
 

 

 

 

 

2016-10-06    Dnr 2015/16:2773 

  

 

Näringsutskottet beslutade den 7 april 2016 att med en delegation besöka 

Storbritannien i september 2016. Vidare fastställde utskottet den 9 juni 2016 att 

syftet med resan skulle vara att närmare studera frågor som rör 

landsbygdsutveckling och regional tillväxtpolitik, bl.a. den metod för 

landsbygdssäkring som tillämpas i Storbritannien. Resan syftade vidare till att 

studera frågor om Storbritanniens politik för att främja forskning och innovation, 

särskilt politiken för att främja kommersialisering av innovationer med fokus på 

livsvetenskaperna. Ytterligare ett syfte med resan var att fördjupa sig i aktuella 

närings-, energi- och handelspolitiska frågor, bl.a. förutsättningarna för svenska 

företag att verka i och handla med Storbritannien. 

Delegationens sammantagna bedömning är att resan till Storbritannien uppfyllde 

syftet. 

 

Besöket i Cambridge syftade till att studera hur näringsliv, forskning och 

förvaltning samarbetar för att skapa ett livskraftigt centrum för innovation och 

särskilt livsvetenskaperna. Vid ett besök på AstraZenecas nya huvudkontor och i 

möte med UK Footprint Transition Team och Cambridge Network diskuterades 

vilka faktorer som gjort Cambridge till ett framgångsrikt centrum för 

livsvetenskaperna och olika metoder för att främja kommersialisering av 

forskning. 

Utskottet besökte också lantbrukarkooperativet Camgrain strax utanför 

Cambridge och diskuterade förutsättningarna för att verka på landsbygden med 

kooperativets ledning. 

I London träffade delegationen journalisterna Charlotta Buxton, Svenska 

Dagbladet och James Blitz, Financial times, för att vid ett frukostmöte ha en 



 

 

 

 

 

 

 

 

öppen diskussion om Storbritanniens beslut att lämna EU. Frågor som 

diskuterades var bl.a. hur detta kan komma att påverka handelspolitiken, 

forskning och innovation samt näringspolitiken.  

I ett möte med departementet för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor 

(Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA) fick 

delegationen information om det brittiska arbetet med landsbygdssäkring och den 

brittiska politiken för regionala utvecklingsfrågor. Man redogjorde för strategier 

och politiska åtaganden som syftar till att stärka konkurrenskraft och 

produktivitet på landsbygden samt skapa förutsättningar för goda livsvillkor för 

människor på landsbygden i Storbritannien. 

Innovation och främjande av kommersialisering av innovation diskuterades med 

stiftelsen Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts). 

Företrädare för stiftelsen redogjorde för stiftelsens roll samt för hur den brittiska 

politiken för stöd till innovationskraft ser ut. 

Utskottsdelegationen träffade vidare tjänstemän från departementet för 

näringsliv, energi och industriell strategi (Department for Business, Energy & 

Industrial Strategy, BEIS) samt ministern med ansvar för industri och energi, 

Jesse Norman, vid ett besök på det brittiska parlamentets underhus. Under mötet 

belystes frågor om brittiska energipolitiska vägval, energiförsörjningstrygghet 

samt industripolitik. I underhuset träffade delegationen vidare ledamöter från 

utskottet för energi och klimatförändringar (Energy and Climate Change 

Committee) för en diskussion om aktuella energipolitiska frågor. 

Energipolitik var också ämnet för ett möte med företrädare för tankesmedjan 

Green Alliance. Tankesmedjan redogjorde för huvuddragen i brittisk 

energipolitik och svarade på ledamöternas frågor om aktuella energipolitiska 

spörsmål. 

Avslutningsvis träffade delegationen Sveriges ambassadör samt 

ambassadpersonal för ett samtal om konsekvenserna av det brittiska beslutet att 

lämna EU för handels-, närings- och energipolitiken och om förutsättningarna för 

svenska företag att verka i Storbritannien. Det senare var även temat under 

diskussionerna på den efterföljande lunchen då representanter för ett flertal 

svenska företag i Storbritannien närvarade. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

Jennie Nilsson (S), ordförande och delegationsledare 

Hans Rothenberg (M) 

Per-Arne Håkansson (S) 

Helena Lindahl (C) 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) 

Mattias Jonsson (S) 

Anna-Caren Sätherberg (S) 

Johan Nissinen (SD) 

Peter Helander (C) 

Håkan Svenneling (V) 

Maria Weimer (L) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från näringsutskottets kansli. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

Söndag 4 september 

Avresa från Stockholm, Arlanda samt ankomst till Cambridge. 

 

Måndag 5 september 

08.45 Programgenomgång 

10.00 –  Besök hos AstraZeneca med Cambridge Biomedical Campus, 

14.00  Cambridge   

15.00 – Besök hos Camgrain 

17.00  

Tisdag 6 september  

08.15 –  Frukostmöte – diskussion med Charlotta Buxton (SvD) och James 

09.30 Blitz (Financial Times) 

10.00 –  Möte med Department for Environment, Food & Rural Affairs 

11.30  

11.45 Lunch 

13.30 –  Möte med National Endowment of Science,  

15.00  Technology and the Arts (Nesta)  

16.30 –  Möte med Department for Business, Energy & Industrial Strategy 

17.00  

17.30 –  Möte med ledamöter från Energy & Climate Change Committee 

18.30   

 

Onsdag 7 september 

08.45 –  Green Alliance 

09.45  

11.30 –  Möte med ambassadör Torbjörn Sohlström samt 

12.30 ambassadpersonal 

12.30 –  Lunch tillsammans med Svenska Handelskammaren i London och 

14.30 representanter för svenska företag 



 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 Transport till London Heathrow  

18.15 Första avresan från London Heathrow 


