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Näringsutskottet beslutade den 20 juni 2017 att med en delegation besöka Riga i 

Lettland i september 2017. Vid detta tillfälle fastställde utskottet även att syftet 

med resan skulle vara att ledamöterna mot bakgrund av aktuella frågor om 

företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige skulle bredda sina kunskaper 

genom att ta del av hur Lettland arbetar med dessa frågor. Utskottsdelegationen 

avsåg att genom resan även fördjupa sina kunskaper om förutsättningarna för 

svenska företag att verka i och handla med Lettland samt om hur 

investeringsklimatet i landet ser ut. Ytterligare ett syfte med att besöka Riga var 

att delegationen skulle få möjlighet att diskutera dessa frågor utifrån ett förändrat 

politiskt läge i regionen. 

 

Delegationens sammantagna bedömning är att syftet med resan uppfylldes.  

 

Det övergripande syftet med resan till Riga var att öka delegationens kunskaper 

inom energiproduktion, företagsfrämjande och vissa handelsfrågor. Under en 

inledande briefing på ambassaden uppdaterades delegationen om aktuella frågor 

inom dessa områden och andra frågor inom utskottets beredningsområde. 

Dessutom fick delegationen fördjupade kunskaper om Sveriges historiska och 

nuvarande relationer till Lettland under ett möte med en representant för 

Nordiska ministerrådet i Riga. 

 

Vidare träffade delegationen representanter för Ekonomiministeriet och 

Investment and Development Agency of Latvia. Där diskuterades bl.a. 

energifrågor och näringspolitik samt relationerna mellan Sverige och Lettland 

inom dessa områden. Diskussionen utvecklades därefter vid ett möte med det 

lettiska parlamentets (saeiman) utskott för ekonomiska frågor och jordbruks-, 

miljö- och regionalpolitik. 

 

Det lettiska näringslivets struktur och utveckling samt landets övergripande 

ekonomiska utveckling och investeringsklimat behandlades närmare vid ett 

flertal möten. Bland annat träffade delegationen företrädare för Skandinaviska 

enskilda banken (SEB), Stockholm School of Economics in Riga och det svenska 



 

 

 

 

 

 

 

 

företaget Evolution gaming. Dessa möten gav delegationen djupare kunskaper 

om Lettlands ekonomiska återhämtning efter finanskrisen, vilka 

näringslivsfrämjande insatser som görs och vilka förutsättningar som finns för 

svenska företag att investera och verka i Lettland. Frågor om Lettlands 

ekonomiska utveckling i framtiden, landets investeringar i infrastruktur och 

svenska företags möjligheter att leverera produkter och tjänster i detta 

sammanhang diskuterades vidare vid ett möte med företaget RB Rail AS. Vid det 

mötet redovisades planer på en höghastighetsbana för tåg som avser att binda 

samman de baltiska länderna med den europeiska kontinenten.  

 

För att fördjupa utskottets kunskap om Lettlands energiproduktion och på vilket 

sätt som Lettland på energisidan är beroende av andra länder hade delegationen 

möten med lettiska energimarknadsexperter och med energiföretaget Conexus 

Baltic Grid AS. Där diskuterades bl.a. den gemensamma nordisk-baltiska 

elmarknaden och avregleringen av den lettiska gasmarknaden. Delegationen fick 

därigenom bl.a. en ökad förståelse för hur Lettland avser att uppfylla 

gemensamma EU-mål på området och vilka utmaningar som landet står inför. 

 

I ljuset av Storbritanniens kommande utträde ur EU och den förändrade politiska 

situationen i östersjöregionen önskade delegationen att öka sina kunskaper om 

Lettlands syn på och hållning i aktuella handelsfrågor. Detta diskuterades vid 

möten med saeimans EU-utskott och utrikesministeriet. 

 

Under de flesta möten och besök som genomfördes under resan berördes den 

förändrade politiska situationen i regionen. Under ett avslutande besök på 

Natocentret för strategisk kommunikation fick delegationen dessutom en 

fördjupad insikt i hur arbete med strategisk kommunikation bedrivs rent praktiskt 

och vilka konsekvenser som ett aktivt påverkansarbete kan ha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

1. Lars Hjälmered (M), delegationsledare 

2. Per-Arne Håkansson (S) 

3. Josef Fransson (SD) 

4. Anna Wallén (S) 

5. Mattias Jonsson (S) 

6. Mattias Bäckström Johansson (SD) 

7. Hanna Westerén (S) 

8. Peter Helander (C) 

9. Lorentz Tovatt (MP) 

10. Håkan Svenneling (V) 

11. Rikard Nordin (C) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från näringsutskottets kansli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

Måndagen den 4 september 

12.00–13.30 Arbetslunch med briefing från ambassaden och Business Sweden 

14.00–15.30 Möte med Ekonomiministeriet och Investment and Development 

Agency of Latvia 

16.00–17.00 Besök på Nordiska ministerrådets kontor i Riga 

20.00–21.30 Arbetsmiddag med representant för ambassaden 

 

Tisdagen den 5 september 

9.00–10.30 Möte med utrikesministeriet 

10.45–11.20 Rundvandring i saeiman 

11.30–12.40 Möte med saeimans utskott för ekonomiska frågor och jordbruks-, 

miljö- och regionalpolitik och EU-utskottet 

13.00–13.50 Arbetslunch med representant för ambassaden 

14.00–15.00 Möte med SEB 

15.10–16.10 Besök på Stockholm School of Economics in Riga 

16.30–18.00 Besök på företaget Evolution gaming 

19.00–21.30 Arbetsmiddag på ambassadens residens med representanter för 

svenska företag, handelskammaren och Business Sweden 

 

Onsdagen den 6 september 

8.15–9.00 Möte med representanter för företaget RB Rail AS 

9.00–10.30 Möte med experter inom energiområdet 

11.00–12.00 Besök på energiföretaget Conexus Baltic Grid AS 

13.45–14.45 Besök med guide på Ockupationsmuséet i Riga 

15.00–16.10 Besök på Natocentret för strategisk kommunikation 


