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Sverigedemokraterna vill med detta remissvar inkomma med synpunkter på RUS, 20190506.

Frågeställning (regionen)

Svar (SD)

Mål?

Inriktningar. Mål finns i handlingsplaner

Fokus?

Saknas i många stycken, men är extrema i andra , t.ex. klimat,
miljö, hållbarhet. De mest använda begreppen är hållbar,
agenda2030, företag, miljö, skola, hälsa, omställning och klimat.
Digitalisering som anses avgörande är inte framträdande. Biloch flygtrafik nämns inte.

Utmaningar?

Många!!

Struktur?

Kan diskuteras. Vi förordar att varje samhällsområde behandlas
separat, t.ex. infrastruktur, utbildning, folkhälsa, etc. Det finns
naturligtvis överlappande behov vilket kan belysas inom resp
område

Omfång?

OK

Språk?

Tveksamt ok. Bristande fokus, struktur och språk bidrar till
onödig otydlighet. Textmassan är spretig och det är svårt att
orientera sig om ett specifikt område, t.ex. infrastruktur.

”Genom samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, handel, privat service, offentlig omsorg samt
rekreation minskar det totala transportbehovet och ökar tillgängligheten så interaktionen mellan
människor stärks. Samtidigt som miljöer förtätas behöver den fysiska planeringen säkerställa att
lekplatser, parker, natur- och grönområden värnas.”
”Byggandet behöver tydligt kopplas till befintlig infrastruktur och i hög grad förläggas i
kollektivtrafiknära lägen. ”
SD är emot förtätning och det sätt som beskrivs i ovanstående meningar. Sammanhållning och
interaktion kan stärkas ändå utan denna styrning. Forskning visar att befolkning i tät bebyggelse
har sämre folkhälsa. SD anser att expandering av städer och orter i stor utsträckning ska ske utåt.
Arkitektur i ny bebyggelse bör samverka med äldre sådan för större trygghet och igenkännande.
”Bristen på blandad bebyggelse stärker både den socioekonomiska segregationen och
skolsegregationen.”
Detta konstaterande kan i sig vara rätt men det finns andra faktorer som påverkar segregation i
dess olika former.
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Det finns otydligheter i dokumentet, vilket kan ge utrymme för tolkningar i målbilden för olika
intressenter.
Strategin blandar förutsättningar, nuläge och önskade inriktning och skapar därmed otydligheter.
Det faktiska nutida utgångsläget bör beskrivas mycket tydligt inom alla samhällsområden så att
inriktningarna i strategin har en solid bas.
Ska vi bygga en regional strategi på ”klimatförändringar” som kanske eventuellt inträffar om 100
år? Idag upplever regionen inte någon effekt av den lilla temperaturökning som skett. SD är mycket
negativ att denna inriktning finns så fokuserat när det finns andra större faktiska problem att lösa i
närtid (inom 10 år).
Remissen nämner ej vägar överhuvudtaget och förutsättningar för förändrat trafikflöde. Biltrafik är
också framöver ett viktigt transportslag. Måste beröras.
Remissen nämner inte flygplats eller dess trafik.
Bostadsbyggandet når inte i dagsläget sina mål. Urbanisering och förtätning belastar städerna ur
många aspekter och utarmar landsbygden. Denna process ska aktivt förhindras med exempelvis
bättre infrastruktur i gles- och landsbygd.
Vi är ytterst tveksamma att en bostadsmarknad i balans kan åstadkommas. Visserligen kan en
inriktning finnas men i dagsläget och under överskådlig tid finns inte förutsättningarna. T.ex.
saknas tillräcklig byggkapacitet. Inriktningen bör vara att bygga fler hyresrätter till rimlig hyresnivå
för att bl.a. underlätta i flyttkedjan.
Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta men fiber kan inte nå alla hushåll till rimlig kostnad. Andra
kompletterande lösningar måste införas, framför allt på landsbygden.
För att få inflyttning till landsbygden i motsats till den urbanisering vi ser , medför detta att
infrastrukturen bör byggas ut i större utsträckning i gles- och landsbygd.
Fokus måste sättas på att regions lantbruk får bättre villkor och avsättning för sina närodlade
produkter och framför allt i den offentliga verksamheten. Detta har avsevärd betydelse för
landsbygden som helhet och ur totalförsvarssynpunkt.
Digitalisering är ju bra men det finns också många faror, som säkerhetsaspekter, integritet, mm.
Sedan kan detta inte nå alla människor p.g.a. handikapp, ålder,etc. Detta måste hanteras. Kraftigt
sårbara system.
Inriktning bör vara att ta vara på den natur som finns och behålla den så orörd som möjligt.
Expandering av städer och orter bör kunna få ske på ett sätt som minimerar negativa effekter på
naturen.
Rätt utbildning är bra och nödvändig för samhällets utveckling. Skolan bör stöpas om för att tillföra
rätt kompetens med efterfrågad spetsutbildning till näringsliv och offentlig verksamhet och mindre
fokusera på jämlikhet och jämställdhet. Vi ser positivt på en större satsning på forskning och
universitetsetablering.
Regionen är sedan länge en etablerad industriregion med omfattande kompetens inom framför allt
teknisk utveckling och industriproduktion samt forskning. Vi ställer oss negativa att detta
förminskas till förmån för tjänsteutveckling.
Samverkan mellan kommuner och andra regioner ser vi som ett måste för att regionen ska
utvecklas positivt, vilket bör medföra ett större samarbete mellan landets regioner än att
konkurrera. Syftet är att få ett utbyte av erfarenheter och arbetskraft som kan påverka den
ekonomiska utvecklingen samt att se hur politiken kan föras för länets utveckling.
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Det svenska kulturarvet är helt nödvändigt att bevara och förvalta. Det innebär att andra
kulturyttringar och mångfald som står i strid med vårt arv inte ska få dominera då vi anser att den
långsiktiga hållbarheten tar skada. För att kunna få ett hållbart samhälle bör vi förvalta vår egen
kultur och gemenskap och inte låta andra värderingar och strukturer få utrymme, inklusive agenda
2030.
För att nå ett tryggt och säkert samhälle måste grundläggande problem lösas. Inriktningen måste
fokusera på att människors trygghet är ytterst viktig både för samhället och individers liv och hälsa.
”Vi har tagit tillvara på den kultur och språkkompetens som finns i länet som kan komma till nytta
inom framtidens sjukvård och äldrevård.”
Vad har kultur med vård i dess olika former att göra? Svenska språket är och ska vara gällande i
tal och skrift. Patientsäkerheten får under inga omständigheter äventyras.
”Vi satsar på de livsområden som är mest betydelsefulla för hur den jämlika hälsan utvecklas i
befolkningen och arbetar tydligt med en hälsoorientering i länets utvecklingsfrågor.”
Vi vänder oss skarpt mot intentionen i denna mening. Hälsan är VIKTIG för alla individer oavsett
livsområde och hälsa kan aldrig bli jämlik. Den är individuell och beror på många faktorer. Det är
upprörande att hälsoorientering begränsas till ”utvecklingsfrågor”. Vi menar att ALLA i ALLA
livsområden och skeenden har rätt att få adekvat hälsoorientering. Hur denna ska utformas
återkommer vi till.
Strategin kan inte resonera i globala termer vad gäller klimatet då denna strategi bör begränsas till
regionala området och ha detta fokus.
Det är inte självklart att våra lokala åtgärder ger lokal effekt och omvänt kan åtgärder som uteblir i
en annan region påverka oss negativt. Men nivån i Östersjön kommer inte att höjas 5-6 m inom
planperioden.
Vår fysiska närmiljö har inget med klimat att göra. Det är ju självklart att vi inte ska ha gifter eller
farligt avfall i vår miljö. Självklart ska vi ha en god sop- och avfallshantering.
Elkraftförsörjningen är ett idag ett stort problem. El som resurs är livsviktig för samhällets funktion.
Under överskådlig tid kan regionen inte få fram tillräcklig effekt till t.ex. nyetableringar och
bostadsområden, också detta i konkurrens med andra regioner.
Regionen har inte resurser att generera el i en omfattning som ersätter den effekt/energi som inte
kan levereras från stamnätet. Vi är positiva till lokal stabil elproduktion.
Vi anser att övergång till enbart förnybar elproduktion riskerar effektbrist i vissa extrema
förhållanden och energibrist på sikt.
Det demografiska problemet är stort, inte bara i en åldrande befolkning och fler barn utan även i
andra ålderskullar där grupper av annan etnicitet växer. Invandringen fortsätter i en ohållbar takt ,
vilket kommer att öka segregationen och främmande kulturyttringar. De nytillkomna har ofta låg
utbildning och i åldersspannet 40-60 år är det inte produktivt med en längre utbildning för dessa.
Utanförskapet, ofta självpåtaget, växer och därmed stor risk för sämre hälsa i dessa grupper.
I dagsläget har vi en besvärlig socioekonomisk situation med segregation över många områden i
samhället. Detta måste adresseras.
Skatteunderlaget måste öka i relation till befolkningsökningen och kostnadsmassan minska för att
regionens attraktionskraft ska öka och skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling och bättre
näringslivsklimat.
”För att stärka ekonomi, arbetskraft, sammanhållning och invånarnas hälsa, känsla av trygghet och
delaktighet samt minska segregationen, bör fokus läggas på att minska ojämlikhet i livsvillkor och
resurser.”
Det är helt otillräckligt att bara peka på ” ojämlikhet i livsvillkor”. Detta är mycket luddigt och kan
tolkas på många olika sätt. En större och mer specificerad åtgärdskarta måste definieras, t.ex. bör
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hyresmarknadsbeståndet öka, näringslivets förutsättningar ändras för jobbskapande, förstärkning
av psykvård, ordning i skolan , mm
Vi förstår inte syftet med det prioriterade målområdet.
Begreppet delmål och målområde bör bytas till inriktning. Strategin är vägledande för andra
intressenter, vilka får sätta upp egna mål, likaledes för regionens olika handlingsplaner.
Inriktningarna , aka mål och målområden, bör samlas i en sammanhållen tabell.
”Minska klimatpåverkande utsläpp” bör definitivt inte ingå i prioriterat målområde.
”Öka andelen sysselsatta” ger troligen ingen större effekt på ekonomin. Vi föreslår ”Öka andelen
skattebetalare”.
”Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll” slår fel. Det är familjerna som helhet som ska
stöttas.
”Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra” tas bort. Vi vill
gärna se att denna inriktning införs: ”Minska andel av befolkningen som söker för psykosomatiska
sjukdomar”.
Sverigedemokraternas regiongrupp genom
Ingvar Jonsson
Kenneth Nilsson
Per Blomström
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