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RegionalNiiringslivsutveckling

Fdrord
Folkpartietliberdlemait en sjiilvstiindigpolitisk kaft i Giitebory.
formulendesav Bertil Ohlinredanpa 3o-taletoch desstlo
Socialliberalismen
pe att marknadsekonomi
ochsocialtansvargar att fiirenaiir lika giltigt idag
somdet var de. Det senaste
uttrycketf6r dettaiir kampanjtemat
"Sverige
behiiverbedefitretagochdagis"diir vi visar ett sammanhalet
altemativsom
innehaer satsningar
fdr bedeitkadfdretagsamhet
ochbattreviilfiird.
Nii.ingslivetbehiiveiv:ilfiirdenochviilllirdenbehiivernaringslivet.Folkpaniet
i Gtiteborgredovisarinfdr valettle hiimp€larei ett sammanha
et programfiir
en fodsattuwerklingav Giiteborg.Denlorstahandlarom att fa ordningpa
stadensekonomi,denardraom vzilErdenochdenEedjeom
niiringslivsuweckling
i vestn rcgionendik Gitteboryhar en naturligposition
somcentralort.I dennaskrift presenterar
vi dennngsiktigadelenav ett tvestegsprognmfitr att skapasysselsettning
ochutvecklingi Goteborg,medvar
synpa nodviindigheten
av en regionalkaftsamlingking en gemensam
vision
fiir en positivvastsvensk
niiringslivsutveckling.

REGIONALKRAFTSAMLING
FORNARINGSLIVSUTVECKLING
I
VASTSVERIGE
- En visionfor framtiden.
FOLKPARTIETLIBERALERNAOCH DEN VASTSVENSKA
KEGIONEN
GiiteborgAr en naturligport mot Europaoch ydruen. Giteborystdrftr det stdrstL
export-och imponvArdeti landet.Vi mhte driyapdfAr enpositiy regionoluweckling,
SjbfanenArpd vLgfillbakc son ett miljovdnli.gtahernativ,Gdteborymdstefuenas t roll
somitemetionell h(mn.
Ffigor sommiljd, sjukydrd,kammunikaJionzr,
kollelaivtraf.k,utbild.ningoch \d.nn8.Spolitik krdversamarbete
i Vdstsverige.
En del av detstatenidagstyr bAr vi sjAlvafd
arcvarfdr. FAr et stdrktsamarbete
i Vdstsveige,sdvdldemokrutiskt
son i beslutskr$,
vill yi arbetafdr ett d.ireknahregionpaanent,
I Europa6kar regiotumasinflytandeochbetydelse
i konhifor denlokalauwecwingen
rerc ochsatnarbete
medandraregioner.Fdr att yarumedochmdtadetta,u det yiktigt
ocksdfdr ossax skapaen konkurrenskraltig
ochintressantregion,utanomytjgendyer
Sbckholm.Pd vdn initialiv har det 'ppnatsett vdstsvensh
Ec-kontor i Bryssel.Det skoll
yerkajdr Vl $yeige ochtr)ljq utvecklingen
i EuropeiskaUnionen.
Giteborgligger centrclti Nord.en.
Delar ov Nord,iskaRd.dets
sekretariatbo e dArfir
kunnaJbrlAggqshit. Det vill vifonsdfia arbeta.
Det
iir
dd
boraenJdrdelatt inte vara
fdr.
en nationellhuyuhtad. I EU ko.ndet nard.iska
sarnarbetet
fd en ikrig roll.
W har startatett samarbete
mtllan kommunar
ochhdgskolori Vdstsyeige.Det behAvs
vdlufuiuodemdnniskor,attraktivautbildningssdten
medfrarnstdende
forskningfdr en
gynnsamutyeckling.Vi medve*artill att skapaett sanmanhdlletcitluniveryitetmitt i
Gnteborg,ilker dr nlgot mycketpositivtftr stad.en.Vi iU fd till stdndett krcaiyt
regionnltkunskaps-och uttecklingscentrum
pd exempelisLindhohnen,Dairkanforskare,nLringsliv,uppfnnareoch ofentliga in:titutionermdtasochnya industier toform.
W vill fd medalla, kommuner,hdgskolor,nningsliv ocherukiua, i arbetetfrr en
bdrkrafrigrcgionmed.eu gtnntamtnlingslivsklimat. vi vill skapaett d.rivanderegionalt
organmeden bdrandevisionfor hanlels-ochndingslivsuvecklingen
i Vdstsyeige.W
harfdreslagiten idemiissasomstunpun*ten
en
sd.dan
krcfrsonling.
fr)r

AKUTAINSATSER
TILLLANGSIKTIGA.
FRANKoRTsIKTIGA
lGdteborghar presenterat
ett programfdr insatsermot
Folkpartietliberalerna
mot arbetsl6shet
der vi siigeratt det nu er dagsfdr mobilisering
arbetsldsheten,
mellanpadiernaoch i
iGdteborg.Vi vill fe till standen breddverenskommelse
fackfdrbundoch olikaoffentligaoch statliga
samarbetemednaringsliv.
massiva
insatsermot arbetsl6shet
och hegldshet.Om det
fe fram
verksamheter
er vi bereddaatt avseta
inte finns negraandrafinansieringsm6jligheter
pA
fdr
en
sadan
satsningfrAnkommunens
motsvarande
en 50-6ring skatten
ge mengfalttillbaka.
sida.Det kan i laingden
fdr allamellan16 och
Det handlarde om etgiirdersom en aktiv ungdomsgaranti
nagon
form
skall
omvandlas
till
av
aktivitetsbidrag.
att
24, att socialbidrag
som finnsfdr insatseri kommunen,men
utnytja den fristiilldakompetens
fdretagen.Det handlarom
framfdralltfdr att kunnabistede sme och medelstora
pa
praktikutbildningar,
mer momentav egenfdretagande
och fdretagsstartande
gymnasietoch eftergymnasiala
utbildningar.
och inbjudaarbetsmarknadens
olikaparter
Vi vill inriittaen projektorganisation
ser ut att bli battre,samtidigt
for att fe ig6ngarbetet.Just nu, ndr konjunkturen
grupper
fett
fler
langtidsarbetsldsa
och
av ungdomarsom aldrig
som vi har
allt
viktigtatt g6rabredalnsatserfdr att ge dem
haft ett riktigtjobb, ar det s?irskilt
mdjlighet
att ta sig in pA arbetsmarknaden
nitr
nya chanser,erfarenheter
och en
fdretagensefterfregan6kar.
Insatserav dettaslagkandock baravaraav kortsiktigart och mAsteockse
m6tasav lengsiktiga
atg:irder.Det ar endastgenomen hallbarttillvexandeprivat
kan inte kommenderas
sektorvi kan klarajobbenoch vdlfdrden.Sysselsiittning
har
inte
finansiella
mojligheter
att
suga
upp de arbetsldsa.
Den
fram, Kommunen
privatasektornsom skaparviilst6ndeter beroendeav vilkafdrutsettningar
som
givesoch hur det ser ut pA den internationella
marknaden.
Vad vi politikerkan
gdrafdrutomkortsiktigaakutainsatser,dr att fylla pa och mdtadem med ett
fdrutsdttningar
fdr nyfdretagande
16ngsiktigt
arbetesom kan ge gynnsamma
och
mens:irskiltblandde sme och
en tillvexti fdretagandet
overhuvudtaget,
fdretagen.
medelstora
Det er dettavi nu i och meddennaskriit fdlierupp vSratidigarefdrslagmed.Vi
ser det som naturligtatt gdradet utifreneft regionaltVestsvensktperspektiv.
liggerom vi vill f6lja med och
Det ar deri mycketav varaframtidamdjligheter
helstligganAgotfdre utvecklingen
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vAsTSvERrcE:PoRTENMor vARLDEN.
Gdteborgliggersom en naturligknutpunktmellanNordenoch Vdsteuropa.
Vi
har en lSngtraditionav kontaktervAsterutoch ut dverviirldenallt sedanstaden
byggdesupp av handelsmdn
och entreprendrer
fran England,Skottland,Holland
just
och Tysklandfdr att fungera
som Sverigesport mot viirlden.
Vi tenkerhdr inte pestAatt SverigesvaggaliggeriVestergdrland,
det fer
historikerna
utrdna.Helt klarter dockaft Vestergdtland
och Vestsverige.
aven
fdre det att alladelarblevsvenska,soelaten oerhdrtstor roll fdr helaNordens
utvecklingoch att handeloch kontaktermedomviirldenmyckettidigt
etablerades
i omredet.Med sinarikanaturtillgangar
och godajordbruks-och
fiskefdrutsettningar
samttransportleder
utmedkustoch in i landetpa alvaroch
sjdaretablerades
myckettidigt en civilisation
i omredet.
Handelscentrum,
ftirr och nu.
- och sdkerligen
Regionen
har varit ett handelscentrum
alltifrenVikinga-tid
lengt
innandess- och Hansa-epokens
rdrelsermellanVasterhavet
och Ostersjdn,till

glansdagar
Kompaniets
Ostindiska
och industrialiseringens
tidevarv.Redaninnan
Gdteborgs
tillkomst,fylldeplatseroch stedersom Kongahella
och Ldddselgngre
in iGdta Alvs mynningen centralroll fdr handelnoch kontaktermellan
Skandinavien
och restenav vdrlden.Det ar en roll vi medallamedelmeste
fdrsdkabibehella
och utvecklaocksAfdr framtiden.
Dennaturligardrelseriktningen
har av naturgivna
fdrutsettningar
varit vasterut,
mot kustenoch GdtaAlvs utloppoch vidare.Det dr ett faktumoch en tradition
som inte skalliiververderas,
meni hdg gradkan liggatill grundfdr ett fortsatt
moderntregionaltinriktatarbetefdr ett blomstrande
Vestsverige.
Skagenregionen.
Vi fer inte hellergldmmavaranarmastegrannregioner,
Sydnorgeoch
Norddanmark,
n5r vi diskuterarutifrenett regionaltperspektiv.
Vi har manga
gemensamma
bandoch de er naturligagransdverskridande
samarbetsomreden
fdr Vdstsverige.Det som iblandkallasSkagenregionen,

. NORDENS
GOTEBORG
HUVUDSTAD
OCHKULTURCENTRUM.
Gdteborgscentralalagei Nordenger m6ngafdrdelar.Stadenar ocksepA menga
siitt lagomstor fdr att det skallvaraldtt och naraatt ne olikadelaroch
verksamheter,
men andeutan att fdrlorastorstadens
fdrdelarimangfaldoch
allehanda
utbud.Vi vill arbetafdr att g6raGdteborgtill Nordensinofficiella
huvudstad.
NordiskaRadettill Giireborq.
Det er da baraniirmasten fdrdelatt inte ocks6varaen nationellhuvudstad,med
tankepa den prestigekamp
som alltidfinnsmellannationella
huvudsteder
om de
gemensamma
institutionerna
fdrutomde egnanationella,
Gdteborgar nermast
neutralzon,som liggermitt itriangelnOslo,Kdpenhamn
en i det avseendet
och
Stockholmoch er lett att nA fran Reykavik,Helsingfors
och Torshavn.
En del av nordiskaradetssekretariat
bordediirfdrkunnafdrldggashit. Det vill vi
arbetafdr. Myckettalarfdr att det nordiskasamarbetet
kanfe en ny och pa
mangasatt viktjgareroll om de nordiskalendernablir medlemmar
i EU.
Kultur-och evenemangsstaden,
Kulturblir ett allt viktigaresett fdr en stad att marknadsfora
sig och hevdasig.
Kulturendr negotav hjartatoch sjdlenien stadoch region,Det er en allt
viktigarefaktorfdr manniskor
och f6retagatt etablerasig i ett omrade.Genom
vAr nya Opera,Filmfestivalen,
Bok-och Biblioteksmdssan,
Dans-och

pe sevelprofessionell
och allaandraspennande
arrangemang
teaterfestivalen
er Gdteborgredanen viktigoch kandkulturstadi Europa.
nivesom amat6rnivS,
i
Dennaprofilskallvi fortsettautveckla.Gdteborgskallbli ett kulturcentrum
Nordeuropa,
Nordenskulturhuvudstad!
har
Fotbolls-EM,
Friidrotts-VM,
GothiaCupoch andragaloroch evenemang
ocksebidragittill att siittaG6teborgp6 kartan.Gdteborgskallbli ett pulserande
Nordisktcentrum.

EN REGION
I EESOCHEU.
VASTSVEBIGE,
meni grundennaturligaprocesser.
I Europasker idagtve delvismotstridiga,
delsen rdrelsemot dkat lokaltoch
Delsen rdrelsemot dkaddverstatlighet,
regionaltinflytande.
Nationalstaterna
kan idaginte lengreensammaldsam6ngaav sinaproblem,
gemensam
arbetsldshet,
maktendverkapitalstrdmningarna,
sasommiljdfregor,
genom
gemensamma
insatseroch EU er de
sekerheto s v. Det kan baraldsa
idagdet naturligaorganetfdr Europasnationer.
Sverige,EESoch EU.
Sverigehar genomEEs-avtalet
tagit ett stegnarmareEuropaoch EU. Fdross
Det ger inte det politiskainflytandeoch
liberalerAr dock EES-avtalet
otillr.ickligt.
framtidsom ett
den mdjlighetatt paverkav6r egenoch Europasgemensamma
ger.
EU-medlemsskap
av naturligaskel
fdr v6r ekonomi,meninnebiiratt vi inte har n6gotreellt
EESar nddvaindigt
inflytandeens over beslutsom dlrektberdrvAregenlagstiftning.Det innebar
ockseen fortsattosiikerhetfdr fdretagenom v6r framtidaroll i ellerutanfdrdet
gemensamma
handelsomredet.
Avtaletfdreldrasmedtidende det inte er en del
av den processEU utgdroch kan inomloppetav ett 6r sdgasupp. Dessutom
i EESmellanSverigeoch EU. Det ger inte
kvarstermAngaformellagrenshinder
hellertilltraide
till EU:salladelar.
Vi i Sverigehar nu att ta stellningtill om vi vill varamedfr6n bdrjan
diskussionerna
och drivapa fdr en positivutvecklingellerste utanfdr.Riskeni
den senare situationen
ar da att vi standigtbehovaanpassaoss fdr att vera
villkoren
fdretagskallfA sammaoch helstnegotmergynnsamma
konkurrenterna.
Ett nej i Eu-omrdstningen
skulleinte minstfdr V6stsverige
kunnakommaatt
innebarastorasv6righeter
internationellt,
Medborgarna
harju da klart uttalatett
fr6n det cikande
europeiska
inom ramenfdr EU.
avstendstagande
samarbetet

vi kommeratt ha och kunnaha
Fdretagens
osakerhetom vilka relationer
kvarstardA i6n stdrreomfattning.
Vastsverige
Europa.
och regionernas
kanvi inte
FdrVdstsverige
inneberdet ockse,att sa laingevi inte ar medlemmar,
i EU:sregionala
kommittd,som har en radgivande
fe nagonrepresentation
nivaerinom EL.
fdr
fregor
som
berdr
lokala
och
regionala
funktion alla
roll fdrendras,atvenom det vtterst er och under
Itakt medatt nationalstaternas
nationalstaterna
som utgdr
tid lar fdrblide enskildademokratiska
dverskAdlig
grundenfdr det europeiska
rorelse
mot
samarbetet,
sker ocksaen
ett dkat
niveerna.
in{lytandefdr regionerna
och de regionala
Till stdd fdr dennautvecklingfinns EU:suttaladegrundsom byggerpe Europas
och etniskagrupperna.
EU har mAngfaldoch vdrnandetom de olikanationella
om de menskliga
riittigheterna
till skillnadmot Sverige Europakonventionen
inskriveni sin qrundlag.Resonemanget
om den s k subsidiaritetsprincipen
ger ocks6de
nerhetsprincipensom inte minstfinnsmed i Maastricht-fdrdraget,
nivaerna
mdjligheter
idet
nya
Europa
som
nu formas.
lokalaoch regionala
6kade
Europa".
Det som iblandkallas"regionernas
fdr den lokalautvecklingen
i
lsp6renav dettaskerett dkat engagemang
medandraregioner.Ddr mestevi i Vastsverige
vara
konkurrens
och samarbete
med.Ddr har vi en stor chansfdr framtiden.MendA mestevi bdrjanu. Det er
inomramenfdr det som kallas
derfdrpositivtatt vi redaninlettett samarbete
Europasfyra motorer;det samarbete
som de ekonomiskt
drivanderegionerna,
iTysklandsamt
Lombardiet
iltalien, Katalonien
iSpanien,Baaden-Wortenberg
RhOnes-Alpes
i Frankrike
bedriver.
iEU kan vi f6 m6ngaviktigakontakteroch
Genomaktivtdeltagande
pa
samarbetspartners regionalniv6,vilketkan gdraoss k6ndaoch bidratill en
positivutveckling.
Ett medlemsskap
i EUl6serinte v6raproblem,menger klartbiittre
fdrutsdttningar.
Regiondiskussionen
och ncidvdndigheten
av att ge foretagandet
godafdrutsettningar
i EU
er dock i grundendensamma
oavsettmedlemsskap
ellerinte.
Starvi utanfdrblir det snarareen viktigareatt iVdstsverigedrivap6 fdr en
konkurrenskraftig
regionmed gynnsamma
fdrutsattningar
fdr naringslivet
om vi
skallklarajobben,valfardenoch ekonomin.Vi kan inte enbartfdrlitaoss pe
inomEU och fregorsom
omgivandeldndersgodaviljandr det gallerutveckljngen
i hdgstagradber6rvar egenutveckling.

MdJLIGHETERNA
FINNSFORG6TEBoRG
ocH VASTSVERIGE.
De senasteerensutvecklingmed h6g arbetsldshet
och mindreinflytande6ver
ver utvecklingpekarpe att Vdstsverige
inte har den starkastdllningi Sverige
och fdr den deleni Europa,som er n6dvdndig
om vi skallfA de framtida
arbetstillfaillena
och kunnage medborgarna
en god samhSllsservice,
p6 efterkElken.
Vastsverige
Det finns idaganledningatt kdnnaen viss oro infdrutvecklingen
med en
hArdnande
konkurrens
ivdr omvarldDeistort sett allaomr6den,vilket kommer
att peverkaoss oavsettmedlemsskap
i EUellerinte. Vi Ar idag inte riktigt
rustadef6r att mdta detta,
BAdeSydsverige
och Melarregionen
liggeri mlnga styckenfdre oss. De f6rsta
genom
har
nerhetentill Kdpenhamn
och kontinenten
flerafdrdelar.Skaneer
redanen regionsom genom"orestad"har en klarframtidspotential,
inte minsti
positiv
konkurrensmed oss. Det ar en
kampvi mAsteta upp och sjelvamesteta
ansvarfdr. Melarregionen
har genomnarhetentill Stockholmandrafdrdelar,men
genominsiktenom att
har ockseallt mer intensifierat
sitt samarbete
huvudstadens
makt och tidigareautomatiska
fordelarinte 5r likasjalvklarai den
regionalisering
och decentralisering
av beslutsfattande
som vi ser runtomoss.
Aven i Norrlandhar ett 6kat grSnsldst
samarbete
accentuerats.
En utvecklingvi
nu mastekommaifatt.
Ftirutsettningar
finns.
Historiskaoch internationella
erfarenheter
visaross att om det finnslangsiktiga
visioner,djarvapolitikeroch fdretagsamma
mAnniskor,
kan nAringsliv
och
fdrutsiittningarna
samhdllenblomstraAvenom
frSnbdrjanar d6liga.
Vi har fdrutsefiningar
att etableraoss som eft evenemangs-.
kongress,kultur-,
milj6-,och transporttekniskt
centrum.Genomgodabandtill ett attraktivtoch
centraltbel6get"cityuniversitet"
i Gdteborgoch tekniskForskningoch
Utvecklingmeddet nu fristAende
Chalmers
samtde medicinska
fakulteternai
spetsenoch en gdteborskoch regionalsamordning
av vera narings-och
marknadsf6ringsmdssiga
insatsers6somGdteborg&Co,
Niirjnqslivssekretariatet,
goda
Ec-kontoretetc, har vi
fdrutsdttningar
att skapaen gynnsamframtid.
Att det inte er omdjligtser vi inommedicin-industrin,
dar Gdteborgs-regionen
blivit negotav ett svensktcentrummedflerastoraframgengsrika
lSkemedelsfdretag
som meden intensivforskningsoch utvecklingsverksamhet
i
samarbetemed Universitetssjukhusen
skapatstoraframgengar.
Ett mycketgott
exempelpe en verksamhet
och ett arbetssdttvi pAolikasett mesteunderstddja.
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i sperenav trafikinfarkten
i Mellaneuropa
bdriarbli
Vi vet ockseatt nersjdfarten
ger
sesom
exempelvis
allt mer intressant,Fjarrsjdfarten till omlastningshamnar
legebli
Rotterdam,men Gdteborgkan sedanmedsitt strategiska
Vi vill befasta
fdr vidaretransporteriNordenoch Nordeuropa,
omlastningshamn
Vert legeger dock
harnnstad.
Gdteborgsom Nordensviktigasteoch centralaste
fdrdelarom vi inte aktivtarbetarfdr att utnyttiade mdjligheter
ingasjiilvklara
Det var derfiir
som gives.Det Ar mengaatt slassom sammauppmarksamhet,
- kunderaddas,de Atminstone
gliidjandeatt Cityvarvet- fiirhoppningsvis
ett
i6r en stdrrehamnstad.
Ar oundgengligt
reparationsvarv
Vi vet intejust nu vari framtidenliggeroch mastederfdrarbetapA bredfront,
men utan att splittraoss och vara resurserallt fdr mycket.Det saknasen tydlig
viljeinriktning
om vad vi vill medver region.Det saknasen visionom
Vastsverige
fdr framtiden.

VISION,
EN GEMENSAM
regioneroch andraAr klart pevisatatt de
mellanframgangsrika
Skillnaden
f6ruts6ttningar
lyckats
framgengsrika
f6rutomatt ha ett antalndringsstrukturella
pe
gemensam
vision
bArande
som drivit och styrt
sammanfoga
dem underen
framet.
utvecklingen
vision.
Ingeendeoch inspirerande
menen gemensam
strevanoch
Det har inte alltidgAtt i den tanktariktnlngen,
resurserna
utan
att
det
skall
ses
iallt
fdr
sndva
termer- har i
koncentration
av
sig skapatframg6ng.Visionenhar formatssom malsom alltefterutvecklingen
fett reviderasoch utvecklas.
omfattandese att det tydligt ger att utlesavad
En visionmastevara nagorlunda
som kravsoch vilka malsom skalluppfyllas.I principskallallakunnase hur de
Det ar omdjligtom den 6r fdr generell.
kan deltaoch bidratill fdrverkligandet.
A andrasidanhandlaren visionaldrigom siffror,utandr mer en bild av vart man
vill. En bild som fvlls med olikadelmelfdr att n6s.
visionsom gdr det vSrt
Det ar viktigt att man fer en positivoch inspirerande
pA
mddanatt arbetafdr den olikahellisamhAllet.Vision,om an aldrigse
som inte for oss framat.
vacker,utan etfoljandehandlinger baradagdrdmmar
Aktivitetutan visioniir 6 andrasidanbaratidsfdrdrivsom riskeraratt soretaat
a l l ah € l l .
En visionparadmed handlingkan ddremotfdrandravArlden,ellerialla fall var
egenregionien positivriktning.

Ett gemensamt
och lengsiktigthandlande.
visionom vart
Det er darfdrsAoerhdrtviktigtatt vi f6r till stenden Vastsvensk
vi vill, sa att allakan arbetainomramenfdr den;fdretagare,medborgare,
politiker,myndigheter,
hdgskolorm fl. Denkan ses som ett tydliggdrande
av de
gemensamma
regionala
riktlinjerolika- framfdralltoffentliga- organom mdjligt
skallarbetaefter,
Dettaskallinte misstolkas
som att den ar fdr alltidgivenellerskalllasaoss. Den
m6stestendigtdebatteras
fdr att hellasvid liv och kunnakorrigeras.
Olika
politiskaoch etiskavarderingar
kommerocksaatt styrainnehellet
och hur melen
vdgendit formuleras.
respektive
PAde flestahSller dockerfarenheten
den,att ner manviil lagt det rent politiska
k:ibbletet sidan,har sjailva
formuleringen
av visioneninte varit nagonpolitisk
tuertomhar enighetenvarit stor.
stridsfrega,
En samsyniir ocks6nddviindigfdr att visionenskallvara uthallig,vilketisin tur
dr nddviindigtfdr att ge ett positivtresultat.Visionenfungerarsom en
for exempelvis
fdretagatt etablerasig hAr.Ingetfdretagvegar
utgengspunkt
etablerasjg ien regiondairspelreglerna
st?indjgt
andrasberoendepe politisk
majoritet.En konsekvent
och uthelligneringspolitisk
linjeger de lengsiktigt
oositivaeffekterna.

AVSTAMP2OOO- EN IDEMASSAFOR2OOO-TALET.
har vi tidigarefdreslagitatt Gdteborgskallta initiativ
Utifrandettaresonemang
till en stor Vdstsvensk
idemessa
ddr politiker,medborgare,
fciretagare,
forskare
m il kan samlasfdr att diskuteraoch ta fram id6erJdr hur Vestsverige
skallbli
en intressantregioniSverige.Europaoch vArlden.
Dettamestekommaigengse snartsom mdjligt.Det handlarinte om att bara
arrangera
en m6ssameddiskussioner,
seminarier
och utstAllningar,
dvenom det
kanvara ett forstasteg,utanom att skapaen processmed id6utbyteoch
formandetav en vision.
VestsvenskVarldsutst5llningi Gtiteborgfiir 2ooo-talet.
Vi vill lanseraen ide som funnitstidigare,om att l6tadet helaarbetafram mot
ar 2O0O,dA en veckaavsettsfdr ett jiitteavstamp
fdr Viistsverige
in i 2000talet, Ett sedantevenemang
behciver
bdrjaplanerasredannu och infdr detta
mgstekrafternasamlas,sa att vi i Vastsverige
verkligenkan gdraar 2000 till en
kick-offmedgemensamma
krafterfdr framtiden.

Hdsten1999 och veren2000 kanfyllasav olikaaktiviteter,givetvismed en
vid arsskiftet.N6gong6ngunderperiodenkan i varje
tillstSllning
hejdundrande
av n6gotslag96 av stapeln.Det handlarom
stdrrestad i regionenarrangemang
veckakan
m m. Underen avslutande
sportevenemang
massor,kulturaktiviteter,
se sedanhelacentralaGdteborgstengasav f6r en omfattandeid6mdssamed
via Gdtaplatsen
och ldngshelaAvenyn
fren Kongressha!len
olikaverksamheter
till GustafAdolfsTorgoch hamnen.En egenform av
och 6stra Hamngatan
i Gdteborgheltenkelt!
VastsvenskVerldsutstallning
genominrdttandet
av en stiftelsemed sponsorerfran
Det helakan finansieras
kommuneroch ndringsliv,

I GOTEBORG.
STRATEGIARBETE
i Gdteborg,lett av en av
Det pegerredanidagett strategiarbete
Vi
presidiedelegationen
anstalldstrateg. tenkerhdr intefdregadetta,da vi ser
det som viktigtatt skapaen bredpolitiskenighetom utgengspunkterna,
strategi- ellerom manse vill; vision- i
analysenoch en framtidagemensam
Menvi vill ijnd6pekap5 nSgracentrala
Gdteborgoch Vdstsverige.
att arbetamed.
utg6ngspunkter
sida,att drivapA utifrendet
Det Ar viktigt,menarvi fr6n folkpartietliberalernas
varasjelvklartatt
vi ovan lyft fram.Det bordeegentligen
regionalaperspektiv
pegar
inbegr€p
hela
regionen,
de det er vi
iGdteborg
som
det strategiarbete
negot,
gemensamtsom har forutsdttningar
att estadkomma
AterinrdttaGiiteborgsgruppen.
som dockintefar drdjaallt fdr lenge,vill
lavvaktanpA en regionalkraftsamling,
enyoinriinasi Gdteborgfdr att drivape
vi idresla att den s k Gdteborgsgruppen
arbetetikommunen,
i det strategiska
och
i kommunstyrelsen
bestodav olikapartirepresentanter
Gdteborgsgruppen
fdr att regelbundet
treffasoch diskutera
ordfdrande
teddesav kommunstyrelsens
politiskt
mer
16ngsiktigt
strategiskt
arbetei
frametsyftande
fdrankra
ett
och
kommunen.
ldagJdrmdrkas
det politiskaarbetetav de dagljga,v.il se viktiga,kommunala
fdr att na ldsningar
som inte minstar avgdrande
bekymren,att framtidsfregorna,
p6 dagensproblem,fdrsvinner.
arbetetsom idagpegarsaknarden politiskafdrankringsom dr
Det strategiska
nddvendigfdr att ge klaradirektivoch tydligaresultat.Det er i dagslagetav
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hdgstavikt att Gdteborg,som regionens
centralort,far till stenden s6dangrupp
geng
fanns.
liknandeden som en
Nya perspektivoch tyngd i flamtidsarbetet.
gdteborgare
Till sig bdr den ocks6kopplaett antalframsteende
och
vdstsvenskar
fdr att fe in andraperspektiv
dn det politiska.Det kan handlaom
personerfran ndringsliv,
kultur,media,larosaten
och liknande.Det kan lAmpligen
rdrasig om tre-fyras6danapersonersom ar villigaatt medverkai
Gdteborgsgruppens
strategiarbete.
Kommunstyrelsens
ordfdrande
skallvaraden som lederarbetet.PAse satt fer
Till gruppens
det framtidsinriktade
arbetetden tyngd det ftirtjenari kommunen.
fdrfogandestaillsett mindresekretariat
som arbetarmedfregornaoch tar fram
underlagoch analyser.Materialsom kan liggatill grundfdr ett fortsattarbete
kan ledafram till fdr kommunen
och en politiskdiskussion,
som fdrhoppningsvis
langsiktigtgynnsamma
och pe sikt helaVAstsverige
beslut.
Det naturligadr att arbetetmedtidenfer en regionalbasoch tas 6verav ett
gemensamt
regionaltorgan,

REGIONAL
POLITISK
NIVA.
Det finnsen rad fragorsom enskildakommunerellerlandstinginte kan l6sautan
samverkanp6 ett stdrreregionaltplan.Exempelpe sadanafragorer att utveckla
planoch genomfdragemensamma
en gemensam
atgdrderinomsjukvard,trafik,
samt marknadsfdring
nationelltoch internationellt.
utbildning,neringspolitik
Fiiraldradoffentlig struktur.
Dagensregionala
indelningmedsinarcitteri 1600-taletslAnsindelning,
utifrAn
den da oerhdrtstarkacentralastatligastyrningenav landet,har blivitallt mer
fdreldrad.
Problemen
med den komplicerade
och sverdverskEdliga
offentligastruktursom
raderi Vestsverige
blir allt stdrreiu lengretidenlider.Med fyra
landstingsomreden,
tre lan och ett otal olikastatligaregionala
organbarai
problemen
Gdteborgsomredet,
ar
uppenbara
och samordning
ett komplicerat
arbetener det gdllermAngaviktigadvergripande
fregor.
Mitt i allt detta har Gdteborgblivitnarmasten egeninringadd, istSlletfdr en
naturligdel av en stdrreregion.Det er obestridligt
att G6teborgutgdr navetoch
motorni regionen,menden offentligaorganisationen
av idagndrmastsndrper
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dennapositionoch medvetetelleromedvetetisolerasGdleborg,istelletf6r att
fdr en positivutvecklingav helaregionen.
agerande
det sker ett gemensamt
stemmergriinserna
inteallsdverensmed hur mAnniskor
och
Ndringsstrukturellt
trafik idagverkligenrtir sig i omredet.Servi till hur statenoch de stora
sin verksamheti landetmed
fdretagenunderde senareerenallt merorganiserat
geografiskt
allt mer formas
regionaltbaserade
indelningar,
ser vi hur Vdstsv€rige
av Gdteborg,Bohuslan,
Alvsborgoch iblandinbegripande
till en enhetbesteende
respektive
Halland,iblandinte.
VArmland,Skaraborg
Denlokalaoffentligageografiska
strukturenm6stenu formasig efter de
nAringslivet
som
kanske
framst
sedanflera6r insett
fdrutsettningar
av.
nddvAndigheten
regionaltorgan,
Gemensamt
I andrafall kriivsdet starka
I en del fall gar det bra medlosligare
samarbete.
fdrhandlaoch
organmed mandatatt fatta gemensamma
beslutrespektive
parter.
oavsettde befinnersig i Sverigeellerutomlands.
diskuteramedandra
att lokalakommunpolitiker
fdrhandlarmed
Det 6r exempelvis
otillfredsstiillande
av regeringen
utseddarepresentanter
och iblandrenamyndighetspersoner
om
Fdrhandlingarna
om
sedantsom 6r en direktregionalangelSgenhet.
vagtrafiksatsningarna
i den s k Adelsohn-overenskommelsen
6r ett exempelpe
hur lokalaoolitikerfdrhandlar
fdr ett antalkommunermedforst en av staten
Adelsohn)
och sedanVegverketfdr att enaskring
utseddfdrhandlare
{Ulf
i Gdteborgsomredet.
Det blir nermastomdjligtatt enaskring
trafikinvesteringar
gemensamt
inte
finns
nAgot
organsom fattar besluten,Ansvaret
detaljerda det
fdr de beslutsom sedanfattasblir ocks6synnerligen
oklart.Vdgverkethar
medallmanhetens
och de
dessutomsin vilja,vilkenintealltiddverensstammer
politikernas
lokala,regionala,
syn pA vad som 5r viktigast.
regionsom attraherarutldndska
Skallvi bli en attraktivoch konkurrenskraftig
visa
investerare
mastevi kunna
upp en enighetoch beslutskraft.
- VASTTIN
Regionparlament
G.
Skalldettavara mdjligtkrevsdet ilangdenett direktvaltpolitisktregionaltorgan.
Det Ar baraett sAdantsom genomsinaledamdterhar ett direktansvargentemot
medborgarna
i regionen.Andraformerav indirektafdrbundinnebdratt
politikerna
fdr sinakommuner/landsting
dn fdr sina
snararear fdretradare
politisk
och veljare,varfordet inte blir en
diskussion
om olika
medborgare
alternativfdr en gemensamt
sundutveckling,utan snarareen slitsamkamp
mellanolikalokalaintressen.
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och beslutsfattande
ldagsaknarvi Vdstsverige
dennaplattformfdr diskussion
fragorsom
kommun-och landstingsdvergripande
ndr det giillergemensamma
gdra
den b6sta
inte ar av nationellkarakteroch dar stateninte alltidkan
Vi mAstenu skapadennaplattformsom kan ingjutamod
regionala
avvdgningen,
och tro pe framtidenfdr oss Vestsvenskar.
ellerregionparlament
i
Vi vill ddrfdrinrattanagonform av regionfullmdktige
Vdstsverige
och som pAsikt ocksamestebli ett folkvaltorganinbegripande
de
parlament,
delarav Vestsverige
som vill samarbeta.
Ju idrr dettaregionala
eller
varfdr inte VdstsvenskaLandsdelsting- Vdsttinget-, inriittas, desto bdttre. Rent
Tankendr ju att
strikt skullebegreppetLandstingmycketval kunnabibehallas.
strukturen.
dagenssjukv6rdslandsting
skalluppg6iden nya regionala
fiir demsom vill,
Vastsvenskt
samarbete
i
Utanatt idvrigt gA in i den regiondebatt
som pAgerruntomiVeistsverige
pe
vi drivit fdr, om en ny regionalstrukturi
sambandmedde statligautredningar
och Alvsborgsom
Sverige,handlardet alltsafriimstom Gdteborg,Bohuslen
Hallandoch
redannu visatett intressefdr ett merfdrdjupatsamarbete.
Skaraborg
har i sinasvar pe de statligaregionutredningar
som gjortsvisatsig
politisktsamarbete.
merawaktandetlll ett mergenomgripande
och organiserat
lblandrdknasdvenVdrmlandtill VAstsverige
och imen av intresseifrandetta
h6ller ocksade en mdjligdel iett vastsvenskt
samarbete.
fdr att kunna
Grunden5r att det m6stevaraett frivilligtorganiserat
samarbete
fregor.Vi iir dockdvertygade
fatta beslutom gemensamma
om att det med
tidenkommeratt vdxafram en insiktom att skallvi ha en chansinternationellt
och dvennationelltmestevi alla her iVdst ageragemensamt.
Det ar ockseoerhdrtviktigtatt f6 medsig mainniskorna
iregionenp6 det som
pA
pe
gar ut
visar att m6ngainte er med vad diskussionen
sker.Undersdkningar
pe och nyttanav att brytaupp de gamlagranserna,
fdr en ny regionalordning.
och debattkan fdrhoppningvis
insiktenom det positivamed
Genomdiskussion
vad vi hdr fdrespr6kar
fa bettregenomslag.
Att drivafraganhelt ovanfdr
vore helt fel frAnbdrjan.Initiativen
huvudetpa mdnniskor,
och vilja m6stei
mycketkommanedifren,dvenom niiringslivet
och politikerna
5r de som i nemnd
ordningfdrst f6tt insiktenoch bdrjatdrivafr6gan.
lnrattandetav Ec-kontoreti Brysselairett bra exempelpa hur och fdr vilkadelar
samarbetet
:ir naturligt,Frenatt ha varit enbarten angeldgenhet
fdr Gdteborg,
genomen motionfran folkpartietliberalerna
i Goteborgs
fullmAktige,
har det
j regionenkommitatt
genomett aktivt intressefr6n omgivandekommuner
inbegripa65 kommunerialla de olika15nsom av traditionreknastill
Vestsverige,
fr6n Falkenberg
isdder till Torsbyi norroch fran OckerciiViister till
Tibroi Oster.Det dr baraLillaEdetsom mitt iallt detta- annu- stdlltsia
utanfdr.
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EGMyckettyder redanidagpe att en sedaninrettningsom det gemensamma
politiskt
pA
regional
samlad
i
en
klarare
kontoretskullevinnamycket styrning
kraft.
vision,
Denviktigastefreganfdr ett regionaltorganer att skapaen gemensam
p6
utbildning
och
infrastrukturplaneringen,
satsningen
som n6ringspolitiken,
samarbetetkan
och det internationella
forskning,turism,marknadsfdringen
arbetautifren.

NARINGSLIV
I SVERIGE.
SKAPANDE
regeringen
fdrdapolitikendr att skapaett
MAletmedden av den borgerliga
gynnsamtneringslivsklimat.
Det 6r endastse vi kan kommaur krisenoch skapa
sysselsattning.
kork ivdrldshavet.
Sverige,en sjurlkande
och de kravsen rad etgarder.Alltifren
Sverigebehdvernyfdretagandet
gynnsamma
fdretagsbeskattningsregler
till riskvilligtkapital.En
grundfdrutsettning
inflation
lega
riintor,vilketi sin tur kraveratt
dr leg
och
betasav.
budgetunderskottet
Vi mAsteocksaen gangf6r allainseatt vi leveriett litet helt
land.Det 6r p6 exportenvi byggtvert vAlstand,som i
utrikeshandelsberoende
Det ar pa exportenvi
omfordelningar.
sin tur gett mdjlighettill valfiirdsskapande
vdlfdrden.
mastefortsdttalevaom vi skallbibehalla
oss pe hur vi skall
Vi i Sverigehar underde sista50 erenmestkoncentrerat
som skallfdrdelas.
fdrdelavera resurser,inte pa hur vi skallskaparesurserna
och sedanallt
Det kan varaen av mengafdrklaringar
till vert fdrst langsamma
snabbareras utfdr itillviixtligan.Det har de senaste40 ereninte skapatsett
i den privatasektorni Sverige!Det ar baraett av menga
endanettoarbetstillfiille
problemvi har,Dendel av samhAllet
som skaparv6rt
mAtt pA de underliggande
v6lstendhar dArmedf6tt en allt stdrrebordaatt baira.Resultatetar att
fdrdelningssystem
i hdg gradliderav att det saknas
omfattandesamhiilleliga
att fdrdelafdr ett fdr alla bra samhdlle.
resurseroch arbetstillfellen
Grunderna
till dagenssituationfinnsatt hittaiskeendendecennierbaketitiden.
pA 50- och 60-talen,som inte minsthadesin grundiatt vi efter
Efterrekord6ren
invidett
stog meden fdrdigproduktionsapparat
andraverldskriget
- inte minstTysklandoch Japan- hunnit
Europa,hadeomvArlden
sdnderbombat
ifatt vAr konkurrenskraft.

Underhela70- och 8o-talenhar var ekonomisedangett ien kriiftgengsom
nddtorftigtklaratsgenometerkommande
devalveringar,
som isin tur inneburit
ytterligaresamrefdrutsdttningar
i langden.8o-taletsspekulationsoch
leneekonomi
som hadesin upprinnelse
i devalveringen
1982 medden derpa
genomslaget
fdljandeinflationen,
fdr marknadens
och kapitalets
internationalisering
samtett fdreldratskattesystem,
fick se till slut hela
ekonominatt ge ibokstavligspinn,utannddvaindiga
rationaliseringar
och
investeringar
i landetoch fdretagen.
Ner luftenunder1990-91gick ur den d6 kraftigtdverviirderade
svenska
ekonomin- och kronan- fdljdeden arbetsldshet
och det budgetunderskott
vi
idagser effekternaav.
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8o-talethar lart oss att devalveringar
som skaparinflation,en offentligsektor
som sugerupp arbetskraften
och somtar ut storaskatteroch via skatte-och
premierar
bidragssystem
spekulation,
skatteplanering
och kostnadsstegrande
verksamhetutan minstasp6rrar,framfdratt uppmuntratill arbeteoch sparande,
ledertill katastrof.
problemoch legkonjunkturen
Prisetfdr vera "hemmagjorda"
er stor arbetsldshet
och ett gigantisktunderskottsom inte kanskdrasbort dveren natt, men meste
ned.Arbetsldshet
ar ildngdenfdrodande
fdr b6desamhelleoch individer.En
oerhdrdmdnskligresursgArtill spillo.
Det iir 2o-erigafdrsummelser
vi har att ta igenpa en betydligtkortaretid.
Bafireneringsklimat.
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Myckethar gjortsav regeringen
fdr att astadkomma
ett gynnsammare
nAringsklimat,
vilketiir fdrutsdttningen
fdr att vdndatrenden,I kombination
med
de just nu och kortsiktigtpositivaeffekternaav den flytandekronan,6ren
gynnsamutvecklingi sikte.Orderingengen
i lndustrin5r stdrredn pe mangaar.
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Problemet
gjortm6ngaav de rationaliseringar
dr baraatt storfdretagen
de
egentligenbordeha gjort under8o-taletfdr atr bibehalla
sin konkurrenskraft
och
ddrfdrinte behdvernyanstella
i den omfattningsom skullekrdvas.
Kommuner,landstingoch stat kan inte hellerldngre,som pa 8o-talet,sugaupp
all arbetskraft.Det har vi inte i ldngdenred medom vi skallkunnage
ndringslivet
ett gynnsamtklimatoch skapafdrutsdttningar
fdr en god velfiirdocksei framtiden.
Hoppetster till smefdretagandet
och kanskednnumeren expansionav
medelstora
fdretag,vilkervi idaghar alldelesfdr fA av. Effekternaav detta ldr
dock drdja,dvenom vi kommeratt se ett dkat behovav arbetskraftframgent.
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liberalerna
arbetatfram centraltanges
I v6r skrift JOBB2O0Osom Folkpartiet
givetvis
giltiglokalt.
grad
dr den
ver riktningnationellt.I likahdg
Olikaformerav
forskningsoch infrastruktursatsningar.
Det behdvsutbildnings-,
fdr fdretagen.Det ger
indirektstdd av dettaslagger battrekonkurrenskraft
fdr att kunnamdta
industri
vilket
5r
nddvandigt
lnomv5r egen
ocksekonkurrens
ledersnararetill
fdretagsstdd
marknaden.
Direktekonomiskt
den internationella
motsatsen.
och dem som
som gynnarnyf6retagande
Det behdvsocksSnya skatteregler
genomatt avvaktamed
Exempelvis
vegarsatsapa nya innovationer,
visarvaraktigvinst.
beskattning
tills verksamheten
underfdrst6dda
tal om att det gillarfdretag,men inte
Socialdemokraternas
inte vinnernegot
Se liingesmafdretagaren
fdretagarna,
5r f<jr6dande.
p6 att f6 ansvarfdr fler anstdlldaoch utvidgasln verksamhet,utan
personligen
skatter,pelagoroch byrekrati,kommerhan ellerhon
baradrabbasav ytterligare
fdr att expandera
och anstSllafler. Dettam6ste
ha
ett
incitament
helleraldrigatt
v i S n d r ap 6 .
och mdjlighetatt ta ut egnavjnsterskapasmer kapital
Genomdkadldnsamhet
pa riskkapitalmarknaden
inya och expanderande
fdr ytterligareinvesteringar
och ddrmeddkadeskatteintekter
totalt
och dkadsysselsiittning
verksamheter
sen.
Ljusningisikte, menennuosakert.
Det finnsvissaljusateckenredan,mende ijr An s6 lengese sme och breckliga
och viljafren allassidaatt rada
att det kommeratt krdvas{onsattauppoffringar
pa
problemen,
fdrtvina.
Lite hjdlpfren
om
de
inte
skall
slockna
och
bot
gentemot
omverldenkrdvsockse.Gdteborg5r extremtkonkurrensulsatt
viktigt
fdr oss att
omvarldenoch helt beroendeav den.Dairfdrer det serskilt
sesomEESoch GATTkan trddai kraft.
olikafrihandelsavtal
kvar.En fortsattturbulensi riksdagen
Det finnsocksAannumangaorosmoment
riskeraratt skapastiganderdntorisperenav minskadtroviirdighetfdr den forda
politiken,En socialdemokratisk
segermedderashot om rena
riskeraratt sAttastoppfdr en fortsattpositivutveckling.
"aterstallarpolitiken"
fdrdelmed
En stigandetillvaxtledertill att kronanstdrks,varvidvar ekonomiska
leder
in
ien
ny
inflationsspiral
valuta
upp
och
kanske
oss
l6gt
verderad
Ats
en
med hdg rdntasom fdrsdtteross i en iinnusdmresituation.Det finnsocks6en
inomolikaomradenviint och bdrsen
risk nArman nu ser hur marknaden
fortsatterstiga,att det 6nyo gar att borja"tjdnapengarp6 pengar"och
elleratt ldnernarasarivdgutansubstansiform av motsvarande
spekulation,
produktivitetsdkningar,
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att sdttaupp negravarnande
Utanatt bli allt fdr dysterfinnsdet anledning
inte fer
fingraroch vi m6steocksavara bereddap6 att sysselsdttningsdkningen
vilja
ha.
den tart vi skulle
viktigafdraindringar
isyfte att fe ett
Aven om det g6rsmengastrategiska
gynnsamtnAringslivsklimat,
saknasdet faktisktidag,trots allt, en sammanhellen
nAringspolitik
i
Iandet.
Moderaterna
drivande
ser gdrnamarknaden
som
ldsningen.Socialdemokraterna
i sin tur tror pAtraditionell
industripolitik.
Vad
6r
en
aktiv
ndringspolitik
fdr
nyfdretagande
inom
som behdvs
sarskilt
tjdnstesektorn.

NARINGSLIV
I VAST.
SKAPANDE
Goteborghar drabbatshSrdareiin pAde flestahSllav lagkonjunkturen
och den
p596r.
Framst
har
industrierna
strukturomvandling
som
de traditionella
och deras
Iiggerinte hellerse lengtbakomoss. Vi
underleverantdrer
drabbats.Varvskrisen
har faktisktden l,igstasysselsattningsgraden
i landeti Goteborg,66,1% av den
arbetsfdrabefolkningen!
Dessutomhar finansbolagen
idet ndrmastehelt leimnatGdteborgoch
Vdstsverige
i sambandmedfinanskrisen.
Stor utmaningsom kreverkrafttag.
Det dr en stor utmaningvi ster infor.Giiteborgbeh6ver25.000 nya jobb!
Vastsverige10O.0O01
Vi m6stemedandraord skapa50 jobb om dageni
Vastsverige,
vatav '12i Gdteborg,framtill 5r 2000 tdr att klaraarbetsldsheten!
Det er en tuff, men inte omdjlig,uppgift.
Det krevsnu krafttagfdr att verkligenvdndautvecklingen
ien positivriktning.
Nationellt,men inte minstregionalt.Vi har inte r6d att barafiirlitaoss pa statens
agerande,utan masteockseha en egenVestsvensk
beredskap
och politik.
F6rdetta kan en regionalenhetfylla en rollfdr att skapaen framatsyftande
strategiskfokuseringp6 hur vi skallskapaen konkurrenskraftig
och valm6ende
region.
Det er inte se enkeltatt marknaden
l6serallt, som exempelvis
moderatergdrna
undernyliberaltinflytandehevdar.Harvi inte kraftatt drivapA kan vi lika gerna
bli dverkdrda,varvidmarknaden
och de ekonomiska
fdrlaggs
transaktionerna
annorstedes.
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industri.
av traditionell
Beroende
f6r beroendeav negraie storafdretag Serskilt
Vi airidagi VAstsverige
foretag.Det iinns en industriellbredd,
relaterade
och till bilindustrin
bilindustrin
i
fdr att utvecklingen
allt fdr dominerande
airdockbilindustrin
menvolymmessigt
pa
och
svengningar
med
tanke
de
skallkdnnashelt trygg,
Vastsverige
bilmodell
och ddr en endamisslyckad
f6randringar
som sker pe bllmarknaden
med
Jdretag
framfdrallt
medelstora
Det
kan bli katastrofalt. saknas
tillvextkapacitet.Detta masteges mdjlighetatt viixa till.
har minskat.Nu mesteandrav6gartill, som ger
Industrinsandelav naringslivet
fdretagen,inte minstinom nya
fdr de sma-och medelstora
fdrutsattningar
t6retag'att v6xatill och ge
och olikaformerav tjansteproducerande
branscher
sig ut pe nya marknader.
bordefinnas.
Fiirutsattningat
pe KungligaTekniskaHdgskolan
har vi goda
Enligten underscikning
jdmfdrt
medde andrastorstadsregionerna
V6rafdrdelar
fdrutsettningar.
litenoffentligsektor,lSga
landoch
siotransporter,
Malmo
er;
bra
Stockholmoch
bredindustri,hdgskolormed
storamarknadfdr insatsvaror,
kontorshvror,
groddforetag.
menga
i5
legutbildade,
fdretagande,
kvalilet,stort
h6ga
medflyg, svagkdpkraft,htig sjukfrenvaro,
Varanackdelarer: fa direktlinier
fe
semresocialtutbud,semrekulturelltutbud, akademiker,
industriarbetarldner,
litet universitet,
traditionellindustriort.
Man kan vdrderade olikaovan upptagnaomradenape olikasett och resultaten
mellanorternavar ganskasme. Men
bdr tas med en nypasalt, d6 skillnaderna
dar en djuparestudiedr nddvendigfdr att ta
det kan iindege vissaindikationer
och vilkainsatsersom kravsfor att na den,vilka
fram en bArandeframtidsvision
nackdelar
som 5r av strategiskbetydelseatt
och
vilka
fdrdelarvi skallutnyttja
atgiirda.
dr enligtovanndmndaundersdkning;
Iokalisering
Viktigastftir neringslivets
samt kostnadenfdr
transporter
telekommunikationer,
nerhettill marknader,
arbetskraft.
f ramtidssatsningar.
Strategiska
fdr olikacentralainvesteringar.
Det krdvsen klararepolitiskviliaoch markering
Skallfdretagvegaellerkunnasatsa.kravsdet att stat och kommunerklargjort
i infrastrukturen.
sin politikoch bidragittill grundinvesteringarna
Det
kan rAtt utnyttjadvaraett framg6ngsrecept'
Dennya informationsteknologin
inte
bli diffusaoch
kr6vsda en genomtanktstrategi.Annarsriskerarinsatserna
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som kravsfdr ett "vinnandelag", Fdrstnar ett utbud
ha den koncentration
inte minsthos enskilda,som inte
skapats,kan det vexa framen efterfragan,
produkter
garnainvesterar
kopplar
upp dem pa net om utbudetinte dr
i nya
och
tillreckligtattraktivt.
oss och var region.Delsfdr att gdra
En annanviktigfaktor ar att marknadsfora
kunnasprida
fdr
att
i niiringslivskretsar
oss kendafdr turister.Menframfdrallt
sin egenverksamheti, liksomatt
kunskapom en attraktivregionatt fdrlaigga
fdretag
och
kunnafdlja upp meden vail
knyta
kontakter
med
bra
kunna
hdr iVEstsverige.
fran myndigheter
och ldrosAten
fungerande
"back-up"-service
Det behdvsen organisation
som kan ta
Ec-kontoretkan hArspelaen nyckelroll.
kan
hjAlpa
vera
egna
ut pA en
emotoch slussautldndskafdretagreiftoch som
internationell
marknad.
regionalvision.Det ar
Skalldetta lyckas,6r det nddviindigtmed en gemensam
pe
ibaken
vi
kan
marknadsfdra
oss
ett kraftfulltsiitt och
endastmed en s6dan
kanvisa uoo vad vi ar och vad vi vill.
Stabiltklimatmedstarktomvandlingstryck.
for fdretagarna.
Skallde
Regionalt
och nationelltmastestabilavillkorgaranteras
pe
gdra
idder
maste
inte
minst
nya
oprdvade
de
vagaatt
langsiktiga
satsnlngar.
inte standigtandras.
kunnalita pe att fiirutsiittningarna
Vi
Det iir samtidigtviktigtatt skapaett klimatmedett hdgt omvandlingstryck.
klimat.
Men
vi
fe
ett
neringsliv
som
alltid
och
lugnt
skall
foredrarofta ett stabilt
kan haivdasig och fdljamediutvecklingenoch inte varaberoendeav konstant
gynnsamkronkurs,vilketdr omdjligtatt garantera,
m6stestabila
grundfdrutsdttningar
fren kommuneroch stat mdtasav ett klimatsom gynnar
konkurrenskraft.
nytAnkande
och utvecklingoch darmedbibehellen
och
Riskkapitalmarknaden
mesteocks6utvidgas.Fdrdet krevsdet konkurrens
ett renteliigesom gdr att det finnsett utbud.En riktiglinje5r att bildaregionala
Ett av de storaproblemenidagfdr
av en del av ldntagarfonden.
riskkapitalbolag
f6retagendr just att fa tillgangtill riskvilligtkapital.
I den globalisering
som p6gertyderallt mer p5, mot vad manfdrst skullekunna
tro, att den lokalamiljdnfdretagenarbetari blirallt viktigare.Det ar teknik,
kompetensoch systemsom dr knutnatill den lokalamiljdnsom ar mest
Sdrskiltviktigtairdet fdr de
fdr konkurrenskraft
och lokalisering.
betydelsfullt
fdretagen
som
6r
s:irskilt
beroende
av den lokala
och
medelstora
sma
marknadens
funktion.Fdrmagan
att skapaen s6dandynamikar alltsaoerhdrt
her utgdr.
lokala
miljd
Vastsverige
och fdretagandet
fdr
den
centralt
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sdrskiltfdr en litenekonomisom Sverigeer
Oppenhetgentemotomvdrlden,
i EUoch dppenhet
viktigtfdr en dynamiskmilj6.Oppenhetgenommedlemsskap
gentemotnya tankar,bredkommunikation,
immigration
och utlandsstudier
ar
sydvasterut
sadantsom ger impulsertill utveckling.Ver nArhetoch orientering
for
Vestsverige.
kan hdr spelaen avgorandebetydelse
redanpa gymnasiet.
Nyftiretagande
och "Gnosjti-anda",
varafdrslag
Det iir i det perspektivet
Klimatetmesteuppmuntranyfdretagande.
om att redani gymnasietfA kunskapom att driva{dretagoch derutdver
allsberdrsiskolan
skallses.Om arbetslivet
serskildasmafdretagarutbildningar
idag,er det nermastutan undantagitermerom elevensom anstelldi ett stdrre
fdretag.Det er ett tankesattsom m6stefdrindras.
intesessom nAgotkonstigt
Gnosjdar ett exempelp5 omradendiir fiiretagande
I framtidenkommerallt fler
och svert,utan som negotnaturligtoch sjelvklart.
fiir
kanske
arbetar
andra,storrefiiretag.Vi
att vara "sinaegna",6venom de
Vestsverige!
behdverlite mer "Gnosjd-anda"
LV6.
Nyfiiretagarcentrumpa Kviberg- FdRETAGARCENTRET
Ett fdrslager att gdraLV6 gamlalokalerpa Kvibergtill ett nyfdretagarcentrum,
och lokalerunderen kortareeller
kan fA tillgangtill lAmpliga
der smAfdretagare
ldngretid till en rimligkostnad.Det kan handlaom allaformerav fdretag,fren
Sarskiltnya verksamheter
till renatjdnstefdretag.
sme tillverkningsverkstAder
Det saknasidagbilligaoch flexiblalokalerav dennatyp. Kviberg
skallpremieras.
kan da fungerasom ett tdnkbartalternativ.Det kanvaraett siitt fiir nya
och skaffaett kontaktnetmedandrape
fdretagareatt testa sin verksamhet
omredet.
fr6n statenssidavoreatt 6verlatalokalernap6
Ett direktsmafdretagarstod
ordnarmedett nyfdretagarcentrum
Kvibergtill kommunen,mot att kommunen
priser
pa
det storaomr6det.
med lokalertill rimliga
vill vi heltenkeltgdratill
LV6 fastigheter
GamlaLuftvArnsregementet
Verksamheter
fdr 2000-talet.
LV6 - Livskraftiga
Fdretagarcentret
Hiig kompetensgenomtorskningoch utveckling.
och kvalitet
Vi kan inte konkurreramedlagalciner,Det mastevarakompetens
ges
mastemoderniseras
och smef6retagandet
som ger oss fdrdelar.Nairingslivet
och
mdjlighetatt blomstrameddettafdr dgonen.Det kr:ivsett hdgt Forskningsi veraprodukteroch en god ldnebetalningsfdrmaga.
Utvecklingsinnehall
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och inte minstbidratill ett
I Gdteborgmestevi ta tillvaraverakunskapsseten
Dessa
teknikpark,som redanskapat6000 arbetstillfellen.
bra klimati Chalmers
ger ett utvecklingssom er nddvAndigt.
groddfdretag
och innovationsklimat
Attraktiv studentstadmed Universiteteti Centrum.
samlasicentrala
institutioner
mot att Universitetets
Den pageendeutvecklingen
positiv
ger
och
klarafdrdelarn6r det
6r mycket
Gdteborgtill ett "Cityuniversitet"
fer ocks6en
gdlleruniversitetets
i stadensutveckling.Universitetet
delaktighet
gentemot
mangaandrauniversitet,
som
konkurrensfdrdel
klarinternationell
meste
visa
ett
fortsatt
Kommunen
fr6n
stAderna.
utlokaliserats
snarast
ndr det giillermarkoch fastigheterfdr vAralarosateniGdteborg.
tillmdtesgaende
PAolikasett mesteGdteborgbefestasig som en bra och intressantstudenstadi
er ett led. Brautbudpa service
regionen,landetoch Europa.Cityuniversitetet
medtillgangtill bra och billiga
orientering
och en studentvdnlig
mm
med rabatterpA kollektivtrafik
introduktionserbjudanden
studentlegenheter,
gdra
dr sdtt att bidratill detta.V6rt fdrslagom att fdrskdnaMasthuggetoch
omradettill en studentstadmed liv och rdrelse,ndran6jen,hamnenoch de olika
som byggsiomredettir ett led iv6r viliaatt g6raGdteborgtill
nya institutioner
och studentstad.
en attraktivutbildningsmesteett intressantoch utvecklande
I samarbetemed hdgskoloroch Universitet
och forskningsintensiv
netverkbildassom kan ledaregionenmot en kunskapsDet var derfdrvi i
mellanmyndigheter
och niiringsliv.
riktningi nerasamarbete
kommuner
och
mellan
Folkpartiet
fdreslogoch f6tt till stendett samarbete
hdgskolori Vdstsverige.
Centrumfiir innovationoch utvecklingpa Lindholmen.
iGdteborgkan ett regionaltcentrumfdr innovationoch
Pa Lindholmen
uppfinnare,
det
mellanhdgskolor,neringsliv,
utvecklingmedsamarbete
ges
spainnande
och
vaixa
fram
fdr
att
skapa
en
mdjlighet
att
offentligaoch andra
tar form.
miljddar nya industrieroch neringsverksamheter
utvecklande
fdr varandras
Det kan, inte minstner kontakteroch fdrtroendeetablerats
leda
fdr
olika
id€er,
till kortare
komDetens
att beddmaframtidsutsikterna
patenttagande
av
och fortsattutveckling/produktion
fdr satsningar,
beslutsvegar
En
del
regionala
utvecklingsfonder.
med
finansiellt
stdd
av
nya innovationer
pE
fdretagarcentret
i det ovanfdreslagna
kan sedanetableras
verksamheter
g a m l aL V 6 .
UppfinningarnasHus - IDEHIISET.
premieras.
Genom
m6stenyskapande
och uppfinningsrikedom
Overhuvudtaget
samarbeteinomforskningoch utvecklingoch dppenhetf6r kreativakrafter
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kanalertdr registrering
av
och upparbetade
utifr6n,regionalautvecklingsfonder
gdr
patentoch en skattelagstiftning
det ekonomisktmdjligtatt utvecklanya
som
radikaltfdrbdttrasfdr v6ra
kan fdrutsettningarna
idderoch uppfinningar,
pe
menddremotinsatserfdr att se
uppfinnare.Det r6derinte brist uppfinningar,
produceras
i
Regionalt
kan vi arbetafdr att
Sverige.
de
utvecklas
och
till att
perspektiv.
skapaen intressantoch kreativregionur detta
Hus pe Lindholmen,
lddhuset,
Vi vill som en start lanseraett Uppfinningarnas
och der till bdrjanett par personer
ddr kommunenuppleterett hus fdr uppfinnare
fiir att kunnabist6och fdrmedlakontakter.I samarbetemed
fer ansteltning
m fl skallden
av lontagarJondspengar
NUTEC,lVF, de nya "uppfinnarfonderna"
pe
kunnavAndasig till dettastalla
som har en idd ellerheller meduppfinningar
fdr hjdlpoch tips vidareoch om sedantsom patent-tagande,
pappersexercis
gentemotdet offentliga,skatteroch
finansieringsmdjligheter,
lagarsamt inte minstmdiligakontaktermedfdretagsom arbetarmed liknande
verksamhetoch som skullekunnavaraintresserade.
kan genomlempligaspecifikationer
Kommunaloch regionalteknikupphandling
inomvissaomraden.
spelaen avgdranderollfdr utvecklingen
Gdteborgskall
Det er av hdgstavikt att hallaver hdgaprofilinommiljdomradet.
pe
grdn
langt
framme
miljdtekniska
sidan.
den
varaen ren och
stadsom ligger
i miljdsektorn.
Det finns mangaframtidaarbetstillfellen
Utbildningfiir framtiden.
av allafdrstiirksfor att fe fler
Kommunens
ansvarfdr en god utbildning
hdgutbildade
och fa en strategiskfdrdelindringslivoch dvenoffentlig
fdrvaltning.
Det airdiirforFolkpartiet
liberalerna
Grundenfdr detta laggsi grundskolan.
fdreslagitoch arbetarfdr att allaeleverskallfe tillg6ngtill en dator.Alla meste
ges sammamdjligheter
att hengamedp6 teget in iframtiden.
Gymnasietmastesedanbyggap6 och m6letm6stevaraatt ingeninte har
gymnasiekompetens
och teknisk
i regionen.Serskiltbdr naturvetenskaplig
pe
fdr
fa
idag
sig inom
mycket
tyder
att
allt
utbildar
inriktninguppmuntras,
dA
dessaomradenoch behovetkommeratt 6ka iframtiden.
marknadiir spreket.Vi svenskarer
En nyckelfaktorpe dagensinternationella
ganska
p6
sprekdr det ddremotsemre
ovrigaeuropeiska
idag
duktiga engelska.
stdllt med.Fdr att motaframtidenoch kunnage sig ut pA nya marknaderkravs
fdr aft lerasig flerasprakoch att 6venaldre
att ungdomarintresseras
medborgare
manhar.Sprekkunniga
och
kompletterar
de sp16kkunskaper
pe.
att satsa
I mycket
fdretagarem fl 6r en oerhortviktig konkurrensfordel
grundlaggs
i spr6ki grundskolan.
intressetoch kunskaperna
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f6. kompetensftir alla.
Klimatav konstantvidareutbildning
har kommuneninte baraett ansvarfdr
Genomkomvuxoch andrainrdttningar
delarde missatpe
nya chanseri livetgenomatt komplettera
att 9e menniskor
ocksa
att hdjasin
att skolaom sig, utan
ellermdjligheter
sin grundutbildning
kompetensoch kunnafdljamed i den snabbautvecklingsom skerpA manga
omreden.
bredaoch
medfdretagoch hdgskolormesteregelbundna
I samarbete
skapas.Storafdretagkan alltidbetalafdr
utbildningsprogram
specialinriktade
fdretag
som i likahdg grad,ellerkanskeidagdn
F6rsme
dennavidareutbildning.
avtal,se att
mestedet kunnagessarskilda
mer, behdverkunnigamedarbetare
genomge
kompetenshdjande
framatsyftande
och
de kan letasinamedarbetare
utbildningar
av detta slag.

NARINGSLIV
I EU.
VASTSVENSKT
SKAPANDE
marknadi
regleroch en gemensam
Genom6kadintegrationoch gemensamma
vara
fdretagi
EUEEs-lender,
har
mestadels
er
och
som idag
vart neromrede,
regionenen jdttechans.ldagskerSverigeshandeltill hAlftenmed Eu-ldnderoch
varavfleralSnderidagsdkermedlemsskap
med EES-omrAdet,
helatre fjerdedelar
i EU.
skull.
EU.fdr smefiiretagarnas
och
nArdet gelleroffentligupphandling
Genomatt i6 tillg6ngtill EU:sdatabaser
p6
kan
mindre
marknader
runtom
oss
ocksS
pa andrasdtt fdrsdkata sig in
nya
hinderutan dagenskrangligabyrakratiska
foretagfa tillg6ngtill nya marknader
- och olikalokalareglersom er omdjliga
vilkai mvcketbestarmed EEs-avtalet
att anpassasig till.
f<iren egenfciretagare
klararsig alltid,iivenom de l6ngsiktigtldr foredraatt fdrleggasin
Storfdretagen
i EU
vilketmedlemslenderna
verksamheti stabilalanderinomstoramarknader,
har redananpassatsig genomatt allt
kan sdrjafor. De svenskastorfdretagen
internationellt
och fdrleggaen stor del av sin
mer anlitaunderleverantdrer
verksamhet
utomlands.
inte fdrloraidenna utveckling
och smafdretagare
SkallvAraunderleverantdrer
m6stede isin tur pA sammavillkorsom allaandrakunnage sig ut i EUoch
ett
kunnahandlamed partnersder utande extrakonkurrensnackdelar
innebdr.
oundvikligen
utanfdrskap
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kunskapsutbyte,
Internationellt
iir det nddvendigtatt etablerakontaktmed EU:s
Fdr vera hdgreutbildningssiiten
Det far vi tillgangtill genomEES,men mAstedA betalafdr varje
institutioner.
program
och kan inte styra6verdem,baramedverka.EU:sforskningsenskilt
fdr oss idagoch
dr oundgAngliga
och olikadatabaser
och utbildningsprogram
Vastsveriges
konkurrenskraft.
rAtt
bidra
till
att
6ka
kan
utnyttjade
Direktekonomisktutbyte.
fa del av en del av de
kan Svenvi iV?istsverige
Genommedlemskap
till olikaprojektoch
som finnsi EU.Pengarsom kan anvendas
strukturbidrag
fdr att sterka
i krisoch utbildningsinsatser
av branscher
strukturomvandlingar
i Europaoch varlden.
konkurrenskraften
iEU se till att de stora
ar det centraltatt vid medlemsskap
overhuvudtaget
till oss. Fdratt fa del av dessa
fondmedelsom der finns pe olikasatt kanaliseras
krdvsdet de ockseoftasten mycketgenomtiinktstrategiom hur man vill
a n v A n ddae m .
fdr V5stsverige
i EU och det dr
mojligheter
Det finnsalltsamangaintressanta
g6ra
allt som st6r i
fraganom vi idaglengsiktigthar red att missadessa.Vi vill
och de helstsom en ytterligare
ver makt fdr att bidratill ett starktvdstsverige
i detta perspektiv.
av EU:sidag 174 olliciellaregioner.Vi har allafiirutsiittningar

"VAsTsvENsKTMITI" FORVASTSVENSK
NARINGSLIVSUTVECKLING.
visionoch var
Viistsvensk
Fdr att aterknytatill diskussionen
om en gemensam
region,
meningatt en sedanAr nddvAndig
om vi skalllyckasbli en framgengsrik
se vill vi lanseratankeno5 ett vAstsvenskt"MlTl".
"MlTl-visions."
Tankendr att skapaett regionaltorgansom arbetarmeddet JapanskaMlTl,
Ministry of internationalTrcdeand Industry,som fdrebild.Detta ar ett
och har genomsin
strategisktorganfdr Japansn6ringslivsutveckling
inflytande
framtredande
roll haft ett oerhdrt
dverJapansutveckling.MlTl er
organetatt jobbai i helaJapan.
derfdrnagotav det meststatusfyllda
fdr att omvandladet JapanskanAringslivet
i
lstort sett allastdrresatsningar
langtidsplaner.
takt med och helstfdre tidenhar sin bdrjanis k "MlTl-visions",
instrumentfdr niiringspolitiken
och det organ
Genomatt varastatenstrategiska
som tagit fram visionerom landetsutvecklinghar mani nerasamarbetemed
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naringslivoch det offentligakunnatledaJapansutveckling.MlTl:t har till sig
ndringslivm fl
Jdrvaltning,
inomuniversitet.
kunnatkopplade mestframstaende
och tagit fram underlagoch programfdr att drivapA en gynnsamutveckling.
kringJapansekonomiska
MlTl fungerarsom ett forumfdr diskussioner
fren
av
deltarfdr att ta fram
utvecklingddr representanter olikadeiar samhdllet
pe bdsta
linjekringhur samhSllets
en gemensam
{statens)resurserkoncentreras
sett,
Det er alhse inte fr6ga om en institutionsom likt ett forna Sovietisktstatsstyrt
planeringsorgan
instrumentfdr att ta fram
styr allt och alla,utanett gemensamt
visioner
med
strdvanatt leda
analyseroch underlagfdr analyseroch
fdr en positivndrings-och
och de centralainvesteringarna
utvecklingen
milj6.
i
konkurrensutsatt
en
samhellsutveckling
- VASTERaJT,
utvecklingssekrelarial
Ett vAstsvensktekonomisk-regionalt
Aven om allt givetvisinte 96r ellerens:tr 6nskvartatt fdra dvertill svenskaoch
fdrhallanden
er dndekonceotetv6rt att titta nermarepe.
vdstsvenska
kan vi skapa
Tillsammans
Vi m6stesjalvaiVdstsverigeta tag iv6r utveckling,
fram och
kan
koppla
olika
kunskaper
och
ta
resurserfdr en enhetsom till sig
region.Dettaunderledningoch med ndra
drivape fdr en konkurrenskraftig
politiskt
valt
organ.
Helstett folkvaltregionparlament.
kontaktertill ett
Ekonomisk-Regionala
Vi kan kalladet negontingistil medVestsvenska
tiatet; vA STERUn
Utvecklingssekreta
lar behovaen del
Det iir viktigtatr podngteraatt dvenom dettaVASTERUT
vega
fdr
framtiden,
trots - eller
avsdtta
resurser,nagotvi helt enkeltmeste
snararjust pe grundav ett svartekonomisktlege,se iir inte meningenatt det
Tvartomskallman
utredningsapparat.
skallbyggasupp n6gonstor by16kratisk
genomatt hyrain och ta del av utomstaendes
kunskapoch forskningoch
men
kunnahellaen slimmad
6ndAkraftfullorganisation.
ndtverksarbete
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Ett fdrsta utkast, VASTSVENSKT
MITI/VASTERUT meo en gemensam
styrandevision!

FRAMTIDEN
LIGGER
FORoss - oM vI VILL!
Vi star alltseinfdrstorautmaningar
och saknaridagi mycketden kraft som
krevsfdr att kunnamdtadetta.Men vi saknarinte fdrutsattningarna.
Genomett regionaltsamarbete
indgot som pg sikt m6stebli ett folkvalt
regionparlament
och medde delarav Vdstsverige
som vill samarbeta,
se kan vi
skapaden kraft som krdvs.
Kopplarvi dettatill ett strategisktorganav ovanskisserade
slagfdr att formaen
gemensam
visionfdr en konkurrenskraftig
regionmedett starktoch
ndrlngsliv
differentierat
har vi allafdrutsaittningar.
Tidener dock knappoch varie
ytterligare
fdrdrdjninginneber
motlutoch blindskarinnanen uthelligutveckling
dr isikte.
Det handlarom att vAgaoch att varabereddpA att ge och ta ide interna
diskussionerna
mellanolikaparteroch partieroch olikadelarav regionen.
Problemen
skallinte underskattas,
mene andrasidaninte hellerdverdrivas,fiir
dA kommervi ingenvart och det blir sAmretdr oss alla.Det handlartill sist om
att vilja.
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LIBERALERNA
VILL!
FOLKPARTIET
Vi vill:
- skapa50 nya jobb om dagen i Vdstsverige- varav 12 per dag i Gdteborg- till
dr 2N0, ilka ger 25.M nyajobb i Clteborg och 100.4fi i hel.aVdstsverige,
- ta vara pd de vdstsvewkaoch gdteborsktJdrutsdaningarnaoch tralitionema
somporlen mol vibmen,
- bygga vidare pd vdr historia av iippenhetgenterot omviirUen,
- dterskapaGiiteborgsgruppenbestdendeavframtddande politiker och
framstdendepersonerf'r stateSiarbeteti Gdteborg,
- J& med medborgama i arbetetfar en gemensamvdstsvenskregion,
- infi)ra ex folkvalt regionaltparlament i Vdstsveige, Viisuinget,
- arbelt i samspelmellan kommuner,niringsliv och utbiUningssdtenftr en
gynnsamframtid,
- skapaen regionaltstrategi-organ,V)iSTERUT,Idran diva pd
nirtng slivsuwecHingeni Viistsverige,
- skapaen gemensamviion omframtiden i Vd.stsverige,
- fd iSdng ett arbeteftr en gemensamvisiongerwmen VdstsvenskAamiissa,
- Sdra ar 2000 ti ell jiilleavstatnpfir VA$sveige in i 2wtalet,
- gdra Goteborgtill Nordenshuvudstadmeden del av Nordiska rdde*
sekretariat,
- gara Gatuborgtill m nonleuropekH kulturcentrum,
- gdra Gatuborgtill en intemalionell pulserandeevenemangsstad,
- att Vdstsverigeskall bli en stark rcgion i Europa i satnarbetemed andra
regioner och med dehagandei EU:s regionalakommix|,
- samordnaregionensmarknahfdringsmdssigainsatseroch ge Ec-kontorct en
central roll i arbetetgentemotEuropa,
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- kanalisera EU-medeI ur olika stukturfond.ertill regioaen,
- arbetajir en bibehdllet snrk positian fdr hunnen i spdrenav narsjdfartens
dka.deatt alaionskrart,
- befastavdr alh sta*nre positirn inom miljiiomr&det,
- ha ett Vdstsverigesom konhtfterar med kompetensoch kvalitet, inte ldga hner,
- satsapd ststegisk ulbiuning inom sddantsom sprdk, datorer, teknik- och
nannetenskappd grundskolaoch gymnasium,
- ax alla skall ha minst gmnasiekompetensoch att fler skall vara
h |gskoleutbildade i regionen,
- medverkatill en afrraktiv studentstadmed ett attaldivt citlunieercitet i centrala
Gateborg,
- premiera det uwecklandeklimat Chalmersteknikpark sknpar och som redan lett
till 6.0@ arbetstillftillen,
- gdra lindholtnen till ett regionalt kreativt cenlrumftr unecHing och
forskning, ddr nya niringar och industrier kan ta form,
- inrdfta ett Ilppfrnningarnas Huspd Lindholmen,idihusef,
- inrdtta rcgionala iskkapitalbolng,
- ge godafrirutsiittningE Jijr f)rctagande genomgynnsammaskatter mm,
- skapanyrtiretagarcentretLV6 - Livskrafiga Verksamheter
Jbr 2m0lalet - pd
gamla LV6 omrdde.
- fd in latnskapoch intesseftr egenfdretagande
och nyfdretaganderetlan p&
g!mnasiet,
- sktpa en Himat dtlr stiindigt liiranfu och vidareutbildningdr naturligt,
- skapakompetenshdjandeutbildningsprogramfdr sm&fi)retagareoch d.eras
anstiilAa.

Folkpartietfiberafernai GdtebotglI 994-09-07
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