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REMISSVAR (Regional utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”) 

 

 

Saco-råden i Skånes sammanfattade ställningstagande och synpunkter 

Det överhängande hotet om ett förändrat klimat måste finnas med i tankarna 

inför alla beslut som tas i Region Skåne. Att uppfylla målen i Parisavtalet ska 

vara överordnat allt annat, detta är en existentiell fråga som av etiska och 

moraliska skäl med kommande generationer i åtanke inte går bortse ifrån. 

Saco delar många av målsättningarna som t.ex. att skapa förutsättningar för att 

människor under hela livet ska kunna komplettera med nödvändig kunskap för 

fortsatt utbildning och möjlighet att byta yrke. Kompetensförsörjningen är en 

av de viktigaste frågorna för framtiden. Delarna av detta på sidan 8 och sidan 

18 bör kunna förstärkas ytterligare för att betona vikten av en god 

kompetensförsörjning. 

Det bör det finnas skarpare skrivningar om nödvändigheten att ställa om 

jordbruket för att uppnå att bevara det skånska landskapet, dess särart och 

biologiska mångfald. FN-rapporten ”Report of the Special Rapporteur on the 

right to food” ifrån januari 2017 slår fast att runt 200 000 personer dör årligen 

till följd av bekämpningsmedel (värst drabbat är de U-länder som producerar 

grödor för I-ländernas marknader). Storföretagens lobbyister sprider uppgifter 

om att bekämpningsmedel och genmanipulerade grödor ska leda till att det 

produceras tillräckligt med mat till jordens befolkning. FN-rapporten avslöjar 

dessa som rena myter och visar att bekämpningsmedel inte har någon större 

påverkan på hur mycket lantbruket kan producera. 

För att nå de målsättningar som beskrivs finner vi det absolut nödvändigt med 

väldigt stora infrastruktursatsningar. Dessa nödvändiga satsning är så stora att 

de får ett internationellt perspektiv och kostnader som Skåne inte själv kan 

bära men som är absolut nödvändiga för Sverige. På sidan 39 nämns det lite, 

men faktum är att utan en metro mellan Malmö och Köpenhamn C så kan inte 

tågtrafiken till Ystad och Simrishamn utvecklas eftersom citytunneln måste 
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avlastas. En fast förbindelse mellan Helsingör-Helsingborg är också absolut 

nödvändig för att få nytta av Fehmarn Bält-förbindelsens möjligheter. 

Den enda målsättning som vi starkt vänder oss mot är att ”verka för ett nytt 

samhällskontrakt”. Välfärdssamhället som byggts upp under 1900 talet har 

tjänat Sverige och Skåne väl. Att frångå tanken att bygga ett samhälle utifrån 

ett jämlikhetsperspektiv och verka för nya relationer mellan individ och 

samhälle är i princip att välja en ny väg bort ifrån det välfärdssamhälle som 

gjort Sverige till ett rikt och attraktivt land att vilja leva, studera och arbeta i. 

Jämlika samhällen är trygga samhällen, det finns gott stöd i forskningen för 

detta. Sverige är idag det land där ojämlikheten ökar mest i hela OECD. 

Det är ett faktum att det svikande stödet för den generella välfärdspolitiken 

sviktar och dess finansiella bas krymper när medelklassen minskar pga av ökad 

inkomstojämlikhet i kombination med större otrygghet. Detta ska dock inte tas 

som intäkt för att Skåne ska ”verka för ett nytt samhällskontakt”. Tvärtom 

behövs det stora satsningar för ökad jämlikhet. Vad Sverige och Skåne behöver 

göra är att återupprätta en god arbetsmiljö och bra villkor för personalen i 

välfärdsyrken. Genom att välja en strategi för utfasning av New Public 

Management styrning och slå in på den väg som t.ex. Skottland valt skulle vi 

kunna vända den förödande utveckling som idag pågår inom svensk sjukvård. 

För att Skåne ska kunna utvecklas behövs stora satsningar på 

kollektivtrafikutbyggnad, bostäder, hälso- och sjukvård och utbildning. 

Bredbandsutbyggnaden är central för att genomföra den digitala förändringen 

inom hälso-och sjukvård som behövs för att sänka kostnaderna. Detta är 

satsningar som vi som samhälle kan genomföra, där samhällets ansvar att 

leverera lösningarna är absolut nödvändiga för den individuella friheten att 

verka, leva och åldras i Skåne. 

Med vänliga hälsningar 

 

Ralf Rittner, ordförande Saco-rådet i Region Skåne. 

Remissvar framtaget i samverkan med övriga Saco-råd i Skåne. 


