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Yttrande över förslag på ny småländsk trästrategi och
handlingsplan för åren 2022-2024, Region Kronoberg
Beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidium föreslår att regionstyrelsens
arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på Smålands trästrategi
och handlingsplan 2022-2024.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg, för vidare hantering inför
slutligt förslag och antagande i respektive organisation.
Bakgrund
De tre regionförbunden och länsstyrelserna i Småland antog 2011 en
regional strategi för hur offentliga aktörer ska arbeta med utveckling av och
stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Bakgrunden var att den
småländska träindustrin, som svarar för en tredjedel av Sveriges
sysselsättning och omsättning, var hårt konkurrensutsatt och många
arbetstillfällen flyttade utomlands. De viktigaste utgångspunkterna var att
samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser samt synliggöra den
trärelaterade industrin nationellt och internationellt. Handlingsprogram
kopplat till strategin genomfördes i tre etapper; 2012–2014, 2015–2017 samt
2018–2020. Insatserna resulterade i en rad positiva effekter och utvecklingar
inom den småländska träindustrin. Under sista etappen skulle trästrategin
även sammankopplas till Skogsstrategin som då var under framtagande.
I början av 2020-talet pågår stora förändringar inom träindustrin. Europeiska
och nationella målsättningar om minskade utsläpp från fossila källor främjar
ett ökat användande av trä. Produktutveckling för träbaserat byggmaterial i
kombination med ett ökat intresse för träkonstruktion har drivit upp
efterfrågan på råmaterial från den svenska skogen. Detsamma gäller
innovationer av nya användningsområden för trä som material som
fordonsbränsle, textilier och kemikalier.
Företag inom träindustrin ser, precis som företag i andra branscher,
möjligheter i det industriella skifte man brukar benämna ”Industri 4.0” och i
det ökade fokuset på hållbara affärsmodeller. Eftersom majoriteten av
företag inom träindustrin är små och medelstora finns både potential och
utmaningar i att möta dessa samhälleliga och industriella förändringar.
Förändrade förutsättningar innebär ett behov av omstart och förnyelse.
Därmed föreslås en ny trästrategi och handlingsplan som ägs gemensamt av
Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och
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Länsstyrelserna i de tre länen. Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–
2024 ska främja hållbar tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden:
1) Kompetensutveckling – Stärk kompetensutvecklingen i träindustrin
2) Affärsutveckling – Stärk träföretagens förmåga till affärsutveckling
3) Produkt- och materialutveckling – Öka användningen och
återanvändningen av trä samt utveckla nya produkter och lösningar
4) Produktionsutveckling – Stärk utvecklingen av effektiv och hållbar
produktion
5) Attitydutveckling – Öka attraktiviteten till arbete och utbildning i
träindustrin
Till varje insatsområde föreslås vidare ett antal konkreta insatser med
berörda aktörer; i regel en ansvarig aktör samt ett antal medverkande aktörer
till varje insats.
I strategin används ”träindustrin” som samlande beteckning för flera
branscher där trä är huvudmaterial; sågverk, träbearbetning,
komponenttillverkning, träbyggnad, möbler, inredning, emballage.
Yttrande
Träindustrin utgör en mycket viktig näring som skapar arbetstillfällen och
förädlingsvärden i Kalmar län. Den spelar även en nyckelroll i utvecklingen
av biobaserad cirkulär ekonomi. Träindustrins fortsatta utveckling behöver
stödjas av en strategi som är anpassad efter omvärldens ständiga
förändringar och branschens aktuella behov. Detta förslag till reviderad
trästrategi med handlingsplan lyfter fram aktuella perspektiv så som
hållbarhet, kompetensförsörjning, digitalisering och internationalisering,
vilket ligger helt i linje med Region Kalmar läns regionala
utvecklingsstrategi (RUS). Förslaget utgör ett bra underlag för vidare
revidering mot en slutlig och ny trästrategi och handlingsplan.
Samtidigt vill Region Kalmar län lämna följande synpunkter:
Den nya trästrategin bör innehålla en tydligare beskrivning av hur den
föregående trästrategin med sina tre olika etapper utvecklades. Detta för att
sätta det pågående revideringsarbetet i ett tydligare sammanhang. Av samma
anledning skulle även processen kring revideringsarbetet behöva förtydligas.
Flera av de insatser som beskrivs tar utgångspunkt i redan pågående uppdrag
och samverkande aktörer. Det är värdefullt att värna om väl fungerande
samverkan och insatser men även att insatser kontinuerligt utvärderas så att
eventuellt fler aktörer kan involveras. Annars finns risken att strategin
fokuserar på aktörer med minskad relevans och samtidigt missar andra
aktörer och processer som bör involveras i högre grad. En aktör som Region
Kalmar län saknar är till exempel ALMI.
Vidare anser Region Kalmar län att betydande aktörer som till exempel
Skogsindustrierna och Såg i Syd bör nämnas. Vad gäller insatser under
avsnitten 1 Kompetensutveckling bör Hushållningssällskapet – en av Kalmar
läns viktigaste utbildningsaktörer – nämnas. Under samma avsnitt vill också
Region Kalmar län att insatser beaktas för stärkt samarbete och samverkan
med betydande utbildningsaktörer även utanför Smålandsgränser, vilket kan
gynna både branschen och de tre smålandslänen.
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Under 5 Attitydutveckling – Öka attraktiviteten till arbete och utbildning i
träindustrin önskar Region Kalmar län nyansera skrivningen om attityderna
till träindustrin. Det är viktigt att i beskrivningen påvisa den höga
teknikgraden inom industrin men att samtidigt konstatera att det fortfarande
behöver arbetas med attityderna till industrin hos allmänheten.
Det är också angeläget att trästrategins arbete strävar efter en så jämn
geografisk fördelning som möjligt mellan länen vad gäller både
ansvarstagande och nyttoskapande. Det är viktigt att det finns resurser,
verktyg och konkreta planer hos de aktörer som har huvudansvar för
respektive insatsområden att aktivt arbeta och samarbeta med alla de län som
trästrategin avser.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2021
2. Remissversion av Smålands trästrategi och handlingsplan 2022 - 2024
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsens arbetsutskott
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