Remiss regional utvecklingsstrategi RV190860

Västmanland.

LRF Kommungrupp i Sala har läst remissen gällande Regional utvecklingsstratregi RV190860 för
Västmanland.
Vi finner den vara väl genomarbetad och på många områden med kloka staregiska avvägningar.
Men, vi har några synpunkter vi vill framföra.
'1: När det gäller FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 om utrotning av fattigdomen och förverkligande
av de Mänskliga rättigheterna. Tycker vi det är viktigt att när det importeras varor, metaller och
produkter från andra länder, att det har högsta prioritet att dessa varor har producerats under villkor
som hjälper till att verka för genomförande av Demokrati, jämställdhet, god arbetsmiljö i dessa länder. Vi
saknar den visionen i RV190860. Vi tror att den viljeinriktningen skulle vara ett redskap för ett
förverkligande av utrotning av fattigdomen, Agenda 2030 och stärkande av de Mänskliga Rättigheterna.
2: Under punkt 2.2. Avhandlas jämlikhet, sammanhållning och tillit. Där känner vi en oro för att
landsbygdens befolkning och behov håller på att glömmas bort. Det tror vi är en utveckling som måste
vändas. Vi anser att landsbygden sitter på svaren på hur ett hållbart samhälle ska genomföras. Enligt oss
är det fotosyntesen som skapar de förnybara råvarorna som är en förutsättning för att skapa en
utjämning mellan resursanvändadet och vad som långsiktigt är möjligt att producera och använda.
Eftersom då fotosyntesen inte är speciellt effektiv inom den urbana miljön, är det viktigt att det finns
människor som bor och verkar på landsbygden. Då får inte landsbygdens befolkning känna sig
motarbetade av myndigheter och stadens önskningar om att alla resurser och service ska finnas inom
den urbana miljön.
2: Under punkt2.3. Vi anser det vara oerhört viktigt att villkoren för skolorna på landsbygden förbättras .
Det måste finnas en strategi som har som mål, att det ska vara väldigt attraktivt som lärare att vilja jobba
i landsbygdens skolor.
3: Under punkt 2.6. Där saknar vi en strategi för hur lantbrukets förutsättningar att säkra
bevattningsmöjligheter säkerställs. Vi anser att vattentillgången för lantbruket är av oerhört stor
betydelse för att öka självförsörningsgraden i länet samt ilandet och världen.
4: Under punkt 2.7. Under punkten energi saknar vi målsättningen att t.ex fjärrvärmen ska levereras med
energi som producerats inom landets/länets gränser. Sverige är ju ett land med stora möjligheter att
använda vattenkraft, vindkraft, solceller samt råvaror från jord och skogsbruket. Kanske även ny teknik
på inom kärnkraften borde finnas med i energibilden. Speciellt med länets historik och kunnande inom
det teknikområdet.
5: Under punkt 3.2. Digital omställning, saknar en tanke om 5G systemets användande och utformning.
Vi är inte säkra på att landsbygden kommer att åtnjuta de möjligheter som tekniken kan erbjuda i samma
utsträckning som den urbana miljön kommer erbjudas. Sen är det önskvärt att 5G tekniken inte bara
introduceras utan någon oberoende forskning om det finns någon negativ effekt på miljö och människor.
5G kan bli väldigt betydelsefullt för lantbrukets utveckling framgent.

6: Punkt 4.1: Under punkten livsvillkor finns det inte något nämnt om landsbygdens möjligheter. Vi
anser att om tilliten till samhället ska finnas i hela länet, måste landsbygden vara en viktig del i ett
livskraftigt Västmanland. T.ex finns det en potential att öka byggandet på landsbygden om olika
regelverk som t.ex strandskyddsregler blir flexiblare. Landsbygden behöver också ha tillgång till service
av god kvalitet.
7: Punkt 4.2: Remissen lyfter fram tillgängligheten med olika naturmiljöer som en utvecklingspotential.
Vi håller med , men det måste då bygga på att utvecklingen då bygger på att devisen INTE STÖRA INTE
FÖRSTÖRA är fundamentet i en sådan utveckling. Vi saknar en vilja i texten att det måste finnas dialogen
med markägaren i en sådan utveckling som självklar för användandet av markägarens egendom..
8: Punkt 4.3: I avsnittet långsiktig hållbarhet lyfts det fram vikten av hållbara städer, transporter,
energiproduktion och disbrution. Vi vill bara påminna om att fotosyntesen producerar på landsbygden,
därför anser vi att landsbygden är betydligt viktigare för långsiktig hållbarhet än vad städerna är.
9: Punkt 5: Vi håller med om vikten av samverkan, dialog är grunden för en hållbar framtid. Då är det
även landsbygdens befolkning är delaktiga och att deras åsikter respekteras för att tilliten även finns på
landsbygden.
MVH

Per Nyström: ordförande LRF Kommungrupp Sala.

