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Regionala tillväxtavtal berör samtliga kommuner 
Riksdagen fattade 1998-05-06 beslut med anledning av regeringens proposi-
tion om Regional tillväxt (1997/98:62). Innehållet i propositionen har tidigare 
presenterats i vårt cirkulär 1998:36. 

Beslutet innebär bl.a. att regeringen nu erbjuder länsstyrelserna att initiera, 
driva och samordna utarbetandet av s.k. regionala tillväxtavtal. I Gotlands, 
Kalmar,  Skåne och Västra Götalands län är det självstyrelseorganen som i 
stället får erbjudandet. Förutsättningarna för arbetet med tillväxtavtal har 
sammanställts i en PM från närings- och handelsdepartementet 1998-05-06 
”Regionala tillväxtavtal - näringslivet i fokus.” Denna PM bifogas. 

I det följande redogör vi för några av de viktigaste punkterna ur det kommu-
nala perspektivet, när det gäller tillväxtavtal. 

Med regionalt tillväxtavtal menas ett avtal som sluts mellan ett antal parter, 
som har enats om att genomföra ett gemensamt handlingsprogram för till-
växt. Deltagandet är frivilligt. Tillväxtavtal ska ses som ett verktyg för att 
samordna lokala, regionala och centrala aktörers insatser för att främja eko-
nomisk tillväxt och sysselsättning. Ett flertal statliga sektorsmyndigheter är 
berörda. Samordningen förväntas leda till effektivare utnyttjande av de re-
surser som står till buds.  

Eftersom tillväxten ska ske i näringslivet, är det väsentligt att företagarna ges 
stora möjligheter att medverka i och påverka arbetet. Både näringslivet och 
kommunerna förutsätts spela nyckelroller. Kommunerna har ofta väl etable-
rade kontakter med det lokala näringslivet och kan därför medverka till att 
företagens behov för bättre tillväxt fångas upp. Enskilda företagare måste 
också ges möjlighet att delta. 
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Det är viktigt att det program, som utgör kärnan i avtalet, grundar sig på 
lokala och regionala analyser. Kommunala näringslivsprogram och andra  
dokument där kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen gjort strategiska 
prioriteringar är viktiga utgångspunkter. Givetvis måste också eventuellt 
förekommande regionala planer, t.ex. länsstrategin, beaktas i sammanhanget. 

Det regionala partnerskapet utgör plattformen för arbetet med tillväxtavtalen 
och är en mötesplats för tvärsektoriell samverkan. Partnerskapets samman-
sättning bestämmer parterna själva. Förutom länsstyrelsen/självstyrelse-
organet, näringslivet och kommunerna kan landstinget, länsarbetsnämnden, 
arbetsmarknadens parter, universitet/högskola m.fl. ingå. Organisation och 
arbetssätt bestäms av parterna. 

Samtliga medverkande parter deltar med utgångspunkt i sin egen verksam-
hets mål och motiv, men har också ett ansvar för den samverkan som formu-
leras i det gemensamma programmet. 

Avtalets geografiska avgränsning bestäms också av partnerskapet. Det kan 
gälla del av län, ett helt län eller olika former av länsöverskridande samar-
bete. Med utgångspunkt i näringslivets behov finns t.ex. funktionella regio-
ner som inte följer länsgränserna. 

Den 1 januari 2000 börjar en ny programperiod för strukturfonderna gälla. Vi 
vet idag inte hur gränserna för de geografiska strukturfondsområdena kom-
mer att se ut. Men vi vet att hela Sverige - alla landets kommuner - kommer 
att beröras av olika typer av program, som kräver planerings- och pro-
gramarbete. Därför bör man så långt som möjligt sträva efter att samordna 
arbetet med tillväxtavtal och strukturfondsprogram, både vad gäller analys, 
prioriteringar och samverkan i partnerskap. 

Avtalen ska vara treåriga och de första ska kunna träda i kraft den 1 januari 
2000, samtidigt som den nya strukturfondsperioden börjar. Eftersom tidspla-
nen är mycket knapp för att hinna med detta, finns möjlighet att komma igen 
året efter. Ett kraftfullt handlingsprogram kräver en väl genomförd process 
och den måste få ta sin tid. Det är parterna själva som bestämmer när avta-
let/avtalen ska börja gälla. 

Knutet till arbetet med avtalen finns också möjlighet att föreslå förändringar i 
de statliga regelverken för tillväxt- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder. 
Dessa upplevs ibland som alltför stelbenta och sektorsbundna, vilket kan 
vara besvärande för den helhetssyn man lokalt och regionalt har på hur 
resurserna bäst skulle kunna användas. Nu ges möjligheter till en ökad 
flexibilitet, motiverat genom de programförslag partnerskapet lägger fram. 

Det som närmast sker är att länsstyrelsen/självstyrelseorganet ska samla det 
regionala partnerskapet i respektive län och efterhöra intresset för att inleda 
en process om ett gemensamt regionalt program, som regleras i tillväxtavtal. 
Senast den 15 juni ska besked om detta lämnas till regeringen, liksom hur 
man vill göra de geografiska avgränsningarna och vilka parter som kan 
tänkas medverka. 
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Svenska Kommunförbundet har vid ett antal konferenser i länsförbundsregi 
informerat om den regionalpolitiska propositionen och om tillväxtavtalen. Vi 
har också genomfört en utbildningsdag för länsförbundspersonal som för-
väntas arbeta med dessa frågor i sina respektive hemlän. För ytterligare in-
formation om hur det fortsatta arbetet kommer att  bedrivas i respektive län, 
hänvisas därför till kommunförbundet i länet.  

För frågor eller synpunkter med anledning av detta cirkulär hänvisas till 
Johan Carlström, Christer Nyqvist eller Bodil Almgren, som alla nås på 
telefon 08-772 41 00. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Sektionen för arbetsmarknads- och näringslivsutveckling 
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