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Regional Niiringslivsutveckling

Fdrord

Folkpartiet liberdlema it en sjiilvstiindig politisk kaft i Giitebory.
Socialliberalismen formulendes av Bertil Ohlin redan pa 3o-talet och dess tlo
pe att marknadsekonomi och socialt ansvar gar att fiirena iir lika giltigt idag
som det var de. Det senaste uttrycket f6r detta iir kampanjtemat "Sverige
behiiver bede fitretag och dagis" diir vi visar ett sammanhalet altemativ som
inneha er satsningar fdr bede itkad fdretagsamhet och battre viilfiird.
Nii.ingslivet behiivei v:ilfiirden och viilllirden behiiver naringslivet. Folkpaniet
i Gtiteborg redovisar infdr valet tle hiimp€lare i ett sammanha et program fiir
en fodsatt uwerkling av Giiteborg. Den lorsta handlar om att fa ordning pa
stadens ekonomi, den ardra om vzilErden och den Eedje om
niiringslivsuweckling i vestn rcgionen dik Gittebory har en naturlig position
som centralort. I denna skrift presenterar vi den nngsiktiga delen av ett tve-
stegsprognm fitr att skapa sysselsettning och utveckling i Goteborg, med var
syn pa nodviindigheten av en regional kaftsamling king en gemensam vision
fiir en positiv vastsvensk niiringslivsutveckling.



REGIONAL KRAFTSAMLING
FOR NARINGSLIVSUTVECKLING I

VASTSVERIGE

- En vision for framtiden.

FOLKPARTIET LIBERALERNA OCH DEN VASTSVENSKA KEGIONEN

Giiteborg Ar en naturlig port mot Europa och ydruen. Gitebory stdr ftr det stdrstL
export- och imponvArdet i landet. Vi mhte driya pd fAr en positiy regionol uweckling,
Sjbfanen Ar pd vLg fillbakc son ett miljovdnli.gt ahernativ, Gdtebory mdste fuena s t roll
som itemetionell h(mn.

Ffigor som miljd, sjukydrd, kammunikaJionzr, kollelaivtraf.k, utbild.ning och \d.nn8.S-
politik krdver samarbete i Vdstsverige. En del av det staten idag styr bAr vi sjAlva fd
arcvar fdr. FAr et stdrkt samarbete i Vdstsveige, sdvdl demokrutiskt son i beslutskr$,
vill yi arbeta fdr ett d.ireknah regionpa anent,

I Europa 6kar regiotumas inflytande och betydelse for den lokala uwecwingen i konhi-
rerc och satnarbete med andra regioner. Fdr att yaru med och mdta detta, u det yiktigt
ocksd fdr oss ax skapa en konkurrenskraltig och intressant region, utan omytjgen dyer
Sbckholm. Pd vdn initialiv har det 'ppnats ett vdstsvensh Ec-kontor i Bryssel. Det skoll
yerka jdr Vl $yeige och tr)ljq utvecklingen i Europeiska Unionen.

Giteborg ligger centrclt i Nord.en. Delar ov Nord,iska Rd.dets sekretariat bo e dArfir
kunna JbrlAggqs hit. Det vill vi fonsdfia arbeta. fdr. Det iir dd bora en Jdrdel att inte vara
en nationell huyuhtad. I EU ko.n det nard.iska sarnarbetet fd en ikrig roll.

W har startat ett samarbete mtllan kommunar och hdgskolor i Vdstsyeige. Det behAvs
vdlufuiuode mdnniskor, attraktiva utbildningssdten med frarnstdende forskning fdr en
gynnsam utyeckling. Vi medve*ar till att skapa ett sanmanhdllet citluniveryitet mitt i
Gnteborg, ilker dr nlgot mycket positivt ftr stad.en. Vi iU fd till stdnd ett krcaiyt
regionnlt kunskaps- och uttecklingscentrum pd exempelis Lindhohnen, Dair kan fors-
kare, nLringsliv, uppfnnare och ofentliga in:titutioner mdtas och nya industier to form.

W vill fd med alla, kommuner, hdgskolor, nningsliv och erukiua, i arbetet frr en
bdrkrafrig rcgion med. eu gtnntamt nlingslivsklimat. vi vill skapa ett d.rivande regionalt
organ med en bdrande vision for hanlels- och ndingslivsuvecklingen i Vdstsyeige. W
har fdreslagit en idemiissa som stunpun*ten fr)r en sd.dan krcfrsonling.



FRAN KoRTsIKTIGA AKUTA INSATSER TILL LANGSIKTIGA.

Folkpartiet l iberalerna lGdteborg har presenterat ett program fdr insatser mot
arbetsldsheten, der vi siiger att det nu er dags fdr mobilisering mot arbetsl6shet
iGdteborg. Vi vil l fe ti l l stand en bred dverenskommelse mellan padierna och i
samarbete med naringsliv. fackfdrbund och olika offentliga och statliga
verksamheter fe fram massiva insatser mot arbetsl6shet och hegldshet. Om det
inte finns negra andra finansieringsm6jligheter er vi beredda att avseta
motsvarande en 50-6ring pA skatten fdr en sadan satsning frAn kommunens
sida. Det kan i laingden ge mengfalt ti l lbaka.

Det handlar de om etgiirder som en aktiv ungdomsgaranti fdr alla mellan 16 och
24, att socialbidrag skall omvandlas til l nagon form av aktivitetsbidrag. att
utnytja den fristii l lda kompetens som finns fdr insatser i kommunen, men
framfdrallt fdr att kunna biste de sme och medelstora fdretagen. Det handlar om
praktikutbildningar, mer moment av egenfdretagande och fdretagsstartande pa
gymnasiet och eftergymnasiala utbildningar.

Vi vil l inriitta en projektorganisation och inbjuda arbetsmarknadens olika parter
for att fe ig6ng arbetet. Just nu, ndr konjunkturen ser ut att bli battre, samtidigt
som vi har fett allt fler langtidsarbetsldsa och grupper av ungdomar som aldrig
haft ett riktigt jobb, ar det s?irskilt viktigt att g6ra breda lnsatser fdr att ge dem
nya chanser, erfarenheter och en mdjlighet att ta sig in pA arbetsmarknaden nitr
fdretagens efterfregan 6kar.

Insatser av detta slag kan dock bara vara av kortsiktig art och mAste ockse
m6tas av lengsiktiga atg:irder. Det ar endast genom en hallbart ti l lvexande privat
sektor vi kan klara jobben och vdlfdrden. Sysselsiittning kan inte kommenderas
fram, Kommunen har inte finansiella mojligheter att suga upp de arbetsldsa. Den
privata sektorn som skapar viilst6ndet er beroende av vilka fdrutsettningar som
gives och hur det ser ut pA den internationella marknaden. Vad vi politiker kan
gdra fdrutom kortsiktiga akuta insatser, dr att fylla pa och mdta dem med ett
16ngsiktigt arbete som kan ge gynnsamma fdrutsdttningar fdr nyfdretagande och
en til lvext i fdretagandet overhuvudtaget, men s:irskilt bland de sme och
medelstora fdretagen.

Det er detta vi nu i och med denna skriit fdlier upp vSra tidigare fdrslag med. Vi
ser det som naturligt att gdra det utifren eft regionalt Vestsvenskt perspektiv.
Det ar deri mycket av vara framtida mdjligheter ligger om vi vil l f6lja med och
helst ligga nAgot fdre utvecklingen



IlgehaU:

vAsrsvERrcE: PoRTEN Mor VARLDEN.

G6TEBoRG - NoRDENS HWUDSTAD ocH KULTURCENTRUM.

vAsTsvERIGE, EN REGIoN I EEs ocH EU.

MoJLIGHETERNA FINNS FOR GoTEBoRG ocH vAsTsvERIGE.

EN GEMENSAM \1SiON.

AVSTAMP 2OOO - EN IDEMASSA FOR 2OOO-TALET.

STRATEGTARBETE r GoTEBoRG.

REGIoNAL PoLmsK NIVA.

SKAPANDE NARINGSLIV I SVERIGE.

SKAPANDE NARN.ICSLIV T VAST.

SKAPANDE VASTSVENSKT NARINGSLTV T EU.
'vAsrsvENsKT Mnl FoR vAsTsvENsK NARrNGsLrvsurvEcKLiNG.
FRAMTIDEN LIGGER FOR oss - oM vI VILL!

FOLKPARTIET LIBERALERNA VILL!

vAsTSvERrcE: PoRTEN Mor vARLDEN.

Gdteborg ligger som en naturlig knutpunkt mellan Norden och Vdsteuropa. Vi
har en lSng tradition av kontakter vAsterut och ut dver viirlden allt sedan staden
byggdes upp av handelsmdn och entreprendrer fran England, Skottland, Holland
och Tyskland fdr att fungera just som Sveriges port mot viirlden.

Vi tenker hdr inte pestA att Sveriges vagga ligger iVestergdrland, det fer
historikerna utrdna. Helt klart er dock aft Vestergdtland och Vestsverige. aven
fdre det att alla delar blev svenska, soelat en oerhdrt stor roll fdr hela Nordens
utveckling och att handel och kontakter med omviirlden mycket tidigt
etablerades i omredet. Med sina rika naturtil lgangar och goda jordbruks- och
fiskefdrutsettningar samt transportleder utmed kust och in i landet pa alvar och
sjdar etablerades mycket tidigt en civilisation i omredet.

Handelscentrum, ftirr och nu.

Regionen har varit ett handelscentrum alltifren Vikinga-tid - och sdkerligen lengt
innan dess - och Hansa-epokens rdrelser mellan Vasterhavet och Ostersjdn, ti l l



Ostindiska Kompaniets glansdagar och industrialiseringens tidevarv. Redan innan
Gdteborgs til lkomst, fyllde platser och steder som Kongahella och Ldddse lgngre
in iGdta Alvs mynning en central roll fdr handeln och kontakter mellan
Skandinavien och resten av vdrlden. Det ar en roll vi med alla medel meste
fdrsdka bibehella och utveckla ocksA fdr framtiden.

Den naturliga rdrelseriktningen har av naturgivna fdrutsettningar varit vasterut,
mot kusten och Gdta Alvs utlopp och vidare. Det dr ett faktum och en tradition
som inte skall i iververderas, men i hdg grad kan ligga til l grund fdr ett fortsatt
modernt regionalt inriktat arbete fdr ett blomstrande Vestsverige.

Skagenregionen.

Vi fer inte heller gldmma vara narmaste grannregioner, Sydnorge och
Norddanmark, n5r vi diskuterar utifren ett regionalt perspektiv. Vi har manga
gemensamma band och de er naturliga gransdverskridande samarbetsomreden
fdr Vdstsverige. Det som ibland kallas Skagenregionen,

GOTEBORG . NORDENS HUVUDSTAD OCH KULTURCENTRUM.

Gdteborgs centrala lage i Norden ger m6nga fdrdelar. Staden ar ockse pA menga
siitt lagom stor fdr att det skall vara ldtt och nara att ne olika delar och
verksamheter, men ande utan att fdrlora storstadens fdrdelar imangfald och
allehanda utbud. Vi vil l arbeta fdr att g6ra Gdteborg til l Nordens inofficiella
huvudstad.

Nordiska Radet ti l l Giireborq.

Det er da bara niirmast en fdrdel att inte ocks6 vara en nationell huvudstad, med
tanke pa den prestigekamp som alltid finns mellan nationella huvudsteder om de
gemensamma institutionerna fdrutom de egna nationella, Gdteborg ar nermast
en i det avseendet neutral zon, som ligger mitt itriangeln Oslo, Kdpenhamn och
Stockholm och er lett att nA fran Reykavik, Helsingfors och Torshavn.

En del av nordiska radets sekretariat borde diirfdr kunna fdrldggas hit. Det vill vi
arbeta fdr. Mycket talar fdr att det nordiska samarbetet kan fe en ny och pa
manga satt viktjgare roll om de nordiska lenderna blir medlemmar i EU.

Kultur- och evenemangsstaden,

Kultur blir ett allt viktigare sett fdr en stad att marknadsfora sig och hevda sig.
Kulturen dr negot av hjartat och sjdlen ien stad och region, Det er en allt
viktigare faktor fdr manniskor och f6retag att etablera sig i ett omrade. Genom
vAr nya Opera, Filmfestivalen, Bok- och Biblioteksmdssan, Dans- och



teaterfestivalen och alla andra spennande arrangemang pe sevel professionell
nive som amat6rnivS, er Gdteborg redan en viktig och kand kulturstad i Europa.
Denna profil skall vi fortsetta utveckla. Gdteborg skall bli ett kulturcentrum i
Nordeuropa, Nordens kulturhuvudstad!

Fotbolls-EM, Friidrotts-VM, Gothia Cup och andra galor och evenemang har
ockse bidragit ti l l att siitta G6teborg p6 kartan. Gdteborg skall bli ett pulserande
Nordiskt centrum.

VASTSVEBIGE, EN REGION I EES OCH EU.

I Europa sker idag tve delvis motstridiga, men i grunden naturliga processer.
Dels en rdrelse mot dkad dverstatlighet, dels en rdrelse mot dkat lokalt och
regionalt inflytande.

Nationalstaterna kan idag inte lengre ensamma ldsa m6nga av sina problem,
sasom miljdfregor, arbetsldshet, makten dver kapitalstrdmningarna, gemensam
sekerhet o s v. Det kan bara ldsa genom gemensamma insatser och EU er de
idag det naturliga organet fdr Europas nationer.

Sverige, EES och EU.

Sverige har genom EEs-avtalet tagit ett steg narmare Europa och EU. Fdr oss
liberaler Ar dock EES-avtalet otil lr.ickligt. Det ger inte det politiska inflytande och
den mdjlighet att paverka v6r egen och Europas gemensamma framtid som ett
EU-medlemsskap av naturliga skel ger.

EES ar nddvaindigt fdr v6r ekonomi, men innebiir att vi inte har n6got reellt
inflytande ens over beslut som dlrekt berdr vAr egen lagstiftning. Det innebar
ockse en fortsatt osiikerhet fdr fdretagen om v6r framtida roll i eller utanfdr det
gemensamma handelsomredet. Avtalet fdreldras med tiden de det inte er en del
av den process EU utgdr och kan inom loppet av ett 6r sdgas upp. Dessutom
kvarster mAnga formella grenshinder i EES mellan Sverige och EU. Det ger inte
heller ti l ltraide til l EU:s alla delar.

Vi i Sverige har nu att ta stellning til l om vi vil l vara med fr6n bdrjan
diskussionerna och driva pa fdr en positiv utveckling eller ste utanfdr. Risken i
den senare situationen ar da att vi standigt behova anpassa oss fdr att vera
fdretag skall fA samma och helst negot mer gynnsamma villkor en
konkurrenterna.

Ett nej i Eu-omrdstningen skulle inte minst fdr V6stsverige kunna komma att
innebara stora sv6righeter internationellt, Medborgarna har ju da klart uttalat ett
avstendstagande fr6n det cikande europeiska samarbetet inom ramen fdr EU.



Fdretagens osakerhet om vilka relationer vi kommer att ha och kunna ha
kvarstar dA i6n stdrre omfattning.

Vastsverige och regionernas Europa.

Fdr Vdstsverige inneber det ockse, att sa lainge vi inte ar medlemmar, kan vi inte
fe nagon representation i EU:s regionala kommittd, som har en radgivande
funktion fdr alla fregor som berdr lokala och regionala nivaer inom EL.

Itakt med att nationalstaternas roll fdrendras, atven om det vtterst er och under
dverskAdlig tid lar fdrbli de enskilda demokratiska nationalstaterna som utgdr
grunden fdr det europeiska samarbetet, sker ocksa en rorelse mot ett dkat
in{lytande fdr regionerna och de regionala niveerna.

Till stdd fdr denna utveckling finns EU:s uttalade grund som bygger pe Europas
mAngfald och vdrnandet om de olika nationella och etniska grupperna. EU har -
ti l l skillnad mot Sverige - Europakonventionen om de menskliga riittigheterna
inskriven i sin qrundlag. Resonemanget om den s k subsidiaritetsprincipen -
nerhetsprincipen - som inte minst finns med i Maastricht-fdrdraget, ger ocks6 de
lokala och regionala nivaerna 6kade mdjligheter idet nya Europa som nu formas.
Det som ibland kallas "regionernas Europa".

lsp6ren av detta sker ett dkat engagemang fdr den lokala utvecklingen i
konkurrens och samarbete med andra regioner. Ddr meste vi i Vastsverige vara
med. Ddr har vi en stor chans fdr framtiden. Men dA meste vi bdrja nu. Det er
derfdr positivt att vi redan inlett ett samarbete inom ramen fdr det som kallas
Europas fyra motorer; det samarbete som de ekonomiskt drivande regionerna,
Lombardiet iltalien, Katalonien iSpanien, Baaden-Wortenberg iTyskland samt
RhOnes-Alpes i Frankrike bedriver.

Genom aktivt deltagande iEU kan vi f6 m6nga viktiga kontakter och
samarbetspartners pa regional niv6, vilket kan gdra oss k6nda och bidra til l en
positiv utveckling.

Ett medlemsskap i EU l6ser inte v6ra problem, men ger klart biittre
fdrutsdttningar. Regiondiskussionen och ncidvdndigheten av att ge foretagandet
goda fdrutsettningar er dock i grunden densamma oavsett medlemsskap i EU
eller inte.

Star vi utanfdr blir det snarare en viktigare att iVdstsverige driva p6 fdr en
konkurrenskraftig region med gynnsamma fdrutsattningar fdr naringslivet om vi
skall klara jobben, valfarden och ekonomin. Vi kan inte enbart fdrlita oss pe
omgivande ldnders goda vilja ndr det galler utveckljngen inom EU och fregor som
i hdgsta grad ber6r var egen utveckling.



MdJLIGHETERNA FINNS FOR G6TEBoRG ocH VASTSVERIGE.

De senaste erens utveckling med h6g arbetsldshet och mindre inflytande 6ver
ver utveckling pekar pe att Vdstsverige inte har den starka stdllning i Sverige
och fdr den delen i Europa, som er n6dvdndig om vi skall fA de framtida
arbetstil lfail lena och kunna ge medborgarna en god samhSllsservice,

Vastsverige p6 efterkElken.

Det finns idag anledning att kdnna en viss oro infdr utvecklingen med en
hArdnande konkurrens ivdr omvarld De istort sett alla omr6den, vilket kommer
att peverka oss oavsett medlemsskap i EU eller inte. Vi Ar idag inte riktigt
rustade f6r att mdta detta,

BAde Sydsverige och Melarregionen ligger i mlnga stycken fdre oss. De f6rsta
har genom nerheten til l Kdpenhamn och kontinenten flera fdrdelar. Skane er
redan en region som genom "orestad" har en klar framtidspotential, inte minst i
konkurrens med oss. Det ar en positiv kamp vi mAste ta upp och sjelva meste ta
ansvar fdr. Melarregionen har genom narheten til l Stockholm andra fdrdelar, men
har ockse allt mer intensifierat sitt samarbete genom insikten om att
huvudstadens makt och tidigare automatiska fordelar inte 5r lika sjalvklara i den
regionalisering och decentralisering av beslutsfattande som vi ser runtom oss.
Aven i Norrland har ett 6kat grSnsldst samarbete accentuerats. En utveckling vi
nu maste komma ifatt.

Ftirutsettningar finns.

Historiska och internationella erfarenheter visar oss att om det finns langsiktiga
visioner, djarva politiker och fdretagsamma mAnniskor, kan nAringsliv och
samhdllen blomstra Aven om fdrutsiittningarna frSn bdrjan ar d6liga.

Vi har fdrutsefiningar att etablera oss som eft evenemangs-. kongress, kultur-,
milj6-, och transporttekniskt centrum. Genom goda band til l ett attraktivt och
centralt bel6get "cityuniversitet" i Gdteborg och teknisk Forskning och
Utveckling med det nu fristAende Chalmers samt de medicinska fakulteterna i
spetsen och en gdteborsk och regional samordning av vera narings- och
marknadsf6ringsmdssiga insatser s6som Gdteborg&Co, Niirjnqslivssekretariatet,
Ec-kontoret etc, har vi goda fdrutsdttningar att skapa en gynnsam framtid.

Att det inte er omdjligt ser vi inom medicin-industrin, dar Gdteborgs-regionen
blivit negot av ett svenskt centrum med flera stora framgengsrika
lSkemedelsfdretag som med en intensiv forsknings- och utvecklingsverksamhet i
samarbete med Universitetssjukhusen skapat stora framgengar. Ett mycket gott
exempel pe en verksamhet och ett arbetssdtt vi pA olika sett meste understddja.
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Vi vet ockse att nersjdfarten i speren av trafikinfarkten i Mellaneuropa bdriar bli
allt mer intressant, Fjarrsjdfarten ger ti l l omlastningshamnar sesom exempelvis
Rotterdam, men Gdteborg kan sedan med sitt strategiska lege bli
omlastningshamn fdr vidare transporter iNorden och Nordeuropa, Vi vil l befasta
Gdteborg som Nordens viktigaste och centralaste harnnstad. Vert lege ger dock
inga sjii lvklara fdrdelar om vi inte aktivt arbetar fdr att utnyttia de mdjligheter
som gives. Det Ar menga att slass om samma uppmarksamhet, Det var derfiir
gliidjande att Cityvarvet - fi irhoppningsvis - kunde raddas, de Atminstone ett
reparationsvarv Ar oundgengligt i6r en stdrre hamnstad.

Vi vet inte just nu vari framtiden ligger och maste derfdr arbeta pA bred front,
men utan att splittra oss och vara resurser allt fdr mycket. Det saknas en tydlig
viljeinriktning om vad vi vil l med ver region. Det saknas en vision om
Vastsverige fdr framtiden.

EN GEMENSAM VISION,

Skillnaden mellan framgangsrika regioner och andra Ar klart pevisat att de
framgengsrika f6rutom att ha ett antal ndringsstrukturella f6ruts6ttningar lyckats
sammanfoga dem under en gemensam bArande vision som drivit pe och styrt
utvecklingen framet.

Ingeende och inspirerande vision.

Det har inte alltid gAtt i den tankta riktnlngen, men en gemensam strevan och
koncentration av resurserna - utan att det skall ses iallt fdr sndva termer - har i
sig skapat framg6ng. Visionen har formats som mal som alltefter utvecklingen
fett revideras och utvecklas.

En vision maste vara nagorlunda omfattande se att det tydligt ger att utlesa vad
som kravs och vilka mal som skall uppfyllas. I princip skall alla kunna se hur de
kan delta och bidra til l fdrverkligandet. Det ar omdjligt om den 6r fdr generell.

A andra sidan handlar en vision aldrig om siffror, utan dr mer en bild av vart man
vill. En bild som fvlls med olika delmel fdr att n6s.

Det ar viktigt att man fer en positiv och inspirerande vision som gdr det vSrt
mddan att arbeta fdr den pA olika hell isamhAllet. Vision, om an aldrig se
vacker, utan etfoljande handling er bara dagdrdmmar som inte for oss framat.
Aktivitet utan vision iir 6 andra sidan bara tidsfdrdriv som riskerar att soreta at
a l la  h€ l l .

En vision parad med handling kan ddremot fdrandra vArlden, eller ialla fall var
egen region ien positiv riktning.



Ett gemensamt och lengsiktigt handlande.

Det er darfdr sA oerhdrt viktigt att vi f6r ti l l stend en Vastsvensk vision om vart
vi vil l, sa att alla kan arbeta inom ramen fdr den; fdretagare, medborgare,
politiker, myndigheter, hdgskolor m fl. Den kan ses som ett tydliggdrande av de
gemensamma regionala riktlinjer olika - framfdrallt offentliga - organ om mdjligt
skall arbeta efter,

Detta skall inte misstolkas som att den ar fdr alltid given eller skall lasa oss. Den
m6ste stendigt debatteras fdr att hellas vid liv och kunna korrigeras. Olika
politiska och etiska varderingar kommer ocksa att styra innehellet och hur melen
respektive vdgen dit formuleras.

PA de flesta hSll er dock erfarenheten den, att ner man viil lagt det rent politiska
k:ibblet et sidan, har sjailva formuleringen av visionen inte varit nagon politisk
stridsfrega, tuertom har enigheten varit stor.

En samsyn iir ocks6 nddviindig fdr att visionen skall vara uthallig, vilket isin tur
dr nddviindigt fdr att ge ett positivt resultat. Visionen fungerar som en
utgengspunkt for exempelvis fdretag att etablera sig hAr. Inget fdretag vegar
etablera sjg ien region dair spelreglerna st?indjgt andras beroende pe politisk
majoritet. En konsekvent och uthellig neringspolitisk linje ger de lengsiktigt
oositiva effekterna.

AVSTAMP 2OOO - EN IDEMASSA FOR 2OOO-TALET.

Utifran detta resonemang har vi tidigare fdreslagit att Gdteborg skall ta initiativ
til l en stor Vdstsvensk idemessa ddr politiker, medborgare, fciretagare, forskare
m il kan samlas fdr att diskutera och ta fram id6er Jdr hur Vestsverige skall bli
en intressant region iSverige. Europa och vArlden.

Detta meste komma igeng se snart som mdjligt. Det handlar inte om att bara
arrangera en m6ssa med diskussioner, seminarier och utstAllningar, dven om det
kan vara ett forsta steg, utan om att skapa en process med id6utbyte och
formandet av en vision.

Vestsvensk Varldsutst5llning i Gtiteborg fiir 2ooo-talet.

Vi vil l lansera en ide som funnits tidigare, om att l6ta det hela arbeta fram mot
ar 2O0O, dA en vecka avsetts fdr ett j i itteavstamp fdr Viistsverige in i 2000-
talet, Ett sedant evenemang behciver bdrja planeras redan nu och infdr detta
mgste krafterna samlas, sa att vi i Vastsverige verkligen kan gdra ar 2000 til l en
kick-off med gemensamma krafter fdr framtiden.



Hdsten 1999 och veren 2000 kan fyllas av olika aktiviteter, givetvis med en
hejdundrande til lstSllning vid arsskiftet. N6gon g6ng under perioden kan i varje
stdrre stad i regionen arrangemang av n6got slag 96 av stapeln. Det handlar om
massor, kulturaktiviteter, sportevenemang m m. Under en avslutande vecka kan
se sedan hela centrala Gdteborg stengas av f6r en omfattande id6mdssa med
olika verksamheter fren Kongressha!len via Gdtaplatsen och ldngs hela Avenyn
och 6stra Hamngatan til l Gustaf Adolfs Torg och hamnen. En egen form av
Vastsvensk Verldsutstallning i Gdteborg helt enkelt!

Det hela kan finansieras genom inrdttandet av en stiftelse med sponsorer fran
kommuner och ndringsliv,

STRATEGIARBETE I GOTEBORG.

Det peger redan idag ett strategiarbete i Gdteborg, lett av en av
presidiedelegationen anstalld strateg. Vi tenker hdr inte fdrega detta, da vi ser
det som viktigt att skapa en bred politisk enighet om utgengspunkterna,
analysen och en framtida gemensam strategi - eller om man se vill; vision - i
Gdteborg och Vdstsverige. Men vi vil l i jnd6 peka p5 nSgra centrala
utg6ngspunkter att arbeta med.

Det Ar viktigt, menar vi fr6n folkpartiet l iberalernas sida, att driva pA utifren det
regionala perspektiv vi ovan lyft fram. Det borde egentligen vara sjelvklart att
det strategiarbete som pegar iGdteborg inbegr€p hela regionen, de det er vi
gemensamt som har forutsdttningar att estadkomma negot,

Aterinrdtta Giiteborgsgruppen.

lavvaktan pA en regional kraftsamling,
vi idresla att den s k Gdteborgsgruppen
i det strategiska arbetet ikommunen,

som dock inte far drdja allt fdr lenge, vill
enyo inriinas i Gdteborg fdr att driva pe

Gdteborgsgruppen bestod av olika partirepresentanter i kommunstyrelsen och
teddes av kommunstyrelsens ordfdrande fdr att regelbundet treffas och diskutera
och politiskt fdrankra ett frametsyftande mer 16ngsiktigt strategiskt arbete i
kommunen.

ldag Jdrmdrkas det politiska arbetet av de dagljga, v.il se viktiga, kommunala
bekymren, att framtidsfregorna, som inte minst ar avgdrande fdr att na ldsningar
p6 dagens problem, fdrsvinner.

Det strategiska arbetet som idag pegar saknar den politiska fdrankring som dr
nddvendig fdr att ge klara direktiv och tydliga resultat. Det er i dagslaget av

10



hdgsta vikt att Gdteborg, som regionens centralort, far ti l l stend en s6dan grupp
liknande den som en geng fanns.

Nya perspektiv och tyngd i flamtidsarbetet.

Till sig bdr den ocks6 koppla ett antal framsteende gdteborgare och
vdstsvenskar fdr att fe in andra perspektiv dn det politiska. Det kan handla om
personer fran ndringsliv, kultur, media, larosaten och liknande. Det kan lAmpligen
rdra sig om tre-fyra s6dana personer som ar vill iga att medverka i
Gdteborgsgruppens strategiarbete.

Kommunstyrelsens ordfdrande skall vara den som leder arbetet. PA se satt fer
det framtidsinriktade arbetet den tyngd det ftirtjenar i kommunen. Till gruppens
fdrfogande staills ett mindre sekretariat som arbetar med fregorna och tar fram
underlag och analyser. Material som kan ligga til l grund fdr ett fortsatt arbete
och en politisk diskussion, som fdrhoppningsvis kan leda fram til l fdr kommunen
och pe sikt hela VAstsverige langsiktigt gynnsamma beslut.

Det naturliga dr att arbetet med tiden fer en regional bas och tas 6ver av ett
gemensamt regionalt organ,

REGIONAL POLITISK NIVA.

Det finns en rad fragor som enskilda kommuner eller landsting inte kan l6sa utan
samverkan p6 ett stdrre regionalt plan. Exempel pe sadana fragor er att utveckla
en gemensam plan och genomfdra gemensamma atgdrder inom sjukvard, trafik,
utbildning, neringspolitik samt marknadsfdring nationellt och internationellt.

Fiiraldrad offentlig struktur.

Dagens regionala indelning med sina rcitter i 1600-talets lAnsindelning, utifrAn
den da oerhdrt starka centrala statliga styrningen av landet, har blivit allt mer
fdreldrad.

Problemen med den komplicerade och sverdverskEdliga offentliga struktur som
rader i Vestsverige blir allt stdrre iu lengre tiden lider. Med fyra
landstingsomreden, tre lan och ett otal olika statliga regionala organ bara i
Gdteborgsomredet, ar problemen uppenbara och samordning ett komplicerat
arbete ner det gdller mAnga viktiga dvergripande fregor.

Mitt i allt detta har Gdteborg blivit narmast en egen inringad d, istSllet fdr en
naturlig del av en stdrre region. Det er obestridligt att G6teborg utgdr navet och
motorn i regionen, men den offentliga organisationen av idag ndrmast sndrper
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denna position och medvetet eller omedvetet isoleras Gdleborg, istellet f6r att
det sker ett gemensamt agerande fdr en positiv utveckling av hela regionen.

Ndringsstrukturellt stemmer griinserna inte alls dverens med hur mAnniskor och
trafik idag verkligen rtir sig i omredet. Ser vi ti l l hur staten och de stora
fdretagen under de senare eren allt mer organiserat sin verksamhet i landet med
regionalt baserade indelningar, ser vi hur Vdstsv€rige geografiskt allt mer formas
til l en enhet besteende av Gdteborg, Bohuslan, Alvsborg och ibland inbegripande
VArmland, Skaraborg respektive Halland, ibland inte.

Den lokala offentliga geografiska strukturen m6ste nu forma sig efter de
fdrutsettningar som kanske framst nAringslivet sedan flera 6r insett
nddvAndigheten av.

Gemensamt regionalt organ,

I en del fall gar det bra med losligare samarbete. I andra fall kriivs det starka
organ med mandat att fatta gemensamma beslut respektive fdrhandla och
diskutera med andra parter. oavsett de befinner sig i Sverige eller utomlands.

Det 6r exempelvis otil lfredsstii l lande att lokala kommunpolitiker fdrhandlar med
av regeringen utsedda representanter och ibland rena myndighetspersoner om
sedant som 6r en direkt regional angelSgenhet. Fdrhandlingarna om
vagtrafiksatsningarna i den s k Adelsohn-overenskommelsen 6r ett exempel pe
hur lokala oolitiker fdrhandlar fdr ett antal kommuner med forst en av staten
utsedd fdrhandlare {Ulf Adelsohn) och sedan Vegverket fdr att enas kring
trafikinvesteringar i Gdteborgsomredet. Det blir nermast omdjligt att enas kring
detaljer da det inte finns nAgot gemensamt organ som fattar besluten, Ansvaret
fdr de beslut som sedan fattas blir ocks6 synnerligen oklart. Vdgverket har
dessutom sin vilja, vilken inte alltid dverensstammer med allmanhetens och de
lokala, regionala, politikernas syn pA vad som 5r viktigast.

Skall vi bli en attraktiv och konkurrenskraftig region som attraherar utldndska
investerare maste vi kunna visa upp en enighet och beslutskraft.

Regionparlament - VA STTIN G.

Skall detta vara mdjligt krevs det ilangden ett direktvalt politiskt regionalt organ.
Det Ar bara ett sAdant som genom sina ledamdter har ett direkt ansvar gentemot
medborgarna i regionen. Andra former av indirekta fdrbund innebdr att
politikerna snarare ar fdretradare fdr sina kommuner/landsting dn fdr sina
medborgare och veljare, varfor det inte blir en politisk diskussion om olika
alternativ fdr en gemensamt sund utveckling, utan snarare en slitsam kamp
mellan olika lokala intressen.
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ldag saknar vi Vdstsverige denna plattform fdr diskussion och beslutsfattande
ndr det giil ler gemensamma kommun- och landstingsdvergripande fragor som
inte ar av nationell karakter och dar staten inte alltid kan gdra den b6sta
regionala avvdgningen, Vi mAste nu skapa denna plattform som kan ingjuta mod
och tro pe framtiden fdr oss Vestsvenskar.

Vi vil l ddrfdr inratta nagon form av regionfullmdktige eller regionparlament i
Vdstsverige och som pA sikt ocksa meste bli ett folkvalt organ inbegripande de
delar av Vestsverige som vill samarbeta. Ju idrr detta regionala parlament, eller
varfdr inte Vdstsvenska Landsdelsting - Vdsttinget -, inriittas, desto bdttre. Rent
strikt skulle begreppet Landsting mycket val kunna bibehallas. Tanken dr ju att
dagens sjukv6rdslandsting skall uppg6 iden nya regionala strukturen.

Vastsvenskt samarbete fiir dem som vill,

Utan att idvrigt gA in i den regiondebatt som pAger runtom iVeistsverige i
samband med de statliga utredningar vi drivit pe fdr, om en ny regional struktur i
Sverige, handlar det alltsa friimst om Gdteborg, Bohuslen och Alvsborg som
redan nu visat ett intresse fdr ett mer fdrdjupat samarbete. Halland och
Skaraborg har i sina svar pe de statliga regionutredningar som gjorts visat sig
mer awaktande tll l ett mer genomgripande och organiserat politiskt samarbete.
lbland rdknas dven Vdrmland til l VAstsverige och imen av intresse ifran detta
h6ll er ocksa de en mdjlig del iett vastsvenskt samarbete.

Grunden 5r att det m6ste vara ett frivil l igt organiserat samarbete fdr att kunna
fatta beslut om gemensamma fregor. Vi i ir dock dvertygade om att det med
tiden kommer att vdxa fram en insikt om att skall vi ha en chans internationellt
och dven nationellt meste vi alla her iVdst agera gemensamt.

Det ar ockse oerhdrt viktigt att f6 med sig mainniskorna iregionen p6 det som
sker. Undersdkningar visar pA att m6nga inte er med pe vad diskussionen gar ut
pe och nyttan av att bryta upp de gamla granserna, fdr en ny regional ordning.
Genom diskussion och debatt kan fdrhoppningvis insikten om det positiva med
vad vi hdr fdrespr6kar fa bettre genomslag. Att driva fragan helt ovanfdr
huvudet pa mdnniskor, vore helt fel frAn bdrjan. Initiativen och vilja m6ste i
mycket komma nedifren, dven om niiringslivet och politikerna 5r de som i nemnd
ordning fdrst f6tt insikten och bdrjat driva fr6gan.

lnrattandet av Ec-kontoret i Bryssel air ett bra exempel pa hur och fdr vilka delar
samarbetet :ir naturligt, Fren att ha varit enbart en angeldgenhet fdr Gdteborg,
genom en motion fran folkpartiet l iberalerna i Goteborgs fullmAktige, har det
genom ett aktivt intresse fr6n omgivande kommuner j regionen kommit att
inbegripa 65 kommuner ialla de olika 15n som av tradition reknas til l
Vestsverige, fr6n Falkenberg isdder ti l l Torsby i norr och fran Ockerci iViister ti l l
Tibro i Oster. Det dr bara Lilla Edet som mitt iallt detta - annu - stdllt sia
utanfdr.
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Mycket tyder redan idag pe att en sedan inrettning som det gemensamma EG-
kontoret skulle vinna mycket i styrning pA en klarare politiskt samlad regional
kraft.

Den viktigaste fregan fdr ett regionalt organ er att skapa en gemensam vision,
som n6ringspolitiken, infrastrukturplaneringen, satsningen p6 utbildning och
forskning, turism, marknadsfdringen och det internationella samarbetet kan
arbeta utifren.

SKAPANDE NARINGSLIV I SVERIGE.

MAlet med den av den borgerliga regeringen fdrda politiken dr att skapa ett
gynnsamt neringslivsklimat. Det 6r endast se vi kan komma ur krisen och skapa
sysselsattning.

Sverige, en sjurlkande kork ivdrldshavet.

Sverige behdver nyfdretagandet och de kravs en rad etgarder. Alltifren
gynnsamma fdretagsbeskattningsregler ti l l riskvill igt kapital. En
grundfdrutsettning dr leg inflation och lega riintor, vilket i sin tur kraver att
budgetunderskottet betas av.

Vi mAste ocksa en gang f6r alla inse att vi lever iett l itet helt
utrikeshandelsberoende land. Det 6r p6 exporten vi byggt vert vAlstand, som i
sin tur gett mdjlighet ti l l valfi irdsskapande omfordelningar. Det ar pa exporten vi
maste fortsdtta leva om vi skall bibehalla vdlfdrden.

Vi i Sverige har under de sista 50 eren mest koncentrerat oss pe hur vi skall
fdrdela vera resurser, inte pa hur vi skall skapa resurserna som skall fdrdelas.
Det kan vara en av menga fdrklaringar ti l l vert fdrst langsamma och sedan allt
snabbare ras utfdr iti l lviixtligan. Det har de senaste 40 eren inte skapats ett
enda nettoarbetstil lf i i l le i den privata sektorn i Sverige! Det ar bara ett av menga
mAtt pA de underliggande problem vi har, Den del av samhAllet som skapar v6rt
v6lstend har dArmed f6tt en allt stdrre borda att baira. Resultatet ar att
omfattande samhiilleliga fdrdelningssystem i hdg grad lider av att det saknas
resurser och arbetstil lfellen att fdrdela fdr ett fdr alla bra samhdlle.

Grunderna til l dagens situation finns att hitta iskeenden decennier baket itiden.
Efter rekord6ren pA 50- och 60-talen, som inte minst hade sin grund iatt vi efter
andra verldskriget stog med en fdrdig produktionsapparat invid ett
sdnderbombat Europa, hade omvArlden - inte minst Tyskland och Japan - hunnit
ifatt vAr konkurrenskraft.



Under hela 70- och 8o-talen har var ekonomi sedan gett ien kriiftgeng som
nddtorftigt klarats genom eterkommande devalveringar, som isin tur inneburit
ytterligare samre fdrutsdttningar i langden. 8o-talets spekulations- och
leneekonomi som hade sin upprinnelse i devalveringen 1982 med den derpa
fdljande inflationen, genomslaget fdr marknadens och kapitalets
internationalisering samt ett fdreldrat skattesystem, fick se til l slut hela
ekonomin att ge ibokstavlig spinn, utan nddvaindiga rationaliseringar och
investeringar i landet och fdretagen.

Ner luften under 1990-91 gick ur den d6 kraftigt dverviirderade svenska
ekonomin - och kronan - fdljde den arbetsldshet och det budgetunderskott vi
idag ser effekterna av.

8o-talet har lart oss att devalveringar som skapar inflation, en offentlig sektor
som suger upp arbetskraften och som tar ut stora skatter och via skatte- och
bidragssystem premierar spekulation, skatteplanering och kostnadsstegrande
verksamhet utan minsta sp6rrar, framfdr att uppmuntra til l arbete och sparande,

, leder ti l l katastrof.

Priset fdr vera "hemmagjorda" problem och legkonjunkturen er stor arbetsldshet
och ett gigantiskt underskott som inte kan skdras bort dver en natt, men meste
ned. Arbetsldshet ar ildngden fdrodande fdr b6de samhelle och individer. En
oerhdrd mdnsklig resurs gAr til l spillo.

Det iir 2o-eriga fdrsummelser vi har att ta igen pa en betydligt kortare tid.

Bafire neringsklimat.

Mycket har gjorts av regeringen fdr att astadkomma ett gynnsammare
nAringsklimat, vilket iir fdrutsdttningen fdr att vdnda trenden, I kombination med
de just nu och kortsiktigt positiva effekterna av den flytande kronan,6r en

__ gynnsam utveckling i sikte. Orderingengen i lndustrin 5r stdrre dn pe manga ar.

Problemet dr bara att storfdretagen gjort m6nga av de rationaliseringar de
egentligen borde ha gjort under 8o-talet fdr atr bibehalla sin konkurrenskraft och

_ I ddrfdr inte behdver nyanstella i den omfattning som skulle krdvas.

Kommuner, landsting och stat kan inte heller ldngre, som pa 8o-talet, suga upp
all arbetskraft. Det har vi inte i ldngden red med om vi skall kunna ge
ndringslivet ett gynnsamt klimat och skapa fdrutsdttningar fdr en god velfiird -
ockse i framtiden.

Hoppet ster ti l l smefdretagandet och kanske dnnu mer en expansion av
medelstora fdretag, vilker vi idag har alldeles fdr fA av. Effekterna av detta ldr
dock drdja, dven om vi kommer att se ett dkat behov av arbetskraft framgent.
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I v6r skrift JOBB 2O0O som Folkpartiet l iberalerna arbetat fram centralt anges
ver riktning nationellt. I l ika hdg grad dr den givetvis giltig lokalt.

Det behdvs utbildnings-, forsknings- och infrastruktursatsningar. Olika former av
indirekt stdd av detta slag ger battre konkurrenskraft fdr fdretagen. Det ger
ockse konkurrens lnom v5r egen industri vilket 5r nddvandigt fdr att kunna mdta
den internationella marknaden. Direkt ekonomiskt fdretagsstdd leder snarare til l
motsatsen.

Det behdvs ocksS nya skatteregler som gynnar nyf6retagande och dem som
vegar satsa pa nya innovationer, Exempelvis genom att avvakta med
beskattning til ls verksamheten visar varaktig vinst.

Socialdemokraternas underfdrst6dda tal om att det gillar fdretag, men inte
fdretagarna, 5r f<jr6dande. Se li inge smafdretagaren inte vinner negot
personligen p6 att f6 ansvar fdr fler anstdllda och utvidga sln verksamhet, utan
bara drabbas av ytterligare skatter, pelagor och byrekrati, kommer han eller hon
heller aldrig att ha ett incitament fdr att expandera och anstSlla fler. Detta m6ste
v i  Sndra p6.

Genom dkad ldnsamhet och mdjlighet att ta ut egna vjnster skapas mer kapital
pa riskkapitalmarknaden fdr ytterligare investeringar inya och expanderande
verksamheter och dkad sysselsiittning och ddrmed dkade skatteintekter totalt
sen.

Ljusning isikte, men ennu osakert.

Det finns vissa ljusa tecken redan, men de ijr An s6 lenge se sme och breckliga
att det kommer att krdvas {onsatta uppoffringar och vilja fren allas sida att rada
bot pa problemen, om de inte skall slockna och fdrtvina. Lite hjdlp fren
omverlden krdvs ockse. Gdteborg 5r extremt konkurrensulsatt gentemot
omvarlden och helt beroende av den. Dairfdr er det serskilt viktigt fdr oss att
olika frihandelsavtal sesom EES och GATT kan trdda i kraft.

Det finns ocksA annu manga orosmoment kvar. En fortsatt turbulens i riksdagen
riskerar att skapa stigande rdntor isperen av minskad troviirdighet fdr den forda
politiken, En socialdemokratisk seger med deras hot om rena
"aterstallarpolitiken" riskerar att sAtta stopp fdr en fortsatt positiv utveckling.

En stigande til lvaxt leder ti l l att kronan stdrks, varvid var ekonomiska fdrdel med
en l6gt verderad valuta Ats upp och kanske leder oss in ien ny inflationsspiral
med hdg rdnta som fdrsdtter oss i en iinnu sdmre situation. Det finns ocks6 en
risk nAr man nu ser hur marknaden inom olika omraden viint och bdrsen
fortsatter stiga, att det 6nyo gar att borja "tjdna pengar p6 pengar" och
spekulation, eller att ldnerna rasar ivdg utan substans iform av motsvarande
produktivitetsdkningar,
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Utan att bli allt fdr dyster finns det anledning att sdtta upp negra varnande
fingrar och vi m6ste ocksa vara beredda p6 att sysselsdttningsdkningen inte fer
den tart vi skulle vilja ha.

Aven om det g6rs menga strategiska viktiga fdraindringar isyfte att fe ett
gynnsamt nAringslivsklimat, saknas det faktiskt idag, trots allt, en sammanhellen
drivande nAringspolitik i Iandet. Moderaterna ser gdrna marknaden som
ldsningen. Socialdemokraterna i sin tur tror pA traditionell industripolitik. Vad
som behdvs 6r en aktiv ndringspolitik fdr nyfdretagande inom sarskilt
tjdnstesektorn.

SKAPANDE NARINGSLIV I VAST.

Goteborg har drabbats hSrdare iin pA de flesta hSll av lagkonjunkturen och den
strukturomvandling som p596r. Framst har de traditionella industrierna och deras
underleverantdrer drabbats. Varvskrisen Iigger inte heller se lengt bakom oss. Vi
har faktiskt den l,igsta sysselsattningsgraden i landet i Goteborg, 66,1% av den
arbetsfdra befolkningen!

Dessutom har finansbolagen idet ndrmaste helt leimnat Gdteborg och
Vdstsverige i samband med finanskrisen.

Stor utmaning som krever krafttag.

Det dr en stor utmaning vi ster infor. Giiteborg beh6ver 25.000 nya jobb!
Vastsverige 10O.0O01 Vi m6ste med andra ord skapa 50 jobb om dagen i
Vastsverige, vatav '12 i Gdteborg, fram til l 5r 2000 tdr att klara arbetsldsheten!
Det er en tuff, men inte omdjlig, uppgift.

Det krevs nu krafttag fdr att verkligen vdnda utvecklingen ien positiv riktning.
Nationellt, men inte minst regionalt. Vi har inte r6d att bara fiirl ita oss pa statens
agerande, utan maste ockse ha en egen Vestsvensk beredskap och politik.

F6r detta kan en regional enhet fylla en roll fdr att skapa en framatsyftande
strategisk fokusering p6 hur vi skall skapa en konkurrenskraftig och valm6ende
region.

Det er inte se enkelt att marknaden l6ser allt, som exempelvis moderater gdrna
under nyliberalt inflytande hevdar. Har vi inte kraft att driva pA kan vi l ika gerna
bli dverkdrda, varvid marknaden och de ekonomiska transaktionerna fdrlaggs
annorstedes.
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Beroende av traditionell industri.

Vi air idag i VAstsverige f6r beroende av negra ie stora fdretag Serskilt
bilindustrin och til l bil industrin relaterade foretag. Det iinns en industriell bredd,
men volymmessigt air dock bilindustrin allt fdr dominerande fdr att utvecklingen i
Vastsverige skall kdnnas helt trygg, med tanke pa de svengningar och
f6randringar som sker pe bllmarknaden och ddr en enda misslyckad bilmodell
kan bli katastrofalt. Det saknas framfdrallt medelstora Jdretag med
tillvextkapacitet. Detta maste ges mdjlighet att viixa till.

Industrins andel av naringslivet har minskat. Nu meste andra v6gar ti l l, som ger
fdrutsattningar fdr de sma- och medelstora fdretagen, inte minst inom nya
branscher och olika former av tjansteproducerande t6retag' att v6xa til l och ge
sig ut pe nya marknader.

Fiirutsattningat borde finnas.

Enligt en underscikning pe Kungliga Tekniska Hdgskolan har vi goda
fdrutsettningar. V6ra fdrdelar jdmfdrt med de andra storstadsregionerna
Stockholm och Malmo er; bra land- och siotransporter, l iten offentlig sektor, lSga
kontorshvror, stora marknad fdr insatsvaror, bred industri, hdgskolor med
kvalilet, stort fdretagande, i5 legutbildade, menga groddforetag.

Vara nackdelar er: fa direktlinier med flyg, svag kdpkraft, htig sjukfrenvaro, h6ga
industriarbetarldner, semre socialt utbud, semre kulturellt utbud, fe akademiker,
litet universitet, traditionell industriort.

Man kan vdrdera de olika ovan upptagna omradena pe olika sett och resultaten
bdr tas med en nypa salt, d6 skillnaderna mellan orterna var ganska sme. Men
det kan iinde ge vissa indikationer dar en djupare studie dr nddvendig fdr att ta
fram en bArande framtidsvision och vilka insatser som kravs for att na den, vilka
fdrdelar vi skall utnyttja och vilka nackdelar som 5r av strategisk betydelse att
atgiirda.

Viktigast ftir neringslivets Iokalisering dr enligt ovan ndmnda undersdkning;
nerhet ti l l marknader, telekommunikationer, transporter samt kostnaden fdr
arbetskraft.

Strategiska f ramtidssatsningar.

Det krdvs en klarare politisk vilia och markering fdr olika centrala investeringar.
Skall fdretag vega eller kunna satsa. kravs det att stat och kommuner klargjort
sin politik och bidragit ti l l grundinvesteringarna i infrastrukturen.

Den nya informationsteknologin kan rAtt utnyttjad vara ett framg6ngsrecept' Det
kr6vs da en genomtankt strategi. Annars riskerar insatserna bli diffusa och inte
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ha den koncentration som kravs fdr ett "vinnande lag", Fdrst nar ett utbud
skapats, kan det vexa fram en efterfragan, inte minst hos enskilda, som inte
garna investerar i nya produkter och kopplar upp dem pa net om utbudet inte dr
til lreckligt attraktivt.

En annan viktig faktor ar att marknadsfora oss och var region. Dels fdr att gdra
oss kenda fdr turister. Men framfdrallt fdr att i niiringslivskretsar kunna sprida
kunskap om en attraktiv region att fdrlaigga sin egen verksamhet i, l iksom att
kunna knyta kontakter med bra fdretag och kunna fdlja upp med en vail
fungerande "back-up"-service fran myndigheter och ldrosAten hdr iVEstsverige.

Ec-kontoret kan hAr spela en nyckelroll. Det behdvs en organisation som kan ta
emot och slussa utldndska fdretag reift och som kan hjAlpa vera egna ut pA en
internationell marknad.

Skall detta lyckas, 6r det nddviindigt med en gemensam regional vision. Det ar
endast med en s6dan ibaken vi kan marknadsfdra oss pe ett kraftfullt siitt och
kan visa uoo vad vi ar och vad vi vil l.

Stabilt klimat med starkt omvandlingstryck.

Regionalt och nationellt maste stabila villkor garanteras for fdretagarna. Skall de
vaga att gdra langsiktiga satsnlngar. inte minst pe nya oprdvade idder maste de
kunna lita pe att fi irutsiittningarna inte standigt andras.

Det iir samtidigt viktigt att skapa ett klimat med ett hdgt omvandlingstryck. Vi
foredrar ofta ett stabilt och lugnt klimat. Men skall vi fe ett neringsliv som alltid
kan haivda sig och fdlja med iutvecklingen och inte vara beroende av konstant
gynnsam kronkurs, vilket dr omdjligt att garantera, m6ste stabila
grundfdrutsdttningar fren kommuner och stat mdtas av ett klimat som gynnar
nytAnkande och utveckling och darmed bibehellen konkurrenskraft.

Riskkapitalmarknaden meste ocks6 utvidgas. Fdr det krevs det konkurrens och
ett renteliige som gdr att det finns ett utbud. En riktig linje 5r att bilda regionala
riskkapitalbolag av en del av ldntagarfonden. Ett av de stora problemen idag fdr
f6retagen dr just att fa ti l lgang til l riskvill igt kapital.

I den globalisering som p6ger tyder allt mer p5, mot vad man fdrst skulle kunna
tro, att den lokala miljdn fdretagen arbetar i blir allt viktigare. Det ar teknik,
kompetens och system som dr knutna til l den lokala miljdn som ar mest
betydelsfullt fdr konkurrenskraft och lokalisering. Sdrskilt viktigt air det fdr de
sma och medelstora fdretagen som 6r s:irskilt beroende av den lokala
marknadens funktion. Fdrmagan att skapa en s6dan dynamik ar alltsa oerhdrt
centralt fdr den lokala miljd Vastsverige och fdretagandet her utgdr.
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Oppenhet gentemot omvdrlden, sdrskilt fdr en liten ekonomi som Sverige er
viktigt fdr en dynamisk milj6. Oppenhet genom medlemsskap i EU och dppenhet
gentemot nya tankar, bred kommunikation, immigration och utlandsstudier ar
sadant som ger impulser ti l l utveckling. Ver nArhet och orientering sydvasterut
kan hdr spela en avgorande betydelse for Vestsverige.

Nyftiretagande och "Gnosjti-anda", redan pa gymnasiet.

Klimatet meste uppmuntra nyfdretagande. Det iir i det perspektivet vara fdrslag
om att redan i gymnasiet fA kunskap om att driva {dretag och derutdver
serskilda smafdretagarutbildningar skall ses. Om arbetslivet alls berdrs iskolan
idag, er det nermast utan undantag itermer om eleven som anstelld i ett stdrre
fdretag. Det er ett tankesatt som m6ste fdrindras.

Gnosjd ar ett exempel p5 omraden diir fi iretagande inte ses som nAgot konstigt
och svert, utan som negot naturligt och sjelvklart. I framtiden kommer allt fler
att vara "sina egna", 6ven om de kanske arbetar fi ir andra, storre fiiretag. Vi
behdver lite mer "Gnosjd-anda" Vestsverige!

Nyfiiretagarcentrum pa Kviberg - FdRETAGARCENTRET LV6.

Ett fdrslag er att gdra LV6 gamla lokaler pa Kviberg til l ett nyfdretagarcentrum,
der smAfdretagare kan fA til lgang til l lAmpliga och lokaler under en kortare eller
ldngre tid ti l l en rimlig kostnad. Det kan handla om alla former av fdretag, fren
sme til lverkningsverkstAder til l rena tjdnstefdretag. Sarskilt nya verksamheter
skall premieras. Det saknas idag bill iga och flexibla lokaler av denna typ. Kviberg
kan da fungera som ett tdnkbart alternativ. Det kan vara ett siitt fi ir nya
fdretagare att testa sin verksamhet och skaffa ett kontaktnet med andra pe
omredet.

Ett direkt smafdretagarstod fr6n statens sida vore att 6verlata lokalerna p6
Kviberg til l kommunen, mot att kommunen ordnar med ett nyfdretagarcentrum
med lokaler ti l l rimliga priser pa det stora omr6det.

Gamla LuftvArnsregementet LV6 fastigheter vill vi helt enkelt gdra til l
Fdretagarcentret LV6 - Livskraftiga Verksamheter fdr 2000-talet.

Hiig kompetens genom torskning och utveckling.

Vi kan inte konkurrera med laga lciner, Det maste vara kompetens och kvalitet
som ger oss fdrdelar. Nairingslivet maste moderniseras och smef6retagandet ges
mdjlighet att blomstra med detta fdr dgonen. Det kr:ivs ett hdgt Forsknings- och
Utvecklingsinnehall i vera produkter och en god ldnebetalningsfdrmaga.
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I Gdteborg meste vi ta ti l lvara vera kunskapsseten och inte minst bidra til l ett
bra klimat i Chalmers teknikpark, som redan skapat 6000 arbetstil lfellen. Dessa
groddfdretag ger ett utvecklings- och innovationsklimat som er nddvAndigt.

Attraktiv studentstad med Universitetet i Centrum.

Den pageende utvecklingen mot att Universitetets institutioner samlas icentrala
Gdteborg til l ett "Cityuniversitet" 6r mycket positiv och ger klara fdrdelar n6r det
gdller universitetets delaktighet i stadens utveckling. Universitetet fer ocks6 en
klar internationell konkurrensfdrdel gentemot manga andra universitet, som
snarast utlokaliserats fr6n stAderna. Kommunen meste visa ett fortsatt
ti l lmdtesgaende ndr det giil ler mark och fastigheter fdr vAra larosaten iGdteborg.

PA olika sett meste Gdteborg befesta sig som en bra och intressant studenstad i
regionen, landet och Europa. Cityuniversitetet er ett led. Bra utbud pa service
och en studentvdnlig orientering med til lgang til l bra och bill iga
studentlegenheter, introduktionserbjudanden med rabatter pA kollektivtrafik m m
dr sdtt att bidra til l detta. V6rt fdrslag om att fdrskdna Masthugget och gdra
omradet ti l l en studentstad med liv och rdrelse, ndra n6jen, hamnen och de olika
nya institutioner som byggs iomredet tir ett led iv6r vilia att g6ra Gdteborg til l
en attraktiv utbildnings- och studentstad.

I samarbete med hdgskolor och Universitet meste ett intressant och utvecklande
netverk bildas som kan leda regionen mot en kunskaps- och forskningsintensiv
riktning i nera samarbete mellan myndigheter och niiringsliv. Det var derfdr vi i
Folkpartiet fdreslog och f6tt ti l l stend ett samarbete mellan kommuner och
hdgskolor i Vdstsverige.

Centrum fiir innovation och utveckling pa Lindholmen.

Pa Lindholmen iGdteborg kan ett regionalt centrum fdr innovation och
utveckling med samarbete mellan hdgskolor, neringsliv, uppfinnare, det
offentliga och andra ges mdjlighet att vaixa fram fdr att skapa en spainnande och
utvecklande miljd dar nya industrier och neringsverksamheter tar form.

Det kan, inte minst ner kontakter och fdrtroende etablerats fdr varandras
komDetens att beddma framtidsutsikterna fdr olika id€er, leda til l kortare
beslutsvegar fdr satsningar, patenttagande och fortsatt utveckling/produktion av
nya innovationer med finansiellt stdd av regionala utvecklingsfonder. En del
verksamheter kan sedan etableras i det ovan fdreslagna fdretagarcentret pE
gamla LV6.

Uppfinningarnas Hus - IDEHIISET.

Overhuvudtaget m6ste nyskapande och uppfinningsrikedom premieras. Genom
samarbete inom forskning och utveckling och dppenhet f6r kreativa krafter
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utifr6n, regionala utvecklingsfonder och upparbetade kanaler tdr registrering av
patent och en skattelagstiftning som gdr det ekonomiskt mdjligt att utveckla nya
idder och uppfinningar, kan fdrutsettningarna radikalt fdrbdttras fdr v6ra
uppfinnare. Det r6der inte brist pe uppfinningar, men ddremot insatser fdr att se
til l att de utvecklas och produceras i Sverige. Regionalt kan vi arbeta fdr att
skapa en intressant och kreativ region ur detta perspektiv.

Vi vil l som en start lansera ett Uppfinningarnas Hus pe Lindholmen, lddhuset,
ddr kommunen uppleter ett hus fdr uppfinnare och der ti l l bdrjan ett par personer
fer ansteltning fiir att kunna bist6 och fdrmedla kontakter. I samarbete med
NUTEC, lVF, de nya "uppfinnarfonderna" av lontagarJondspengar m fl skall den
som har en idd eller heller pe med uppfinningar kunna vAnda sig til l detta stalla
fdr hjdlp och tips vidare och om sedant som patent-tagande,
finansieringsmdjligheter, pappersexercis gentemot det offentliga, skatter och
lagar samt inte minst mdiliga kontakter med fdretag som arbetar med liknande
verksamhet och som skulle kunna vara intresserade.

Kommunal och regional teknikupphandling kan genom lempliga specifikationer
spela en avgdrande roll fdr utvecklingen inom vissa omraden.

Det er av hdgsta vikt att halla ver hdga profil inom miljdomradet. Gdteborg skall
vara en ren och grdn stad som ligger langt framme pe den miljdtekniska sidan.
Det finns manga framtida arbetstil lfellen i miljdsektorn.

Utbildning fiir framtiden.

Kommunens ansvar fdr en god utbildning av alla fdrstiirks for att fe fler
hdgutbildade och fa en strategisk fdrdel indringsliv och dven offentlig
fdrvaltning.

Grunden fdr detta laggs i grundskolan. Det air diirfor Folkpartiet l iberalerna
fdreslagit och arbetar fdr att alla elever skall fe ti l lg6ng til l en dator. Alla meste
ges samma mdjligheter att henga med p6 teget in iframtiden.

Gymnasiet maste sedan bygga p6 och m6let m6ste vara att ingen inte har
gymnasiekompetens i regionen. Serskilt bdr naturvetenskaplig och teknisk
inriktning uppmuntras, dA mycket tyder pe att allt fdr fa idag utbildar sig inom
dessa omraden och behovet kommer att 6ka iframtiden.

En nyckelfaktor pe dagens internationella marknad iir spreket. Vi svenskar er
idag ganska duktiga p6 engelska. ovriga europeiska sprek dr det ddremot semre
stdllt med. Fdr att mota framtiden och kunna ge sig ut pA nya marknader kravs
att ungdomar intresseras fdr aft lera sig flera sprak och att 6ven aldre
kompletterar de sp16kkunskaper man har. Sprekkunniga medborgare och
fdretagare m fl 6r en oerhort viktig konkurrensfordel att satsa pe. I mycket
grundlaggs intresset och kunskaperna i spr6k i grundskolan.
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Klimat av konstant vidareutbildning f6. kompetens ftir alla.

Genom komvux och andra inrdttningar har kommunen inte bara ett ansvar fdr
att 9e menniskor nya chanser i l ivet genom att komplettera delar de missat pe
sin grundutbildning eller mdjligheter att skola om sig, utan ocksa att hdja sin
kompetens och kunna fdlja med i den snabba utveckling som sker pA manga
omreden.

I samarbete med fdretag och hdgskolor meste regelbundna breda och
specialinriktade utbildningsprogram skapas. Stora fdretag kan alltid betala fdr
denna vidareutbildning. F6r sme fdretag som i l ika hdg grad, eller kanske idag dn
mer, behdver kunniga medarbetare meste det kunna ges sarskilda avtal, se att
de kan leta sina medarbetare genomge framatsyftande och kompetenshdjande
utbildningar av detta slag.

SKAPANDE VASTSVENSKT NARINGSLIV I EU.

Genom 6kad integration och gemensamma regler och en gemensam marknad i
vart neromrede, som idag mestadels er EU- och EEs-lender, har vara fdretag i
regionen en jdttechans. ldag sker Sveriges handel ti l l hAlften med Eu-ldnder och
hela tre fjerdedelar med EES-omrAdet, varav flera lSnder idag sdker medlemsskap
i  EU.

EU. fdr smefiiretagarnas skull.

Genom att i6 ti l lg6ng til l EU:s databaser nAr det geller offentlig upphandling och
pa andra sdtt fdrsdka ta sig in p6 nya marknader runtom oss kan ocksS mindre
foretag fa til lg6ng til l nya marknader utan dagens krangliga byrakratiska hinder -
vilka i mvcket bestar med EEs-avtalet - och olika lokala regler som er omdjliga
f<ir en egenfciretagare att anpassa sig til l.

Storfdretagen klarar sig alltid, i iven om de l6ngsiktigt ldr foredra att fdrlegga sin
verksamhet i stabila lander inom stora marknader, vilket medlemslenderna i EU
kan sdrja for. De svenska storfdretagen har redan anpassat sig genom att allt
mer anlita underleverantdrer internationellt och fdrlegga en stor del av sin
verksamhet utomlands.

Skall vAra underleverantdrer och smafdretagare inte fdrlora idenna utveckling
m6ste de isin tur pA samma villkor som alla andra kunna ge sig ut i EU och
kunna handla med partners der utan de extra konkurrensnackdelar ett
utanfdrskap oundvikligen innebdr.
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Internationellt kunskapsutbyte,

Fdr vera hdgre utbildningssiiten iir det nddvendigt att etablera kontakt med EU:s
institutioner. Det far vi ti l lgang til l genom EES, men mAste dA betala fdr varje
enskilt program och kan inte styra 6ver dem, bara medverka. EU:s forsknings-
och utbildningsprogram och olika databaser dr oundgAngliga fdr oss idag och
kan rAtt utnyttjade bidra til l att 6ka Vastsveriges konkurrenskraft.

Direkt ekonomiskt utbyte.

Genom medlemskap kan Sven vi iV?istsverige fa del av en del av de
strukturbidrag som finns i EU. Pengar som kan anvendas til l olika projekt och
strukturomvandlingar av branscher i kris och utbildningsinsatser fdr att sterka
konkurrenskraften i Europa och varlden.

overhuvudtaget ar det centralt att vid medlemsskap iEU se til l att de stora
fondmedel som der finns pe olika satt kanaliseras til l oss. Fdr att fa del av dessa
krdvs det de ockse oftast en mycket genomtiinkt strategi om hur man vill
anvAnda dem.

Det finns alltsa manga intressanta mojligheter fdr V5stsverige i EU och det dr
fragan om vi idag lengsiktigt har red att missa dessa. Vi vil l g6ra allt som st6r i
ver makt fdr att bidra til l ett starkt vdstsverige och de helst som en ytterligare
av EU:s idag 174 olliciella regioner. Vi har alla fi irutsiittningar i detta perspektiv.

"VAsTsvENsKT MITI" FOR VASTSVENSK NARINGSLIVSUTVECKLING.

Fdr att aterknyta til l diskussionen om en gemensam Viistsvensk vision och var
mening att en sedan Ar nddvAndig om vi skall lyckas bli en framgengsrik region,
se vill vi lansera tanken o5 ett vAstsvenskt "MlTl".

"MlTl-visions."

Tanken dr att skapa ett regionalt organ som arbetar med det Japanska MlTl,
Ministry of international Trcde and Industry, som fdrebild. Detta ar ett
strategiskt organ fdr Japans n6ringslivsutveckling och har genom sin
framtredande roll haft ett oerhdrt inflytande dver Japans utveckling. MlTl er
derfdr nagot av det mest statusfyllda organet att jobba i i hela Japan.

lstort sett alla stdrre satsningar fdr att omvandla det Japanska nAringslivet i
takt med och helst fdre tiden har sin bdrjan is k "MlTl-visions", langtidsplaner.

Genom att vara staten strategiska instrument fdr niiringspolitiken och det organ
som tagit fram visioner om landets utveckling har man i nera samarbete med
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naringsliv och det offentliga kunnat leda Japans utveckling. MlTl:t har ti l l sig
kunnat koppla de mest framstaende inom universitet. Jdrvaltning, ndringsliv m fl
och tagit fram underlag och program fdr att driva pA en gynnsam utveckling.

MlTl fungerar som ett forum fdr diskussioner kring Japans ekonomiska
utveckling ddr representanter fren olika deiar av samhdllet deltar fdr att ta fram
en gemensam linje kring hur samhSllets {statens) resurser koncentreras pe bdsta
sett,

Det er alhse inte fr6ga om en institution som likt ett forna Sovietiskt statsstyrt
planeringsorgan styr allt och alla, utan ett gemensamt instrument fdr att ta fram
analyser och underlag fdr analyser och visioner med strdvan att leda
utvecklingen och de centrala investeringarna fdr en positiv ndrings- och
samhellsutveckling i en konkurrensutsatt milj6.

Ett vAstsvenskt ekonomisk-regionalt utvecklingssekrelarial - VASTERaJT,

Aven om allt givetvis inte 96r eller ens:tr 6nskvart att fdra dver ti l l svenska och
vdstsvenska fdrhallanden er dnde konceotet v6rt att titta nermare pe.

Vi m6ste sjalva iVdstsverige ta tag iv6r utveckling, Tillsammans kan vi skapa
resurser fdr en enhet som til l sig kan koppla olika kunskaper och ta fram och
driva pe fdr en konkurrenskraftig region. Detta under ledning och med ndra
kontakter ti l l ett politiskt valt organ. Helst ett folkvalt regionparlament.

Vi kan kalla det negonting istil med Vestsvenska Ekonomisk-Regionala
Utvecklingssekreta tiatet; vA STE R Un

Det iir viktigt atr podngtera att dven om detta VASTERUT lar behova en del
resurser, nagot vi helt enkelt meste vega avsdtta fdr framtiden, trots - eller
snarar just pe grund av - ett svart ekonomiskt lege, se iir inte meningen att det
skall byggas upp n6gon stor by16kratisk utredningsapparat. Tvartom skall man
genom att hyra in och ta del av utomstaendes kunskap och forskning och
ndtverksarbete kunna hella en slimmad men 6ndA kraftfull organisation.
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FRAMTIDEN LIGGER FOR oss - oM vI VILL!

Vi star alltse infdr stora utmaningar och saknar idag i mycket den kraft som
krevs fdr att kunna mdta detta. Men vi saknar inte fdrutsattningarna.

Genom ett regionalt samarbete indgot som pg sikt m6ste bli ett folkvalt
regionparlament och med de delar av Vdstsverige som vill samarbeta, se kan vi
skapa den kraft som krdvs.

Kopplar vi detta til l ett strategiskt organ av ovan skisserade slag fdr att forma en
gemensam vision fdr en konkurrenskraftig region med ett starkt och
differentierat ndrlngsliv har vi alla fdrutsaittningar. Tiden er dock knapp och varie
fdrdrdjning inneber ytterligare motlut och blindskar innan en uthellig utveckling
dr  is ik te .

Det handlar om att vAga och att vara beredd pA att ge och ta ide interna
diskussionerna mellan olika parter och partier och olika delar av regionen.
Problemen skall inte underskattas, men e andra sidan inte heller dverdrivas, fi ir
dA kommer vi ingen vart och det blir sAmre tdr oss alla. Det handlar ti l l sist om
att vil ja.

fnarincsllv 
--l
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VASTSVENSKT MITI/VASTERUTEtt fdrsta utkast,
styrande vision!
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FOLKPARTIET LIBERALERNA VILL!

Vi vill:

- skapa 50 nya jobb om dagen i Vdstsverige - varav 12 per dag i Gdteborg - till
dr 2N0, ilka ger 25.M nya jobb i Clteborg och 100.4fi i hel.a Vdstsverige,

- ta vara pd de vdstsvewka och gdteborskt Jdrutsdaningarna och tralitionema
som porlen mol vibmen,

- bygga vidare pd vdr historia av iippenhet genterot omviirUen,

- dterskapa Giiteborgsgruppen bestdende av framtddande politiker och
framstdende personer f'r stateSiarbetet i Gdteborg,

- J& med medborgama i arbetet far en gemensam vdstsvensk region,

- infi)ra ex folkvalt regionalt parlament i Vdstsveige, Viisuinget,

- arbelt i samspel mellan kommuner, niringsliv och utbiUningssdten ftr en
gynnsam framtid,

- skapa en regionalt strategi-organ, V)iSTERUT,Idr an diva pd
nirtng slivsuwecHingen i Viist sve rige,

- skapa en gemensam viion om framtiden i Vd.stsverige,

- fd iSdng ett arbete ftr en gemensam vision gerwm en Vdstsvensk Aamiissa,

- Sdra ar 2000 ti ell jiilleavstatnp fir VA$sveige in i 2wtalet,

- gdra Goteborg till Nordens huvudstad med en del av Nordiska rdde*
sekretariat ,

- gara Gatuborg till m nonleuropekH kulturcentrum,

- gdra Gatuborg till en intemalionell pulserande evenemangsstad,

- att Vdstsverige skall bli en stark rcgion i Europa i satnarbete med andra
regioner och med dehagande i EU:s regionala kommix|,

- samordna regionens marknahfdringsmdssiga insatser och ge Ec-kontorct en
central roll i arbetet gentemot Europa,
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- kanalisera EU-medeI ur olika stukturfond.er till regioaen,

- arbeta jir en bibehdllet snrk positian fdr hunnen i spdren av narsjdfartens
dka.de att ala io ns krart,

- befasta vdr alh sta*nre positirn inom miljiiomr&det,

- ha ett Vdstsverige som konhtfterar med kompetens och kvalitet, inte ldga hner,

- satsa pd ststegisk ulbiuning inom sddant som sprdk, datorer, teknik- och
nannetenskap pd grundskola och gymnasium,

- ax alla skall ha minst gmnasiekompetens och att fler skall vara
h |gskoleu tbildad e i re gione n,

- medverka till en afrraktiv studentstad med ett attaldivt citlunieercitet i centrala
Gateborg,

- premiera det uwecklande klimat Chalmers teknikpark sknpar och som redan lett
till 6. 0@ arbetstillftillen,

- gdra lindholtnen till ett regionalt kreativt cenlrum ftr unecHing och
forskning, ddr nya niringar och industrier kan ta form,

- inrdfta ett Ilppfrnningarnas Hus pd Lindholmen, idihusef,

- inrdtta rcgionala iskkapitalbolng,

- ge goda frirutsiittningE Jijr f)rctagande genom gynnsamma skatter mm,

- skapa nyrtiretagarcentret LV6 - Livskrafiga Verksamheter Jbr 2m0lalet - pd
gamla LV6 omrdde.

- fd in latnskap och intesse ftr egenfdretagande och nyfdretagande retlan p&
g!mnasiet,

- sktpa en Himat dtlr stiindigt liiranfu och vidareutbildning dr naturligt,

- skapa kompetenshdjande utbildningsprogram fdr sm&fi)retagare och d.eras
anstiilAa.

Folkpartiet fiberaferna i Gdtebotgl I 994-09-07
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