	
  

	
  

Öppenhet mot omvärlden och kreativa
miljöer är förutsättningar för att på allvar
kunna utveckla norra Sverige
Tillräcklig kunskap bland regionens invånare. Öppenhet mot omvärlden och
tolerans mot oliktänkande. Kreativa miljöer med internationellt slagkraftig
forskarutbildning. Det är tre absoluta förutsättningar för att på sikt på allvar
kunna utveckla norra Sverige.
Det slog professor Åke E Andersson fast när han inledde Framtidsbaren den 3
december under rubriken ”Norrlands fyra huvudstäder – hur svårt får det vara?”

Tre perspektiv – åtta teser
Det jag vill ta upp i dag är tre perspektiv och åtta teser för utveckling.
• Det första perspektivet är det regionala perspektivet. Hur ska egentligen
Norrland hanteras i ett framtida regionalt perspektiv?
•
•

Det andra är: Vilken ska kommunernas roll egentligen vara?
Och det tredje: Finns det några utmaningar för framtiden som är värda att
utveckla strategier för i kommunerna?

Första tesen – Kunskapen idag är decentraliserad till regionerna
Jag kommer att driva ett antal teser och den första tesen säger att kunskap och
information inte längre är koncentrerad till regeringskvarteren. Den finns i minst lika stor
mängd och med större relevans i de fyra universitetsstäderna upp i norr. Och det bör
styra vår syn på regionernas betydelse.
”Den gamla idén var att kunskaperna
till nära hundra procent fanns i
Stockholms innerstad, alltså Gamla
Stan”
Kom ihåg att länsstyrelserna och därigenom länsindelningen tillkom på 1600-talet och
den var egentligen bara till för att säkra statens och framförallt kungens kontroll över de
olika delarna av landet. Den gamla idén var att kunskaperna fanns till nära hundra
procent i Stockholms dåvarande innerstad, alltså Gamla Stan. Och den uppfattningen
höll i sig som en rimlig syn på tillvaron ända fram till 1950-talet.
Det var ju i själva verket så att hela den högre utbildningen var koncentrerad till Lund, till
Stockholm-Uppsala och till Göteborg. Men den verkligen tyngdpunkten låg fortfarande

info@framtidstanken.se

1

	
  

	
  
kvar i Stockholm-Uppsala. Det upplevdes därför som ganska naturligt att staten via
länsstyrelserna skulle fortsätta att kontrollera vad som hände ute i ”landsorten” eller
”provinserna”.
I början av 60-talet inleddes starten till en decentralisering av kunskapsbildningen i
Sverige och den decentraliseringen höll i sig ända fram till år 2000. Samtidigt skedde
den informationsrevolution som vi alla är en del av och som många tycker är ganska
jobbig, men som innebär att information kan vi få om det mesta - från praktiskt taget
alla hörn av världen. Dessutom finns vetenskaplig kunskap lätt tillgänglig i alla delar av
Norrland.
Andra tesen – Infrastrukturen bör beslutas ute i regionerna
Den andra tesen säger att försörjningen med infrastruktur avgör regionernas långsiktiga
utveckling och den bör därför beslutas av regionerna själva.
Vad menar jag med infrastruktur? Vägar, kollektiva kommunikationssystem av olika
slag, flygplatser, högre utbildning, vetenskaplig forskning och arenor för kulturlivet. Här
visar erfarenheter från tydligt decentralistiska – federala - länder som Tyskland,
Österrike, Schweiz, Kanada och USA att försörjningen av infrastruktur inte kräver
nationellt beslutsfattande utan i själva verket sköts väldigt bra på den regionala nivån.
Tredje tesen – Infrastruktur kräver stor finansiell kapacitet
Den tredje tesen är lite mera trist för glest befolkade regioner. Den säger att
utbyggnaden och driften av infrastruktur har stordriftsfördelar, har höga fasta kostnader
och är kostsam vilket leder till krav på stor finansiell kapacitet.
”Det krävs ungefär fem miljarder
kronor per år för att åstadkomma ett
universitet av internationell slagkraft”
Ta ett forskningsbaserat universitet som exempel. Jag har studerat hur mycket pengar
som krävs för att åstadkomma ett universitet av internationell slagkraft. Det ligger på
ungefär 5 miljarder kronor per år Det finns ett ställe i norra Sverige där man faktiskt
börjar närma sig den nivån och det är Umeå. Luleå har för närvarande bara 1,6
miljarder i omsättning. Dessa 1,6 miljarder förvaltar de i gengäld väldigt väl genom att
specialisera sig på teknologiska frågeställningar, men vill man ha ett fullständigt
forskningsbaserat universitet så räcker det naturligtvis inte till.
Hur ser det då ut med Mittuniversitetet? Mittuniversitet ligger fortfarande kvar strax
under en miljard. Det innebär alltså att Sundsvall-Östersund har en enorm utmaning
framför sig när det gäller att åstadkomma internationellt slagkraftig, forskningsbaserad
utbildning och kunskapsutveckling.
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När det gäller motorvägar så finns det liknande hisnande siffror. En motorväg kostar till
sin utbyggnad mellan 40 och 50 miljoner kronor per kilometer. Det säger lite grann om
vad det skulle kosta att integrera Sundsvall- Härnösand till Gävle eller kanske Luleå
ända ned till Gävle. Det är alltså enorma projekt som det rör sig om.

	
  

När det gäller de forskningsbaserade universitetssjukhusen så ligger de ofta i
storleksordningen 10-15 miljarder kronor per år. Det här tydliggör att ingen enskild
kommun klarar av att i decentraliserad form åstadkomma en avancerad utveckling av
sin brett definierade infrastruktur.
”Norra Sverige som en integrerad
region är på väg att bli helt likvärdig
med storstadsmiljöer som Skåne”
Det finns dock positiva sidor i det här – och det ger min fjärde tes.
Fjärde tesen – De fyra nordliga länen
De fyra nordliga länen har en sammanlagd finansiell kapacitet av ungefär 75 procent av
region Skånes samlade inkomster. Och det är ganska bra om man betänker att Region
Skåne är något större till sin befolkning än vad de fyra nordliga länen är. Det innebär att
norra Sverige som en integrerad region är på väg att bli helt likvärdig med
storstadsmiljöer som Skåne.
De fyra teserna som jag har nämnt leder till slutsatsen att de fyra norra länen kan bilda
en ekonomiskt bärkraftig region med stor självstyrelse i utvecklingen av sin
gemensamma infrastruktur och sin forskningsbaserade sjukvård.
Min andra nivå, mitt andra perspektiv är kommunerna och här finns fyra kommunala
företrädare på plats och jag vet inte om jag kommer att hamna rätt i förhållande till
deras verklighetsbild. Min femte tes är nämligen följande:
Femte tesen – Det kommunala självstyret måste utvecklas
Den kommunala självstyrelsen som är grundlagstryggad är nu i själva verket effektivt
kringskuren av statliga regleringar av olika slag. Rätten att sätta kommunala
skattesatser är starkt begränsad för alla utom möjligtvis för Stockholms kommun.
Utgiftsstrukturen i kommunerna styrs på många områden genom statliga beslut och
inskränkningar och normer.
Sjätte tesen – Valfrihet och kreativitet ökar i självständiga
och proaktiva kommuner
Nästa tes, den sjätte, säger: Det finns stora fördelar med många självständiga och
proaktiva kommuner. Den första tesen blir då inom ramen för tes nummer sex
nämligen att kreativitet och innovation ökar inom den offentliga sektorn om
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kommunerna är självständiga och proaktiva. Författaren och historikern Gunnar
Wetterberg har uttryckt det här på ett väldigt bra sätt:
”Den stora mängden självstyrande enheter ger kommunerna möjligheter att
experimentera med olika lösningar, systematiskt jämföra sig med varandra och lära sig
av misstag och framgångar på andra håll. Följden blir att anpassning, förnyelse och
utveckling sker löpande och kontinuerligt.”
”Valfriheten för medborgarna ökar
på ett kraftfullt sätt om man har
självständiga kommuner”
Det är den första sidan av fördelen med att ha mer självständiga kommuner än vad vi
har idag. Sedan visar en väldigt omfattande internationell forskning inom ”Political
science” och ”Economics” att valfriheten för medborgarna ökar på ett kraftfullt sätt om
man har självständiga kommuner.
Det här bygger på analyser som gjorts för rätt många år sedan av flera forskare. De
menar att vi väljer som medborgare i själva verket hela tiden. Valprocedurerna är
ingenting som sker vart fjärde år. Utan det sker dagligen. För det första med plånboken
på marknaden, för det andra med valsedeln då och då och för det tredje - och det
man då betonar som särskilt betydelsefullt - genom rörligheten mellan olika kommuner.
Rörligheten mellan olika kommuner börjar egentligen under en relativt trång period av
livet. Huvuddelen av all sådan rörlighet i Sverige ligger i åldersklassen 15-30 år. Vid 3035 har vi stagnerat. Då är vi hemma, då sitter vi där vi sitter. Det är ungdomarna som
står för rörligheten och det är dom som avgör vilken vitalitet en proaktiv kommunal
struktur kommer att få.
Sjunde tesen – regleringen av bygg och bostadsmarknaden bör
ske med ett minimum av statlig inblandning
Vi ska nu gå in på en fråga som jag tror är väldigt väsentlig som en del av den här
självständiga kommunens roll och det är den statliga regleringen av bygg- och
bostadsmarknaden. Och det är min sjunde tes. Den statliga regleringen av bygg och
bostadsmarknaden bör reduceras och planeringen av byggande bör ske ute i
kommunerna med ett minimum av statlig inblandning.
”Sverige är i en klass för sig med 70
procent högre byggkostnader per
kvadratmeter än EU:s genomsnitt”
När vi tittar på byggkostnaderna i olika delar inom EU-området så visar det sig att
Sverige är i en klass för sig med 70 procent högre byggkostnader per kvadratmeter än
EU:s genomsnitt. Det är en konsekvens av det statliga regelsystemet som ofta
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kombineras med regionala tolkningar av regelsystemet som varierar men som fungerar
som ett dubbelt kontrollsystem på hela byggprocessen.

	
  

Det har gjorts ganska omfattande undersökningar av vad det här får för konsekvenser
för utbudet av bostäder och för genomsnittskostnaden för boendet i förhållande till
genomsnittliga hushållsinkomsten. En norm enligt dessa internationella undersökningar
är att en bostad bör kosta ungefär tre gånger så mycket som en genomsnittlig
hushållsinkomst.
Vad är det för värde som gäller i London? Ja, någonstans mellan 8 och 9. Vad tror ni
det är för värde på det här i Sverige? Och framförallt då i Stockholm? Titta på
Stockholm som det verkliga problemcentret. Där ligger det på 10. Det vill alltså säga att
enligt den här kalkylen så skulle vi ha drygt tre gånger så höga bostadskostnader i
Stockholm jämfört med det som betraktas som en jämviktssituation inom EU.
Det här har lett OECD och EU till vissa slutsatser om vad som bör göras på den
svenska bygg- och bostadsmarknaden. OECD föreslog år 2014, men det gäller nog i
år också, att Sverige bör minska snedvridningen på bostadsmarknaden. Sveriges
överdrivet rigida planering och hyresregleringar begränsar arbetskraftens mobilitet,
minskar konkurrensen bland byggföretagen och ökar risken för finansiella
makroekonomiska obalanser.
EU har alldeles nyligen kommit med följande uttalande: Uppmuntra konkurrens inom
byggsektorn i Sverige, förenkla planering och överklaganden av byggen samt revidera
systemet för hyressättning för att ge marknadsorienterade hyresnivåer.
De två organ med svenskt medlemskap är alltså kritiska till hur vi i Sverige hanterar
byggandet och boendet.
”Pendlingsviljan bland medborgarna
faller snabbt efter ett tidsavstånd om
45 minuter från centrum”
Hur ser det då ut med kommunerna? Ska de samverka? Ska de röra sig utåt? Försöka
få med andra kommuner runtomkring sig? Om vi tar Sundsvall till exempel; Ska
Sundsvall på allvar integrera med Härnösand och med andra orter runtomkring?
Åttonde tesen – Den funktionella regionen är större än kommunerna
Här ges plats för min åttonde och avslutande tes: De funktionella regionerna är i
allmänhet större till ytan än de centrala kommunerna.
Om man ser till den dagliga rörligheten är pendlingsbenägenheten bland medborgarna
stor men faller snabbt efter ett tidsavstånd om 45 minuter från centrum, dvs. från den
centrala kommunen. Så om vi gör en oregelbunden 45 minuters skiss kring Sundsvall
så får vi klart för oss vilka som egentligen är intresserade av hur denna kommun
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fungerar. Och då är frågan hur man egentligen bör samverka? Ja, det vågar jag inte ha
någon säker uppfattning om, men jag kan säga att det finns tre vanliga lösningar.

	
  

En är kommunsammanläggning, som vi fick illustrerad för en stund sedan när Teg blev
en del av Umeå. Eller när Angered blev en del av Göteborg och en huvudvärk för alla
därefter kommande politiker. Från att ha varit en väl fungerande kommun blev det en
enormt stor segregerad stadsdel med ett bostadsbestånd som bara efterfrågas av
regionens ekonomiskt sämst ställda grupper med mycket stora behov av subventioner
till boendet och all annan lokal service. Det har i sin tur lett till en ond cirkel av inflyttning
av stödberoende hushåll och utflyttning av grupper med stabila inkomster av arbete.
Det andra är ett kommunalförbund. Det visar sig att de är extremt instabila. Har man en
gång gått med i en sådan förening som ett kommunalförbund innebär så blir det i
allmänhet bara bråk.
Den tredje optionen, som jag tror kan fungera bättre, är frivilliga samarbetslösningar
kring storskaliga projekt. Återigen är det infrastrukturen som kommer in i bilden. Har
man ett gemensamt projekt mellan Härnösand och Sundsvall så ska man naturligtvis
bilda en samarbetslösning som upphör när det hela är förverkligat.
”Kommunerna ska inte sköta
fördelningspolitiken, det är ett
nationellt ansvar”
Hur ska då era, eller våra, för hela Sverige eller i alla fall för Norrland stora,
framtidsutmaningar lösas?
Jag tror att en fråga som ställt till det för kommunerna under en mycket lång tid är att
kommuner hittills sett sig tvungna att sköta en fördelningspolitik som rimligen ska
skötas från en nationell nivå. Det är alltså en strikt nationell fråga att se till att folk i alla
delar av landet som hushåll betraktade får en rimlig situation i form av tillförsel av
köpkraft.
Kommunerna har emellertid i allmänhet eller väldigt ofta fått underkänna den nationella
fördelningspolitiken och då introducerat en egen fördelningspolitik som i vissa fall fått
katastrofala följder. Jag behöver bara återigen nämna Angered för att ge ett exempel
på hur illa det kan gå om man bedriver fördelningspolitik i kommunal regi.
Vad ska man då göra?
• En inkluderande politik för regionen
Vad ska man då göra egentligen? Ja, man måste naturligtvis ge sig på det som i den
internationella debatten anges som den tyngsta frågan, dvs det man kallar kallas
”Inclusion Policy”, alltså en inkluderande kommunal och regional utbildningspolitik, en
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inkluderande kommunal och regional bostadspolitik och inte minst en inkluderande
arbetsmarknadspolitik. Det är mycket svårare än att bedriva fördelningspolitik. Här
räcker det inte att skicka ut pengar hit och dit utan här krävs det mycket mer
eftertanke.
Vilka ska då beröras av det här? Ja, det är de unga, det är de gamla, det är invandrare
och det är funktionshindrade.
”Ordet kommun är sprunget ur latinet
och betyder att man är inkluderad i en
samfällighet”
Alla dessa grupper ska inkluderas i det vi kallar för kommunen som ju faktiskt har en
särskilt intressant betydelse om vi går tillbaka till latinet. Kommunen betyder någonting,
det betyder att man är inkluderad i en samfällighet.
• Skapa kreativa miljöer, öppna mot omvärlden
Det finns en annan utmaning som jag skulle vilja säga är den stora utmaningen för just
de fyra norrländska huvudstäderna och det är skapa kreativa och innovativa miljöer
som är så bra att de kan konkurrera med storstadsregionerna. Vad krävs då?
Jag det första är naturligtvis trivialt. Det krävs tillräcklig och kanske till och med regionalt
överlägsen kunskapsnivå bland regionens medborgare och invånare.
Det andra som krävs är öppenhet mot omvärlden, inkluderande värderingar och
tolerans mot oliktänkande inom företag och organisationer och ute bland folk i
allmänhet.
Och det tredje som krävs är ökad satsning på kreativa miljöer som högskolor och
universitet som bedriver internationellt uppmärksammad forskarutbildning men också
mot akademier av mer fri form, mot ”think tanks” av olika slag, mot kulturella miljöer,
mot forskningsföretag. Över alla de här områdena måste man tänka hur vi ska göra
dem mera kreativa, mera innovativa.
Allt det här kräver naturligtvis finansiellt stöd, kreativa människor och verksamheter. För
till syvende och sista är det individer som är kreatörerna och innovatörerna.
Det är de viktigaste utmaningarna som jag kan se. Vid sidan av att tänka efter vad som
kan göras när de gäller regional samverkan i de fyra norra länen. Samt vad de enskilda
kommunerna kan göra när det gäller att bli mer proaktiva och mera frigjorda från de
statliga kontrollsystemen.
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