärvadePEAB procentByggföretagetfebruari.23 avsenare
Flygstaden AB.aktierna i

denfråni PMutförligarebeskrevsCenter-verksamhetenSoñ en
be-inledningsvisskulleSöderhamnCenterSoñfebruari 1998.24

lokalaoch detkommunen nä-medideell föreningdrivas som en
Jedingmedbildas LarsskullestyrelseEnaktörer.ringslivet som
andraoch någraRonnebyliksom iSyftetordförande. att,varsom

förmiljöledandeskapaetableras,Soft CenterSverige, däriorter en
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framgångsrikt företagande inom IT-området. Profilen skall vara
elektronisk dokumenthantering, dvs. datoriserade system som
hjälper företagen administrativaatt ochstyra ärendenprocesser

hantera dokument. Promemoriansamt avsedd underlag förvar som
konstituerande medett Föreningen Soñ Centermöte den 4 mars

1998.
De statliga verken Söderhamnskommittén arbetade medsom

inbjöds brev 1998-03-02 delta i utredning skulle klar-att en som
lägga vilka effektiviserings- och utvecklingsåtgärder kundesom

lämpliga i samband med etableringen i Söderhamn. Syftetvara var
möjliga samordningsvinsteratt och ifråga internse -partners om

service, lokaler, IT, samverkan med kommunen det gälldenär
kommunala tjänster för de anställda m.m.

Den 3 det dags för information till riksdagsledamöternamars var
Den 26 intervjuades de ledande kommunalpolitikema imars

Hälsinge Kuriren det förslag till uppläggning närings-om ny av
livspolitiken kommit fram till vid seminarium. Tankenettsom man

organisera verksamhetenatt med tydligarevar nu en ansvars-
fördelning mellan kommunstyrelsen, kommunal näringslivschefen
och övriga aktörer, bl.a. SNU.

Under delen våren har arbetet för Söderhamns-senare av
kommitténs del framför allt gått på avsluta och överlämnaut att
pågående projekt till olika huvudmän. Kommittén har också arbetat
intensivt med foretagsetableringar och etableringsförutsättningar i
kommunen. Industridesign har också förts i utvecklingsarbetet.
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, har utarbetat ett program
för företagen i regionen och för Söderhamns kommuns förvalt-ett
ningar.

Söderhamns kommun å sin sida har bl.a. inriktat sitt arbete på
etablera Näringslivsrådetatt se vidare Från specialistfiznktion till

övergripande kommunal Söderhamnsstrategi näringspoli-om-
tiska organisation och underlätta företagsetableringaratt i kom-

Utvecklingen Flygstaden har förts framåt. Kommunenmunen. av
har fortsatt och fördjupat visionsarbetet, bl.a. att ett stortgenom
antal arbetsgrupper tagit fram förslag aktiviteter och åtgärderom
under huvudrubriken Vision 2005. Kommunen har också sam-



förlopp 153SöderhamnsprojektetsSOU 1998:89

förSöderhamntilllokaliseratsmyndigheter attdemedarbetet som
igång.kommaverksamheterderasförunderlätta att
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denförändraroll förMediemas att

opinionenlokala

mediereporter påochjournalistJonsson,Jonasav

tidningen Vision





roll 157MediernasSOU 1998:89

Inledning

kris blir dei ivardagenbeskrivermedier svartadeI ortensom
nyheternapositivademedanundantagregelrubrikerna änsnarare

sällsynta.är mer
medierna tilllokaladedärigenombidrar attPå omedvetet sättett

med denofrånkomligtattityd.negativ Dettabygga ärupp en
dekonsekvensSverige. Detgäller ipressñlosofi är avensom

sigmediersvenskarelevanskriterieroch deuppdrag ansersom
arbeta under.

exempel pådockñnns detSöderhamnspaketetbevakningenI av
utvecklings-regionenstill denhänsynlokaltidningamaatt egnaav

mediernasbordenormaltfrån detgjortmöjligheter avsteg varasom
fram.det längreuppdrag. Mer om

pressñlosoñn dessutomsvenskadenkonsekvens är attEn av
ochoffentlig sektorkritik från läsare,får utståoftatidningarna

och negativ.alltför mörknyhetsförmedlingenförnäringsliv äratt
vidi Söderhamninställningenin påbraBeskrivningen passar

specialinsatserbeslutoch regeringensförsvarsbeslutetförtiden om
påSöderhamnskommittén redaninsågDärförSöderhamn. ettför

föränd-medierna ilokalafå med sig deviktentidigt stadium attav
iförändra attitydemaskacentraltvilketringsprocessen, närär man

Jeding,generaldirektör LarsSöderhamnsutredaren,region. Fören
bud-självamedietMcLuhansMarshall ärhar attresonemang om

förändringsarbetet.återkommande ivaritskapet

attitydemaformarrapporteringMediernas

beskrivagått åt tilltrycksvärtamängderSöderhamn harI attav
naturligtvisOrsakenåren.20-30negativa nyheter de är attsenaste

underhändelseröverrepresentation tråkigafaktiskt varitdet aven
oñamorgondagens nyhethartidningsredaktionematidsperioden. På

regionen.händelse inegativvarit detsamma som en
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Mediemas rapportering har därmed omedvetet bidragit till att
bygga speciell Söderharnnsanda i negativ betydelse. Efter-upp en

nyhetsbevakningen dagordningen i samhällsebatten, harsättersom
medias bevakning bidragit till skapa negativ, förrnodli-att en men

bild regionen. I förlängningen har det inneburit attgen sann, av man
under årens lopp skapat mörk inför framtiden blanden syn
invånarna i Söderhamn.

Tidningamas inställning och rapportering har dock inte varit
obefogad, eftersom Söderhamn har lång period negativaen av
händelser bakom sig. statligaDe åtgärdsprogrammen i mitten av
1980-talet misslyckades, nedläggningen F 15 och rad andraav en
regionala beslut till exempel nedläggningen sjukhuset isom av
Söderhamn har gjort arbetslösheten stigit samtidigt välut-att som
bildade människor lämnat orten.

SöderhamnI har framtidspessimismen helt naturligt fått alltett
starkare fotfäste. Men med sådan grundsyn hos opinionen skulleen

projekt Söderhamnspaketet få svårt vinnaett gehör iattsom
samhället. Därför gällde det för Söderhamnskommittén få tillatt
stånd i debatten, inte minst med hjälp media.tonen annan av

Attitydförändringen kom med resultaten

Söderharnnskommittén inledde sitt arbete på allvar i samband med
nedläggningsbeslutet F 15. Sakta säkert började attitydemaav men

och så småningom började bildensvänga Söderhamn i mediaav
också förändras. Omsvängningen började märkas i sambandatt
med kommitténs åtgärder resultat. Sakta insågatt pågav man re-
daktionerna regeringen menade allvar med satsningen på fåatt att
Söderhamn på fötter. Långsamt började medias ändrade rapporte-
ring återspeglas i allmänhetens attityder.även

Tidningsmannen Bo Präntare, före detta och chefredaktörägare
på Söderhamns huvudtidning Hälsinge Kuriren, tycker värde-att
laddningen i rubriker, och bilder i den och andra tid-texter egna
ningar förändrats väsentligt under de två åren. Desenaste svarta
rubrikerna har börjat och återge positiva nyheter. Detmer mer
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pågår i Söder-attitydförändringåterspeglar mycket den somav
följddet intehamn, Bo DäremotPräntare. är att me-avenmenar

samhället, enligt honom.händer ivaddierna slår övertonen soman
meningenmessage i denpå media theinteJag attatttror-
mediernasådagordningen. Det årmedierna är attsätter snarare

exempeltillifaktiskt händerdetbudbärama orten somav som
förmedlarpåverkas hurbudskapetSedan kanSöderhamn. manav

negativ grundsynfunnits någondet inteOch i här fallet hardet. det
mitt fallvill ibudbäraren, detSöderhamnspaketet fråntill säga

Hälsinge Kuriren.
beskrivalokala mediernasdeLars Jeding sätt attatt pro-anser

mentalståndför få tilloerhört rollspelat attstor enencessen
vändning i Söderhamn.

i Söder-attitydemafå till vändningskulleFör att avenman-
krañkom medförändringenförutsättninghamn det storattenvar

skullenågot hållkommit fråninifrån Om det hade annatorten.
åtgär-på statligaskeptiskt deSöderhamn säkertinvånarna i se mer

massmediernade lokalabedömde jag detDärförderna. attsom
förändringama.i förmedlahade nyckelroll atten

i tidtidningarnaAgerade rätt

Året allmänhet,frånfanns massivt tryckföre nedläggningF l5:s ett
Opinionenflottiljen.näringsliv och offentlig sektor stängaattmot

definitivfleroch allt tydligareblev togs motväxte steg ensom
påkepsar och dekalerF Behövs fanns påstängning. Devisen 15

huvud och bilruta.var mans
påhölldock allt uppenbart vadPå vissa håll blev det sommer

skulle blisig till inteoch F 15hända kunde börja attatt anaman
från blandframtidens försvar. det fortsattekvar i Trots annatman

Vi kämparbevara flottiljen.politiskt håll kämpa febrilt föratt att
Försvarsbeslu-december tidpunkten förför fram till denF 15 13

mediernafrån politikernatet återkommande beskedende närvar
flottil-fortsätta striden förtänkteställde frågan hur länge manom

politisktfullt naturligt ochefterhand framstår detjen. I ettettsom
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korrekt agerande inom delar näringslivet och frånäven om man av
politiskt håll börjat möjligheterna med Specialutformat Sö-ettse
derhamnspaket. I det perspektivet började det bli uppenbart attnya
F 15 kanske inte alls behövdes jämfört med det kunde få iman
tället.

I det läge befann sig skulle det dock lika medprocessen vara
politiskt självmord före definitivadet nedläggningsbeslutet iatt
riksdagen gå och peka på fördelarna Söderharnnspaketmed iut ett
stället för flygflottilj. Väljarna skulle inte sådantacceptera etten
agerande från politiskt håll.

För lokaltidning finns liknande dilemma vill be-etten om man
hålla förtroendet och lojaliteten hos läsarna.

Det lätt hänt lokaltidningen blir betraktad svikareär att som-
inte följer fråga på opinionen tyckersättett ärom man en som

rätt. falletI med F 15 det dessutom oklart hur det egentligenvar
skulle bli och påverkadedet naturligtvis bevakningen, Alfsäger
Zettersten, chefredaktör på tidningen Ljusnan.

Det betyder dock inte tidningarna intog populistrollen ochatt
lade sig helt platt för de allmänna åsikterna, samtliga tidningarutan
lyfte fram välkorrmade nedläggning.även röster som en

Medierna också initiativ för visa det finns livtog att att ettegna
för efter eller flottiljnedläggning. Hälsingeävenort regements-en en
Kuriren beskrev exempelvis positiva effekter uppstått eftersom
nedläggningar på andra i landet redan halvår föreorter ett
försvarsbeslutet. Det reportageserie säkert stack i ögo-var en som

på och läsare och resulterade i del kritiska rösternen en annan en
hur tidningen intog felaktig ställning i frågan.om en
Rubriken Det bästa kan hända Söderhamn nedlägg-ärsom en

ning F 15 enskild rubrik där både Hälsinge Kurirenär ochav en
Lars Jeding chansen stickatog att ut.

Det säkert många läsare morgonkaffet i vrång-sattevar som
för sedan bli förbarmade och något i stil medstrupen att säga att

hur kan Kuriren skriva något sånt. Men effekten blev i alla fall att
läsarna stannade och fick sig rejäl tankeställare innanupp en man
bläddrade vidare i tidningen.



SOU 1998:89 Mediernas roll 161

För Lars Jeding har det först i efterhand blivit uppenbart hanatt
stack hakan krañigt sittmed uttalande.ut

menade verkligen vad jag sade. Och skulle inteJag jag vara-
ytterligare Söderhamn föralla i då kämpaderöster atten somav

ville tolkning vadbevara F 15. I stället jag erbjuda min bästa om
sakjag ansåg bäst för Söderhamn. Hade jag sagt somvar samma

mina inte varit värda något.alla andra hade uttalanden I processer
någon ochden här behövs det alltid någotsäger nyttsom som

annorlunda.
Ingen tidningarna valde dock bedriva någon renodladattav mer

kampanjjoumalistik i samband med nedläggningen och vidF 15av
följande kommittéarbetet.det
Alf det viktiga for Ljusnan hela tiden harZettersten säger att

varit referera händelseförloppet. Tidningens roll tidnings-att som
företag inte sig i något aktivt på le-deltagandeär änatt ge mer
darplats, han och tillägger kan inte låsaattmenar man en re-upp
daktion på något sätt.annat

svårtMen det for tidning leva mitt i det håller påär atten som-
hända och samtidigt försöka hålla sig helt neutral.att

näringslivsklimatNytt betyder marknaden ny
för medierna

Neutralitetsfrågan intressant aspekten tidningarnas lång-är även ur
siktiga överlevnad. Tidningar Hälsinge Kuriren, Ljusnan ochsom
Hudiksvalls/Hälsinglands Tidning mycket känsliga för hurär
konjunkturen i regionen utvecklas. tuffDe åren har varitsenaste en
period för tidningarna med krympande ochprenumerationsstockar
framförallt allt mindre annonsmarknad.en

Hälsinge Kuriren det tydligaste exemplet på regionen inteär att
mår bra. Under perioden gick till exempel till femda-man ner
garsutgivning grund kraftiga ekonomiska efterförlusterav

Ävenminskade armonsintäkter. traditionellt starka Hudiksvalls
Tidning minskade sin bemanning i regionen under perioden. Först

6 18-1145
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lokalredaktionen iochlades lokalredaktionen i Bollnäs ävenner nu
Söderhamn.

för-offensiv linje ochLjusnan har däremot valt meren arman,
Söder-redaktionen iGenom utökasöker sig krisen. attatt satsa ur

sexdagarstidningochoch erbjuda läsarehamn ärannonsörer en
falletska sig. detannonsmarknad Iförhoppningen öppnaatt en ny
Tid-till satsningen.motivi regionenkan alltså krisen ettses som

såtäckningsområde för påsittnämligen vidganingen behöver att
för tid-annonsmarknader.hitta Det utvägamaärsätt en avnya

fortsätta erbjuda läsarnapå sikt ska kunnaningarna sex-manom
täckningsområdetraditionellaLjusnansdagarsutgivning. Med

klara det.skulle få problem attman
tidningsledning-alltså tänka sigkandet perspektivetI attman

välmåendeförändring tillstödjalockades ettatt merenavarna
På siktSöderhamnskommittén utlovade.näringslivsklimat som

flerskulle bland innebäradet annonsörer, prenumeranterannat nya
näringsliv i kommunen.och heltett nytt

förtidningarnaagerademedvetetHur att

vända vinden

tidningarnas be-påverkathar de olika faktorerHur nämntssom
vakning Söderhamnspaketetav

harPå frågan vill ingen tidningarnaden öppet säga att manav
det ingenstrategi för bevakningen. Däremothatt någon uttalad är

Söderhamnskommitténförhemlighet varit öppen attatt engeman
för förändringarna. Ett be-chans och inte tänkt stå i vägenatt man

kvarnen mitt i Söder-vis för informellt i den gamladet möteär ett
och förtroen-hamn chefredaktörema, kommunala tjänstemändär

Söderhamnskommittén Initiativtagaredevalda och möttes. var
arbetekommittén kallat till träffen för berätta dethade att omsom

olikaHuvudsyftet dock deinletts. att parternavar snararesom nyss
Frånvarandras ståndpunkter.skulle få första chans höraatten

forhöll sigkommitténs hur de lokala mediernasida ville vetaman
skulleviktigt eñersom tidningarnatill regeringens insatser. Det var
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komma bli så viktiga för förändra den traditionellt gnälligaatt att
bruksortsmentalitet präglat opinionen i Söderhanm.som

Det insåg Lars Jeding på tidigt stadium och hans grundin-ett
ställning det inte går förändra någon opinionatt attvar genom en-
bart politiska beslut och människor får reda vadutan att som
faktiskt händer i samhället.

Folk går inte och läser statliga eller kommunala protokoll för-
reda på vad hänt, där de lokala medierna viktiga.att ta ärutansom

Men först det bra har de olika tidningarna.att vetavar var man
Därför släppte nyheten det virtuella utbildningscent-attman om

i Söderhamn på gång. Tidningama fick dock nyhetenrumet medvar
reservationen de berättade den så riskenatt stor attom om var
utbildningscentrumet inte skulle bli av.

Vid enades chefredaktöremamötet inte skulle pub-attom man
licera nyheten på veckor tills det klart det verkligenett attpar var
skulle bli virtuellt utbildningscentrum. efterhandI framstårett det

uppenbart utbildningscentrumet skulle blivit deatt ävensom av om
lokala tidningarna hade skrivit projektet. Söderhamnskommitténom
hade aldrig tagit risken medierna med halvklart ochatt testa ett
osäkert projekt. det falletI tidningsledningama alltså helt andratog
hänsyn de publicistiska. I stället fickän vämandet regionenrent av
stå i första ledet.

Beslutet klart från den konsekvensneutralitetär ett avsteg som
normalt i den svenska nyhetsfönnedlingen,rättesnöre detanses vara
vill medierna publicerarsäga nyheter någraatt hänsynutan att ta
till vad nyheten kan leda till. I det här fallet råder det inget tvivel om

viktig nyhet för regionen undanhöllsatt läsekretsen.en
efterhandI råder delade meningar bland Hälsingetid-mötetom

ningarna. Jörgen Bengtson, chefredaktör på Hudiksvalls Tidning
tycker det märkligtatt ett möte:var

Det de få där jagär kommitett med utgi-möten, överensav-
varkolleger från andra tidningar utgivning nyhet, förom av en men

det inte så grej, eftersom i huvudsak tidningstor äross var en en
för Hälsingland.norra
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Bo Präntare däremot inget konstigt i det infonnella mötet.ser
Han tycker det ganska naturligt träffas i frågaär att man en som
har så och avgörande betydelse för region.stor en

För mig tidningen del samhälle och därmedär deletten av en-
kommunens näringsliv. För Kurirens del det oerhört viktigtärav

med svängning näringslivet.en av

Vad hände med objektiviteten

Och självklart har önskan näringslivet vända uppåt påverkatatt se
tidningarnas bevakning Söderhamnspaketet varit så viktigtav som
för regionen. Ljusnans chefredaktör, Alf Zettersten, det ärattmenar
naturligt lokaltidningen får svårt objektiv på nyhetsplatsatt att vara

Önskani viktiga frågor till exempel nedläggningen F 15. attsom av
det ska gå bra for regionen leder till hellre med dematt pratarman

kritiserar nedläggning dem välkomnar sådan.änsom en som en
På så har brutit objektivitetensätt vid vissa tillfäl-motnog-

len, det viktigt hitta rågång mellanär vad ochatt görmen en man
vad inte Skulle sig och lusläsagör. tidningarnasättaman man ner
de två åren så har Söderhamns kampsenaste stöttat ännog mer

varit kritiska till exempel Söderhamns för be-mot argument att
F 15. Det naturligt agerande, eftersom tidningär ettvara man som

beroende bygden ska överleva,är det samtidigt ocksåatt ärav men
lokaltidningens dilemma, Alf Zettersten.säger

Lars Jeding förstår situationen för lokaltidningama och inser
också det orsaken till det gick liteär hanatt att trögare än väntat att
få igång attitydförändringen i Söderhamn. konstaterarHan tid-att
ningarna till början väldigt opportunistiska och stödde opi-en var
nionens krav på bevara F l5 till fullo. När bevakningen väl komatt
i gång tycker han dock den oftast varit mycket genomarbetad,att
analyserande och ovanligt kritisk lokaltidningsjoumalistik.även

Det blir allt klart de årens drastiska åtgärder ochatt senastemer
händelser i Söderhamn något på sikt kanstora förändraär som

krisorten till något helt Förändringarna har inneburitnytt. även en
journalistik i Söderhamn.sortsannan
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För Kuriren har det varit annorlunda journalistik så till vidaen-
följt förändringatt i på håll,stor konstaterar Boman ort näraen en

Präntare.

Vilket fortsatt för bygdens utvecklingansvar

kan tidningarna ta

Frågan vilken roll lokaltidningamaär har i framtidens Söderhamn
med den för näringsliv, offentlig sektor och allmänhetnya arena

håller på formatt tasom
Klart det tidningsmarknadär är där aktöremaatt går åt skildaen

håll. Hälsinge Kuriren blir lokal, medan Ljusnan påsatsarmer att
täcka hel region kommunerna Ovanåker, Bollnäs ochen
Söderhamn och Hudiksvalls Tidning lämnar Söderhamn.

På tidningarna har i dagsläget dock inte riktig klart för sigman
vilka krav på de lokala medierna framtiden innebär.nya

Kanske borde redan fundera på vad i samhället börman nu man
det inte längregöra räckernär enbart funktion iatt vara en sam-

hället nöjer sig med enbart speglar vad händer.attsom som
I USA har begreppet public journalism fått fotfäste. gårDet ut

på hänsyn till vadatt större allmänhetentar vill läsa.man
I stället for enbart återge vad händeratt kan lokaltidning-som

i Söderhamn, på politiker,sätt näringslivama ochsamma som
allmänhet initiativ till debatter och påta så skapa sinsätt nya arena
och sig oumbärliga.göra

18-1145m,
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Från specialistfunktion till övergripande
kommunal strategi Söderhamnsom-
näringspolitiska organisation

Arne Granholm, ekonomie drav
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gamlaDen organisationen

Under 1980-talets inledning aktiverades kommunens närings-
livsarbete efter rad nedläggningar i den gamla kärnan råva-en av
rubaserade företag. Arbetet bedrevs näringslivskonsulter,av an-
ställda direkt kommunförvalmingen. Man upplevde behovettav av

institutionaliserade fonner, bl.a. med från Hudiksvall.mönstermer
1980 bildades Söderhamns Utvecklings AB SUAB med koppling
till Ljusne Kätting. Företaget fick svårigheter 1985 Ljusnegenom
Kättings konkurs och personskifte blev nödvändigt i denett
näringspolitiska funktionen.

Hans-Olof Olsson blev den huvudpersonen i Söderhamnsnya
näringspolitik. 1987 bildades Söderhamns Utvecklingscentrum,
SUC, paraplyorganisation och med Hans-Olof Olssonsom en som
ansvarig. Kommunen skulle for driñnnedel i denna organisa-svara
tion. Kopplat till SUC fanns verksamhet for uppfinnarstöd ochen

regionalt samarbete med den regionalaett utvecklingsfonden. Pa-
rallellt med SUC arbetade den s.k. Näringslivsgruppen, också under
Olssons med kommunens personal i formansvar, nä-egen av
ringslivskonsulter. Den näringspolitiska konstruktionen var en
kompromiss i den meningen organisationen kombinationatt var en

kommunens anställda och Stiftelsens Syftetav egna attresurser. var
kommunalpolitikema skulle karma de hade kontroll.att

Syftet med den organisationen kan ha varit institutio-sägasnya
nalisering och professionalisering. Den faktiska effekten blev roll-
sammanblandningar olika slag. Arbetet delat mellan stiftel-av var

och näringslivsgruppen. Omvärlden kunde inte skilja på de tvåsen
delarna lokaler, telefon, ledare. Hans-Olofsamma samma samma-
Olsson både tjänsteman och politiker, med i kom-sätevar
munstyrelsen. I den meningen utövade kommunstyrelsen direktett

for verksamheten, eftersom detta utövades framföralltansvar men
Olsson kunde kommunstyrelsens ordförande med fog upplevaav att

han eller hon stod vid sidan om.
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sysselsätt-Söderhamnsupplevde90-talethälftenförstaDen av
organisatio-förnekasvårtfall.fritt Detnågot attning attett varav
förmodligenbörjadedetprofessionelltarbetade på sätt,ett mennen

påtagligaså fåarbetetproblempolitisktupplevas attett gavsom
politiskaprestige iorganisationenssänktmåste haresultat. Detta

vilka misstagpreciserasvårtdetsamtidigtkretsar, att somvarsom
dendethävdas nä-kunde knappastgjorts. Det atthade var

sysselsättnings-fel kommunenorganisationensringspolitiska att
utvecklingen,styrdefaktorerkräftgång. Externagickmässigt som

lokalise-andravaldeföretagantalhejdas. Ettkunnatycktesinte
upphörde,Investeringsfondema ävenSöderhamn.föriställetringar
Uppenbarligenstödområdet.ikvarfortfarandeSöderhamn varom

högaomvittnatoch denformeninstitutionellavaldaräckte inte den
framgång.fullständigförprofessionaliseringsgraden garanteraatt

utvärderingKomrevs

underkommunstyrelseni uppdragfick Komrev attdetta lägeI av
denmedförtjänsterochproblemkartläggahalvåret 1994första

nyanseradmycketblevResultatetorganisationslösningen.valda en
Förfat-byggd enkätsvar.ochintervjuerantalpå ett stortrapport

hållolikaenighet frånrelativtråddeansåg det storatt omtarna en

och de1986/87underladesarbeteatt det startennersom
bl.a.90-talet har,Underframgångsrikt.ochbraförsta åren var

samtidigtökatförväntningarnalågkonjunkturen, somgenom
Entillgodose.svårareblivit alltjobbmålen i atttermer nyaav
vigrundinställningpositivservicegrad ochmycket hög atten

områdenprioriteradeutanförefterfrågas ävenlöser det som
olikaförväntningar frånorimligatillhar lett närmast grupper.

ochNäringslivsgruppen/SUCkontaktnätenflera håll iFrån runt

l näringslivsarbetet iUtvärderingProjektGävle-Dala,distriktABKomrev av
Carl-ÅkeutfördesProjektet1994-06-30.ochkommun. PM lSöderhamns av

ElmersjömedWilliamssonGyllander och UnoElmersjö, Gunnel som
projektledare.
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internt talas det behovet någon form nytändning ellerom av av
nystart.

politiska målenDe för arbetet beskrevs Komrev alltförav som
oklara och i delar okända. Pâ tjänstemannaplanet arbetadestora

operativ målsättning dock, enligt Komrev, föreföllmotman en som
alltför bred för ska kunna ha chansen lyckas nåatt attvara man

den. Alltför mycket har överlämnats till organisationen själv,
menade Komrev. Följden har blivit målsättningen blivit dåligtatt

Ävenförankrad i kommunstyrelsen. planeringen och styrningen
dåligt förankrad i kommunstyrelsen.var

En del intervjupersonerna störda verksamhetenattav var av
drevs med direkt politisk ledning, dvs. Hans-Olof Olsson.en av
Samtidigt många mycket nöjda med hans personliga insatser.var
Detta inte den enda paradoxen i analys.är Enrapportens annan
iakttagelse drivkraften hade sjunkit, samtidigt den enligtattvar som
många fortfarande hög. förklaringEn till denna oklarhet, kan,var
enligt författarna, förväntade sig mycketatt änvara man mer
tidigare i det rådande konjunkturläget.

Den dubbla organisationen, stiftelsen och kommunanställdaden
Näringslivsgruppen, visade sig dock inte fungera avsett utansom
det hade enligt blivit uttalad vi-och-dom-mentalitetrapporten en
mellan de näringspolitiska funktionerna och kommunförvaltningen i
övrigt, vad avsåg den nödvändiga kopplingen mellant.ex.
näringslivsfrågoma och infrastrukturfrågoma. Därmed torde syftet
med låta näringslivsfrågoma stå på två ben, både i stiftelsenatt och
i den kommunala förvaltningen, ha förfelats, i synnerhet som
sekretessreglema enligt Komrev, blivit desamma för såvälnu,
stiftelsen for den egentliga kommunala förvaltningen och därförsom

formella skäl inte motiverade två organisationer.av
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efter Komrevs rapportlägetAnalys av

fönnodligenotillräcklig, detta oavsettorganisationengamlaDen var
oproportionerligtlokalt få storkanSådanapersonfrågoma. en

iförsdebatten persontermer,allmännaochpolitiskabetydelse: den
Näringslivsfunlctionenstrukturtermer.iförasbordeställetidennär

vilketintentioner,ledningenspolitiskatill denkoppladdåligtvar
SUC-medsyftenaeftersomsigförvåna ettnågot över,inte avär att

kommunenstilldistansvissfåfönnodligenorganisationen att envar
höjadärigenomförförvaltningoch attledningpolitiska

professionaliseringsgraden.
iställetproblemetblev attsituationenekonomiskaMed den nya

därlägemetod i nä-tillräcklig ettinteprofessionalisering envar
övergripandeochprioriteradframryckteringslivsfrågoma ensom

strategi.kommunal

reform1996 års

delsnäringslivsfimktionenklartdetstod attEfter Komrevs rapport
tyd-kopplasbordedelskommunledningen,borde knytas närmare

strategi,övergripandenäringspolitikenidetillligare som enomen
del.ingårinfrastrukturenbl.a.där som en

nämligenaspekt,kommunstyrelsenbetonadeIstället enannanen
näringslivet,medsamarbetetutökakanskeochbehållaönskan att

iframnäringslivsorganisationen togsför denprincipernavarför nya
ledandedebeståendearbetsgruppmedsamarbete avnära en

starkaväcktesHärigenomkommunen.inomföretagarföreträdama
fåframtideninäringslivsrepresentantema atthosförväntningar om

näringspolitiken.kommunaladenaktivt idelta
skrivelse. Iarbetsgruppföretagarnasavlämnade1996I enmars

skapaverksamhetsinriktningen:önskade attbeskrevs dendenna
kom-mellanlokaltföretagenmellansamarbete samtochnätverk

mark-ochklimatbraskapa attföretag,och andra ettattmunen
aktie-förordadesVidareoch utåt.i kommunenklimatetnadsföra

eko-formenockså kunde accepterabolagsfonnen, även manom
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nomisk förening. Vidare ville kommunen skulle tillsättaattman
ordförande och denna borde Hans-Olof Olsson. Iatt person vara

kommunstyrelsens arbetsutskott,styrelsen borde ingå delar av
tillsättassamtidigt näringslivet borde ha majoritet. VD bordesom

styrelsen.av
Wigren svarade i brevKommunstyrelsens ordförande, Stig ett

väsentligt överensstämmerarbetsgruppens synpunkter i alltatt
och hans ochmed diskussioner han fört med arbetsgruppende att

sammanföll.grundsyngruppens
den gamlavalde i denna situation brytaKommunen att upp or-

skulle Sö-ganisationen SUC och Näringslivsgruppen. Iställetmed
organisa-Näringslivsutveckling SNU bildas litenderhamns en-

organisation i Nässjö tilltion med från motsvarandemönster -
tydligarevilken skulle rekryteras. gjorde detVD Man attexternen

kom-vissa tjänstemännen i den gamla organisationen tillhördeav
munförvaltningen lägga deras funktioner i kommun-attgenom

kommunlednings-ledningskontoret, under ledningsamma som
kontoret i övrigt.

tjänsteutlåtande underströk organisa-Kommunens denatt nya
tionen, i tjänsteutlåtandet 1996-05-16 fortfarande kalladessom
Söderhamns Näringslivscenter, skulle arbeta projektinriktat och

ekonomisk förening. de slutliga stadgarna för SNU frånIvara en
föreningens ändamåljanuari 1997 preciserades huvudsakliga till

skapa positiva förutsättningar för företagsutveckling, främstatt
företag till anställda, i Söderhamns kommun. fö-50 Menupp ca

bedriva en verksamhet ireningen skulle aktiv och utåtriktadäven
syfte knyta företag, projekt och idéertill kommunenatt personer,

kan skapa sysselsättning eller på medlem-sättannatsom gynna
ekonomiska intressen.marnas

Både arbetsgruppen, tjänsteutlåtandet och de slutliga stadgarna
framhöll både interna förbättringar i kommunens näringslivsförut-
sättningar och marknadsföringsinsatser två huvud-externa som
uppgifter, markerade tydligast föreningenstadgarnaäven attom
framförallt skulle inriktas på beñntlig företagsamhet i kommunen.

tycks alltsåDet SNU under hösten 1996, kanske undersom om
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påverkan FIS-beslutet och Söderharrmskommitténs startande,av
företag.ändrade tyngdpunkt i riktning befintligamot

Utvärdering reform1996 årsav

ochVad hände efter principbesluten fattades under vårenattsom
fordet utvecklades förutsättningar den1996 attsommaren var nya

näringspolitiska organisationen, denna ändå igångsatte sommen
nyrekryterad i januari och behövdeplanerat. En VD anlände 1997

Parallelltförsta halvåret för bli bekant med kommunen.det att
Söderhamnskommittén sina aktiviteter. Efterhärmed utvecklade

reformenhand visade det sig kommunen resultat hadeatt avsom
fått minst näringspolitiska tyngdpunkter: kring kommunled-tre en

kring SNU.ningen, kring Söderhamnskommittén ochen en
gick vågorna höga. ledandeden lokala tidningsdebatten EnI

foretagsforeträdare hotade hoppa från SNU:s styrelse. Hälsingeav
januariKuriren 27 1998,

Söderhanms-Problemen framgick tydligt i de intervjuer som
kommittén lät konsult genomföra med näringspolitikens nyck-en
elpersoner under februari-mars Företagarkretsen upprörd1998. var

SNU inte användes det heltäckande näringspolitiskaöver att som
instrument ansåg sig ha blivit lovad i och med kommunal-attman
rådet Wigren sade sig ha delat foretagargruppens grundsyn 1996.
Från kommunledningens sida underströk i stadgarnaman passusen

prioriterade SNU:s betydelse för befintliga företag i kommu-som
kommunledningen förbehöllmedan sig huvudrollen detnärnen,

gällde åtgärder. Vissa intervjuade från kommunen ville göraexterna
tydlig åtskillnad mellan SNU ekonomisk förening ochen som

kommunens egentliga förvaltning. Söderhamnskommittén hade ett
statligt direktiv gjorde denna, oberoende exempelvisattsom av
SNU, vidtog de åtgärder ansåg lämpliga. Kommunensman repre-

hade fått händerna fulla med näringspolitiska frågor ävensentanter
dem kom i SNU:s styrelse. tyckteFöretagarnautöver attsom upp

politikerna såg sin roll observatörer i SNU:s styrelse,som snarare
den integrerande roll med kommunens infrastrukturplaneringän
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arbetsutskottkommunenshade förväntat sig när togm.m. som man
i SNU:s styrelse.säte

kommunens le-under 1998 gjordesDen analys avsom mars
visade det fannspolitiker och Söderhamnskommitténdande att

uppfylltsgrundläggande inte hade dennågra krav nä-av nyasom
ringslivsorganisationen:

inäringspolitikeninte underlättat integreringenden hade av0
kommunens övriga verksamhet,

kommunför-arbetsfördelningen mellanoklarhet ansågs råda i0
valtningen och SNU,

integrerade tidigare,företagarna kände sig inte än snararemer0
tvärtom.

organisation, gickkonstrueradesUtifrån denna analys somen ny
försökt gå.på den tidigareytterligare vägsteg man

organisationsstrukturenDen nya

innebar kom-fram under våren 1998Den struktur växte attsom
kommunled-måste ha näringslivsfunlction imunledningen en egen

ledningslags beredare och beställare underningskontoret, ettsom
näringslivschef. räckte inte med den VD-kommunal Detenav

för ekonomiska föreningen inrättats. Förfunktion den attsom
företagarföreträdama och kommunledningensamverkan mellan

frå-borde samverkan fokuseras på de strategiskaskulle garanteras
nyinrättat Näringslivsråd därskulle behandlas iDessa ettgorna.

politikerna hade SNUtöretagarfcireträdama och de ledande säte.
tydligare tidigareavsågs i detta skede bibehållas ännu änmen nu

utförarfunlction.organiserat som en
utveckling i kom-Med denna struktur, underännu ärsomnya

integrerade,för den framtidahoppades ha bättre basmunen, man en
kommunövergripande näringspolitiken.
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Summary1

declinefrominitiativeSöderhamnThe to-
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CommitteeSöderhamnThe

GovernmentJedingwithCommittee, LarsSöderhamnThe as
De-Swedish Governmenttheappointed byCommissioner, was

triggered bycommitteeThe decision1996.cember setto wasup a
Söderhamn.air force basethe 15close down Fdecisionthe to

forcompensatingofexamineassignedCommitteeThe to wayswas
bywingof the F 15due closurejobsofthe loss togovernment
ef-supporting localandemploymentotherrelocating government

creatingdefined 500taskThedevelopment.achieveforts to aswas
thewithinbeof which 350opportunities,jobadditional towere

mainhadassigrimentThus, thecentral twogovernment sector.
relocation of centralthenegotiating aut-governmentcomponents:

the Com-thelocal development. Insupportinghorities and event,
of itssecondtheincreasinglyfocusedwork hasmittees parton

assignment.
30its assignmentwill completeCommitteeSöderhamnThe on

theduration oflimitedconstraints of theWithin theJune 1998.
ofestablishmentfor thebeen madehaveassignment, arrangements
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facilities by central authorities, and changes thegovernmentnew
private have been initiated cooperation with the Mu-sector
nicipality of Söderhamn. Developments Söderhamn have been
highly successful. Many companies have been thesetnew up
private and negative culture has been replaced by growthsector, a
and faith the future.

This endeavours document and analyse the experiencereport to
gained the of this task, the light of the following cir-course
cumstances.

Firstly, the central initiative Söderhamn has beengovemment
unusual, of the unusually close Governmentterms Contacts at
level and with participants in the municipal decision-making
process.

Secondly, the Committee considers that the restructuring of the
labour market Söderhamn, which accelerated ofresultwas as a
this initiative, which has be tacked otheryet toa process many
small and medium-sized municipalities Sweden.

Thirdly, ñnancial the private only playedsupport to sector a
minor creating the prerequisites for the restructuringpart pro-

Institutional factors, such legislation, decision-makingcess. as
attitudes and the Characteristics of the infrastructuresystems, -

especially communications, education and training have greatera-
impact growth potential the local level.aton

Structural change urbanizationand

Technical development and intemationalization largelyare respon-
sible for the decline the number of routine jobs the labouron
market in developed countries. Technical development has been
rationalizing the of labour for long time and,use resources a as a
result, there has been increase capital intensity. This techno-an
logy also accessible international level. Sinceat transportan

have been substantially reduced in the of time, routinecosts course
jobs have been located in countries and regions which atare an
earlier of development than Sweden. This trend affected thestage
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spreadgraduallyhasfirst, butproductlabour-intensivemost areas
ofnumbergrowing sectors.to a

impactclearhas hadproductionofintemationalizationThis ona
development.regionalandindustrySwedishofthe structure

thenaffected ñrst,industriesthe primarySpeaking,Broadly were
capital-intensivefollowed bylabour-intensivethe processsectors,

andcontinued,hasThisandsteelsuchindustries processpaper.as
machinerymanufacturing andvehiclesuchengineering sectors as

Competitive advantagesproductionglobalof system.part anoware
otherandmaterialofendowmentnaturalthedeterrnined by raw

position.competitivemaintainingthe keylongerinputs to ourare no
competitiveacquireestablishabilitytheThe key to ornow

fromman-made advantagesthatadvantages moveweas-
advantage.competitiveadvantagecomparative to

characteristicstructuralspecializationone-sidedresult,As aa
trendnegativebreak long-termdifñcultmakewhich to aamay

marketslabourof localscalesmallThemarket.local labour
RestructuringSweden. greaterproblemanother pressures are

the UK,suchpopulateddenselythan inSweden asareasmore
theirsellingforlocal marketof thesizeIf theFrance.Germany or

servicecertainforfactordevelopmentimportantservices an
offormsand othersubcontractorslocalandcompanies toaccess

forimportantfirmsotherwithand linkagesnetworkssupport are
operationssmall-scalethen, representfinnsmanufacturing an

limitedhaseconomicInobstacle, terms, companyaper se.
economies. Theexternalofadvantagetakingprerequisites for ex-

ad-locationalwithmarketsspecialized labourheavilyception
thethisPreviously,speciñcto wasvantages resources.accessor

centredSweden,ofvariouscommunitieslocalin parts on acase
facility.industrialothermill someor

competitionthatintegrationpoliticalGlobalization and mean
need forthefield.political Hencethewill also moreaoccur

theimprovestructural-policyefficient competenceandcoherent to
innovativeand theinfrastructureofqualityforce, theof the labour

policystructuralofthe impacttime,theñrms. Atcapacity of same
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growth marginal will probably also becomeon areas more
important. This because structural policy industrial policyor may
have impact local production factors, enabling companiesan on to
take advantage of positive external econornies which will be-
increasingly important since they determine the companys
productivity, combination with which themeasures company
itself control.can

In addition, there also the challenges face result ofare we as a
living in world which policy competition increasinga
rapidly. The introduction of EMU will also contribute to greater
competition of this The restrictions national fiscal,nature. on

and exchange-rate policies resultmonetary of EMU willas a mean
that this policy competition will gradually añect increasingan
number of which previously largely national localareas were or
political domains Sweden. This involves factors which determine
industrys ability the longto compete tenn.

In combination, the need the hand understand thetoon one
of industrial and theterms other policyma-systemseconomy on

king coordinating actions political boundary lines leadsas across
for strategic action thatto takes geographical consi-a an urgency

derations into This that developing better forms ofaccount. means
cooperation between various political and administrative levels

enough. There also muchnot need than thegreater past toa
understand economic development and for the clear presentation of
strategies for political action the central, regional and local levels.at
The local level important, since local labour markets the keyare
arena in local/regional context.a

The cooperation spiral: generalized model for mutually bene-a
ficial policies, based partnership.on

Chapter 2 model describing the policypresents a process
of the ñrst discussionterms leading thestep secondtoas stepas a

shared view of available options that thirdly, be translated intocan,
of commitrnents and allocation.terms By thisconsensus resource

involving all. relevant players the local regional levelprocess on or
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jointly,implementedtaken anddecisions belaid forthe ground to
of partnerships.formcooperation often the

theutilizepotential andgrowthincrease greatestorderIn toto
the local,establishedbepossible atmuststructuresextent, new

variousforalso calllevels. Newand nationalregional Structures
existingmodify thewhichand otherof investmenttypes measures

perhapsmerelyrequiredThe investments notsituation. notare -
ofcapital. Variousphysicalform ofprimarily the typeseven -

RD, themarketing,developed suchhave beintangible assets to as
and inquality oftheorganised andthe workway

networks.communications
the formtakingincreasinglyrequiredvarious initiativesThe are

variousorganizationspublicpartnerships betweenof atsector
publictheand betweenelsewherein Sweden andlevels actors
whichof cooperation,formPartnershipprivateand sectors. a

visions.identity theirbe ableparticipants haveall the strate-toto
form oflevel. Asthe projectaltematives downgies and to co-a

de-networking andpartnership requiresoperation, toprocesses
cooperation.oftermine the content

beeffective,partnership beofIf this mustagreementtotype
preferably betweenconcemed, andorganizationsreached within the

partnership, beforetheparticipatingorganizationsthe any
differthis developmentcontract signed. In contractsrespect,

needed forrelationships. Aother of long-termfrom contracttypes
cooperationmechanism forunderlyingalthough theformal reasons,

build confidence.takes timemutual totrust. up
all thewhichestablishrequiredThe discussion to consensus,
of thisfundamentaltheir views,participants aspectpresent a

confidence-building process.
ongoingofthe resulttheirThe partners views turn, anare,

of this discussionand qualityThe intensityof developments.review
cooperationtheof subsequentdetermine the stagescontent

andof theGlobalizationconsiderable extent.to economyprocess, a
increasingmakingintegrationpoliticalthe supranational areprocess

Thisdiscussion.thisprofessionaldemands the contenton
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significant challenge the Swedish politicalpresents culture,toa
particularly the municipal level, where the emphasis has beenat on
pragmatism and sectoral interests.strong

The theoretical model outlined above presented in the fol-
lowing diagram.

The cooperation spiral
ResultsActivityMums

Tangible and in- Ability developtoStructural changetangible investments and adapt

Insight Abilities

Prerequisites for part- Cooperation Implementation mnerships.Persistence. shouldHow be done networksyIntegration and whom

p Alliances andconsensusM" mf What should be done coalition building

p PtråparellittoditçussShared view optionsRespectfor the on
7 0 ers a erna lesopinions of others What be donecan openlyá

DiscussionForesight Preparedness changeWhat happening the toinProfessionalism outside world

Fig. The cooperation spiral

The first this establish whichstage toprocess arenas
discussion take place.can

This essential, but sufñcientstage not to ensure progress.
The be who wishes participate, withmust to toarena open everyone
low participation There be promoter whocosts. must a ensures
that the utilized. also important maintain livelytoarena a
discussion by bringing in from the outside regular basis.guests on a

As the discussion focus the altemativesmustprogresses, on
for local development, the light of the opportunities and threats
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ofexchangesituation. Theexternalanalysis of theindicated by
orientations,feasible futureconcemed withabout optionsviews

thelevel improvethe localtakenwhich be toat pre-canmeasures
skills andwhichgrowth,for private-sectorrequisites newareas

producinginvolvesThisdeveloped,expertise need be etc.to con-
prerequisites.of variousthe lightoptionscohesivesistent and

stakeholdersparticipantsthat theof thisThe point stage canor
and,differentdiscussion phasethethe analysis inevaluate ways

achieveordervalues, Indifferent inputhaveresult, to asmayas a
thepossible for the laterbasissound stages process,a as

discussed theanddevelopedoption beallowimportant toto every
prerequisites.light of their

what couldoptions i.e.availableview aboutsharedThus, a
whatbe done,whatbe reachedthan shouldrather notcanon

doneand bewhat shoulddone. Agreementshould be canon
in thethe phaseachieved in next process.

external participants,the municipalityIf to attract
havepresentedthat the proposalsimportantextremely strong sup-

formabilityThis calls formunicipality.localthe toport an
.Theextemally.subsequentlyintemally andfirstalliances, tenn

of achievingquestionthat thisdenotealliances used to a
ofbestakeholders wholevel fromdeeper not partsupport at maya

businessmenlocalparticularlydomainpoliticalthe local amongst-
ofthisprocedure. In EUformalrather than typecontext,ana-

phase.implementationtheof partnershiptakes the formalliance
networkofimportantalliance phenomenonFhe aspect aan

advantagemutualcooperationrepresenting voluntary toeconomy,
othercompetitorsparticipants bethesub-areas, mayeven

beneficialfor longbe maintainedalliancefields. An as ascan
cooperation,ofwith all formsconcemed. Asfor the parties

theywhatidea abouthave clearthe participantsessential that a
for deñnitioncallswhich, in itscooperation achieve turn,expect to

partici-combination,interests.core Inparticipantsof the own
effectivelyworldthe outsidealliance tacklepants morecanan

individual members.than itssuccinctlyand more



Summary184 SOU 1998:89

thisIn model, mutual understanding. extendsconsensus or
beyond the political sphere. Since the cooperation which should be
the result of such mutual understanding taking place the form
of partnership in which companies and public authorities thea
municipality and elsewhere make financial commitments, mutual
understanding should also include local interests.business

One of the prerequisites for understanding for themutual and
cooperation built this basis that the participants have conti-on

other. oftendence each Trust employed nowadays crucialas a
emergingthe network The idea thatconcept economy. an

increasingly specialized involving complex cooperativeeconomy,
relationships between companies and, result, mutualas a
dependencies, be effective, these relationships should longbeto

and sustainable. functions the social whichTrust glueterm as
perrnits transactions between companies without the need drawto

and rules single occasion. fulñlsHence,contracts trustup on every
the ñmction information technology reducing transactionsame as

the hand-shake performed function.In thecosts. past, a same
Cooperation and coordination key the structuralconceptsare

change model. Cooperation defined meaning that all theas
stakeholders involved companies and public authorities act- -
accordance with the which has been established. Coope-strategy
ration takes between the municipalitiesplace municipality and

bodies, and between municipalities, and regional, nationalcounty
and international authorities, Coordination defined theas pos-
session of internal instruments by the participants which ensure
consistent behaviour relation the the coordi-Hence,to strategy.
nation function primarily involves the local and national levels.
Internal coordination and external cooperation that the in-ensure
tegration requirement be achieved.can

Deregulation, outsourcing and other factors associated with the
network need for integration, whichgreater musteconomy mean a
be increasingly achieved through thecooperation, of theat expense
coordination instrument.
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planning,involvescoordinationTraditionally, preparatory
workviadistributionroutines, management groupsgroups,process

politicaltheThis givesorganization.withinprojectand angroups
servicesadministrativehead ofthemunicipalityofleaders anora

methods. Thecompulsoryemployopportunitydepartment toan
conflict-that becomescoordinationofwith thisproblem type a
hasministryadministrationAnmechanism.solving anor a

thereproposals, and thenelsesopportunity reactto to aresomeone
views.variousaligning theforprocedures

coordinatedachieveonlywillof thisAn naturearrangement
circum-exceptionalopportunitiesofadvantageaction taketo

opportunities,view of theforthis callsbecausestances, commona
internalBuildingabove.discussedstrategies supportvisions and up

essential inof actionandgoalsfor or-ancoursescommon
addedthat producescoordinationachieveorderganization in to

initia-organizationalthatindicatesexperienceaddition,value. In
hocdriven adother missionforcestasksettingtives, groupsorup

Thesetheir taskfulñlperiodlimited timewith stepsto area . andsufñcienttherethatneedednorrnally to resourcesensure
andapproachesofthe developmentdevotedcommitment to new

thevision andwith thewhich harrnonizemethods strategy.
viablehavingbasedbecooperationthatThe point must aon

thisform,focus. itsoperationalandof onesidea properanown
will bealternativethat WIN-WINof ensuringonlythe away

ofideapractice, theOfnetworksuccessful in course,economy.a
brutalquiteñeldthe politicalinpartnership notconcept asas a

thatfundamental propositionthis. The movesprogrammeyouras
thanrathermerits,consider haspeopleotherahead because

alreadyAsapplies.participation, stilltheirrequiresbecause
andeach other,competing withmunicipalitiespointed out, are
andSwedenregionswith othercompetingSwedenregions are

influencedcooperation alsooftheObviously,elsewhere. pattern
partnership.theparticipation inprivateby sector

ofThe advantagemanifested inCooperation agreements.
regardinghis wishesindicatethat the buyer strate-contracts can
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gic orientation, for cooperation, when placing the order,etc.areas
while the individual supplier making bid has forrnulate thetoa

proposals. Thus, ideal situation,Concrete the modelcontractan
combine vision and with local adaptation and localstrategycan

support.
If the model function the idealto number ofmanner, a

criteria be for example thatmust themet supplierto ensure-
decisions taken regarding allocationaccepts of projects,resources,

The important point that theetc. tender documentmost indicates
what be achieved, what of performanceto will betypes encou-
raged and, de facto, indicates that there competition for scarce
resources.

Cooperation between sectoral bodies the level and withat county
the municipalities key of the Regional Policy Bill whichaspectsare
the Government presented Parliament March, earlier thisto year.
Cooperation the form of partnerships expected leadto to
proposals from counties concerning which the ofstructureways
transfers of be changed certain policyresources can toareas
improve their development potential. There will be negotiations on
these proposals with the Government, which will subsequently
result in growth contracts between the Government and the

concemed.county
In the form in which presented, the model indicates that the

Govemments role stipulate the prerequisites for workto at
level, participate thecounty negotiations and provide financial

One question which particularly relevant the light ofresources.
the experience gained in Söderhamn the which centralway

participate whichgovernment to taking place ata process
the local and regional level. The exchange of ideas the discussion

highly important in the of model outlined Chapterprocess type
and this also applies the subsequent cooperationto andstages, as

partnership develop. clear how the ongoing exchangenot of
information between the participants indicated the model to
take place the central level the Government places itself theon
sidelines to extent.some
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inno-designedpresentedmodelcooperation promoteThe to
intelligenceconsiderablyrequiresreview, andandvation more

theparticipantsof thetheentrepreneurial spiritand parton
requirementsThesepolicies.restructuringand thediscussion

leastcentral levelfor theThe challenges atlocal level.affect the are
however.great,as

withinevolvedinitiativeSöderhamntheworth noting that
whichcommitteecentralof theframework system,the government

developmentpolicyimportantplayedtraditionallyhas partan
fonnedforce, andtaskfunctionedCommitteeTheSweden. as a

mi-ofbeingwithoutOñicesGovernmentcentral partof the apart
when theestablishedlirnitsbasis. Timeday-to-daynistry wereaon

hasauthority,publicwithappointed. InCommittee Contrast awas
andfollow,proceduresoperatingstandard tohad nonot any

ofquestionthethePerhapsconduct.normal business toto answer
workpartnershipsinparticipateshouldcentral level tothehow

comrnissions andcomrnitteesvia tosystematically useormore
Technical Deve-andIndustrialforBoardNationalNUTEK

organizationnetworkand toanalysislopment for as apurposes
centraltransmitandgainedexperiencetheassemble to govem-

instance.the firstinment,
andorganizationalofferwouldthisofA nature ope-structure

developmentof theimplementationregardingdiversityrational
innovativeexperimental andoffeatureimportant ananprocess -

also havewouldCommissioncommitteeEvery man-acontext. or
politicalofwith thetime,period oflimitedfor typedate samea
workcomrnitteesseveralIfCommittee.Söderhamnthelinks as
playwouldthembetweencompetitionandcooperationparallel, an

developmentthedynamicmaintaininginimportant part pacea
policy context.

involvementCriteria for external

municipalityinnovative,beindicated,As already to ora
networks forexternalneeds haveorganization toto an ex-access
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change of information and know-how. One of the Söderhamn
Committees assignments provide external oftowas an source
information of this Obviously, this consultancy rolenature. alsocan
be undertaken by private consultants, central government
authorities, However, the Söderhamn Committeeetc. has also made
demands the municipal level. The unique featureat has been the
combination of and provocativeness. Since thesupport Muni-
cipalitys of the Committees provocativeacceptance role basedwas

personal basis betweentrust the chainnan of theon on a
Committee and the local leadership, there nothing principle to

of the changes of the which haveprevent taken placetypemany
Söderhamn from being orchestrated by organization outside thean
public sector.

If the Municipality had realized that structural changesnot were
required and that would have focus finding place theto on a

the municipal development project which rapidlynew economy,
evolved would probably have occurred. As result,not a awareness
of ones problems the ñrst crucial criterion for externalown
involvement.

The second important criterion reflects the Characteristics of a
network haveWe already noted that communications,economy.
communications capability and frequency of communications are a
key factor. In this of the smallest local labourrespect, many mar-
kets Sweden sparsely populated rural municipalities covering a-
large oñen have negative Characteristics which hardly bearea can-
changed, and which that they develop suffrcientcannotensure a
adaptation potential, they of the problems theyeven are aware are
facing.

A third criterion which applies central involve-to government
that the degree of gearing of thement invested im-resources
since demand alwaysportant, exceeds supply this andcontext -

merely in ñnancial The skillsnot and experienceterms. needed to
partnership project equally important.promote The gearinga are

probably high where there number of speciñc before theassetsare a
project possibly hidden assets, whichstarts need be revealedto
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labourlocalused forterminologytheApplyingsupplemented.and
developed bybelocational advantagesthatthismarkets, canmeans

integration.andcooperationofmeans

integration.ofThe nature

growthreinforcedesignedinterventioninvolvesCooperation to
alsofavourable. Wedevelopmentswheremarketslabourlocal are

negativeexperiencedwhich havemarketslabourlocalrefer to
ofsizetheinfrastructure,of thequalitythebut wheredevelopment,

privateof thethe etc.and sector,marketlabourlocalthe structure
ofresultthetrend,reversing thisforprerequisitestheprovide anas

the latterThus,of time.periodlimitedinitiative for case,a
involvesplayersand localthe Governmentcooperation between a

adjustment.andofchange course
ofpolicysaid thatbemightsimpliñedsomewhatIn terms, a

localhalf of thethanslightly lesspotentiallymightthis nature cover
100-150involvingpossiblySwedenmarketslabour -

meaningless,somewhatthisofFiguresmunicipalities. nature are
pictureinadequatehavetendwholethesincehowever, to anweon

theabove. Butstatedfor thepotential,developmentlocalof reasons
theandof suchsufficient numbertherethatpoint areas,are a

andjobsthe future,faithofeffectsoverall greater newterms
sufñcientlyprobablytransferdependencereduced payments areon

highlytheconclusionsbase currentsubstantial, onourcanwe
Söderhamn.the changeofevaluationspreliminary process
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