Motion till riksdagen
1989/90:A119
av Anna Horn af Rantzien m. fl. (mp)
med anledning av prop. 1989/90:125 Förslag om
tilläggsbudget n till statsbudgeten för budgetåret
1989/90

D. Regionalutveckling
013. Särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra
Sveriges inland

Budgetåret 198.7/1988 anvisade riksdagen på reservationsanslag sammanlagt

200 milj. kr. för regionalpolitiska insatser i västra Bergslagen varav 100 milj.
kr. som lokaliseringsbidrag till Asea Brown Boweri AB. Av detta har 6,2
milj. kr. betalats ut som stöd till ett projekt.
Ett annat reservationsanslag om JOO milj. kr. avsattes för särskilda arbets·
marknadspolitiska åtgärder i Ludvika kommun. Av detta har 5.2 milj. kr.
betalats ut som stöd till utbildning och utveckling vid ABB.
Avsikten med denna insats var att ABB avsäg att öka sin verksamhet i
Ludvika med ca 500 personer. men åtagandet kunde inte följas upp. l stället
minskade arbetstillfällena vid ABB:s anläggningar i Ludvika med ca 200 per·
soner.
Nu beräknas att ca 500 arbetstillfällen fattas för att na det mål som kom·
munen ställde upp när gruvan i Grängesberg skulle läggas ner. Regeringen
avser nu att ompröva delar av atgärd�programrnet. ABB tillskjuter 15 milj.
kr. och alar sig att bredda arbetsmarknaden i Ludvika kommun.
För att denna expansion skall kunna genomföras anvisas 15X.6 milj. kr. till
Särskilda regionalpolitiska insatser i delar av Bergslagen och norra Sveriges
inland. Regeringen bör utforma närmare riktlinjer för medlens användning.
Miljöpartiet de gröna ser med skcpsi� pa satsningar av detta slag. Tidigare
liknande insatser. t.ex. satsningen pa SAAB:s bilfabrik i Malmö. har långt·
ifrån uppfyllt de utfästelser som gjorts trots satsningar i miljardklasscn.
ABB:s satsningar i Ludvika är ett talande exempel pa samma sak. Det visar
att en sat�ning på mänga mindre företag har mycket större sannolikhet att
lyckas �in en satsning på storföretagen. som �ir dc som minskar sin industri·
sysselsättning mest.
Vi underkänner inte propositionen i denna del men framhaJler att ett
bättre genomarbetat förslag borde presenteras. vari också <lrlig redovisning
till riksdagen av medlens anviindning inryms.
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Med hänvisning till det anförda hemställs
l. att riksdagen som sin mening ger rege ri ng en till känna att en
mera genornarbetad verksamhetsplan bör tas fram,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att verk
samheten årligen bör redovisas för riksdagen.
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