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Remissvar från Sverigedemokraterna Skåne på förslaget till: 

Regional Utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”  

Sverigedemokraterna ställer sig generellt positiv till revidering och vill speciellt lyfta fram att den 

regionala utvecklingsstrategin har kortats ner. Denna typ av dokument bör inte vara för långa, att 

texten har minskat i omfattning gör den mer stringent och lättare att ta till sig. 

Att frågor som rör individens ansvar har lyfts fram är positivt, dock efterfrågas individens skyldigheter 

kopplat till rättigheter. Rubriken ”Verka för ett förnyat samhällskontrakt” och ambitionen att uppnå 

detta i texten bör ändras. Samhällsansvaret är vagt beskrivet och hela avsnittet har en politiserad 

skrivning med en förskjutning från samhället till individen. Frågan om vad framtidens skåningar 

förväntar sig av sig själva, varandra och samhället ifråga om att ge och få, rättigheter och skyldigheter 

är central. Ett förslag på omskrivning presenteras bland exempel på ändringar. 

Sverigedemokraterna anser att remissversionen är en bra grund att utgå ifrån men att den behöver 

utvecklas vidare. Vår tids stora ödesfråga dvs migrationspolitiken som ligger bakom många problem i 

samhället måste adresseras. Det saknas helt i förslaget till revidering av ”Det öppna Skåne 2030”. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att det skrivs in i den reviderade regionala utvecklingsstrategin 

att ”Region Skåne skall verka för att Sveriges migrationspolitik blir samhällsekonomiskt och socialt 

hållbar”. 

Problematiken kopplad till psykisk hälsa bör få större utrymme och kopplas till Skånes utveckling. 

Sverigedemokraterna värdesätter att landsbygden lyfts fram och att den ses som en självständig och 

central drivkraft. Dock efterfrågas ett fördjupat resonemang kring vad en satsning på landsbygden 

innebär, exempelvis gällande kollektivtrafiksfrågor och tillgänglighet. Ortsutveckling i 

kollektivtrafiknära lägen borde istället vara kollektivtrafikmöjliga lägen. En kommun bör inte helt 

styras av var kollektivtrafiken är utbyggd idag, utan även kunna verka för att skapa underlag för en 

utökad kollektivtrafik där den idag är undermålig eller rentav saknas. 

När det gäller klimat- och energipolitiken i Sverige präglas den av att vi skall rusa iväg och gå före 

andra länder utan att man tittar på de samhällsekonomiska konsekvenserna av detta. Därför bör det 

skrivas in att minskningen av växthusgaser och övergången till fossilfritt ”skall ske på ett 

samhällsekonomiskt hållbart sätt”. 

Det råder stora brister i användandet av begrepp och hela strategin framstår mer som en vision än en 

strategi. Man bör vara mer konsekvent med vilka begrepp man använder sig och för fram, är det 

exempelvis ”globalt” eller ”internationellt” man eftersträvar. Sverigedemokraterna skulle i detta 

specifika fall förorda internationellt. Man bör specificera vem som åsyftas med ”Alla”, åsyftar det 

våra medborgare bör det tydligt framgå. Likaså bör det tydligt framgå vem ”Vi” är. 

Sverigedemokraterna anser att begreppet ”ekologisk” ska ersättas med ”ekologi”. 
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Sverigedemokraterna har en rad exempel på ändringar enligt nedan: 

Vision. Sidan 8: 

I andra stycket föreslås följande ändring ”I Det öppna Skåne rör sig människor fritt mellan gränserna. 

Regioner och länder. Grupper, kulturer, jobb och utbildningar. Här finns något för alla: människor, 

upplevelser, arbete, kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, entreprenörskap, utbildning, frisk 

miljö, natur, dofter och smaker.” 

”Allt byggt på en grund av en social och ekonomisk hållbarhet, samt hållbar ekologi” 

”Det öppna Skåne ska vara en internationellt konkurrenskraftig ekonomi som bidrar till ekonomisk 

och social hållbarhet, samt hållbar ekologi” 

Sidan 11.  

Vi ska bygga ett långsiktigt, tryggt och dynamiskt samhälle med möjligheter att utvecklas genom 

livslångt lärande. Kulturlivet och idéburen sektor ska stärkas för att skapa sammanhållning, personlig 

utveckling, initiativ och drivkraft. Det ska finnas en nyfikenhet att utmana rådande normer och 

attityder. 

Ändra sista meningen till: Vi ska bygga ett långsiktigt, tryggt och dynamiskt samhälle med möjligheter 

att utvecklas genom livslångt lärande. Kulturlivet och idéburen sektor ska stärkas för att skapa 

sammanhållning, personlig utveckling, initiativ och drivkraft. Det ska finnas en vilja att utmana 

destruktiva normer och attityder, och att bevara normer och attityder som bidrar till gemenskap 

och tillit och därmed stärker samhällskontraktet. 

Målsättningar.  

Punkt 1. Sidan 12 

Säkerställa alla människors lika rättigheter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

I sista meningen i det första stycket som fortsätter i början på det andra stycket föreslås följande 

ändringar: Vi ska ha ett inkluderande förhållningssätt utan diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. 

Stryka ”och där alla blir erkända för vilka de är” samt ”efter egna preferenser” 
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Punkt 2. Sidan 12 

Vi ska utveckla samverkan mellan lärosäten, näringsliv, offentlig och idéburen sektor och invånare. På 

så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle där varje individs kraft och potential tas tillvara och där alla 

blir erkända för vilka de är. 

Ändra första meningen till: Vi ska utveckla samverkan mellan lärosäten, näringsliv, offentlig och 

idéburen sektor, kulturlivet och invånare. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle där varje 

individs kraft och potential tas tillvara och där alla blir erkända för vilka de är. 

Punkt 5, Sidan 14 

Ändra tredje meningen i översta stycket till: Skåne ska erbjuda goda förutsättningar för rekreation, 

återhämtning och fysisk aktivitet i natur - och kulturlandskapet. Alla ska ha nära till grönområden och 

det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart resande. Kulturmiljövård ska vara prioriterat för 

att bevara det skånska landskapet, dess särart och biologiska mångfald, samt för att bevara 

samhällsbyggnad av kulturhistoriskt värde. Skåne ska vara en stark destination för naturturism där 

den hållbara besöksnäringen stärks. 

Ändra sista meningen i andra stycket till: Kvaliteten på närmiljö och tillgången till rekreation har stor 

betydelse för hälsa och livskvalitet. Tillgång till vatten och grönska av god kvalitet nära bostaden 

bidrar i hög grad till ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa. Störst effekt för mer jämlik hälsa fås 

vid förbättringar i områden med stor andel barn, äldre, människor med funktionsvariation och 

socioekonomiskt utsatta hushåll. Vi ska utveckla naturnära områden och utemiljöer nära bostaden 

för rekreation, trivsel och vardaglig fysisk aktivitet, och i samråd med de boende låta konst och 

kultur ta plats i utemiljöerna. 

Punkt 6, Sidan 15, Nyttja kulturen som drivkraft för utveckling 
Lägg i det första stycket till en mening enligt följande: Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till 

invånarnas välbefinnande och regionens utveckling. Vi ska genom ökad samverkan öka tillgången och 

tillgängligheten till kulturlivet i hela Skåne, utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga, 

och förbättra villkoren för kultursektorn och konstnärligt skapande. Därutöver ska vi värna och lyfta 

fram kulturarvet, som ett led i att motverka rotlöshet och utanförskap och istället bygga broar och 

stärka sammanhållningen. Starka kulturorganisationer med ett öppet förhållningssätt till omvärlden 

vitaliserar samhället och skapar förutsättningar för ökad kulturell och social delaktighet. 

Lägg i det andra stycket till följande: Vi ska bidra till den kulturdrivna näringslivsutvecklingen. 

Kulturen ska ses som en drivkraft till Skånes attraktivitet, en hållbar utveckling av 

innovationsklimatet, ökad integration, livslångt lärande samt internationella och interkulturella 

relationer. För att dra nytta av kulturens kraft i samhällsbygget krävs att kultursektorn ges möjlighet 

att utvecklas, att det konstnärliga uttryckets frihet värnas och stödjs, samt att tvärsektoriell 

samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden förstärks ytterligare. Samtidskulturen 

behöver ges stöd och incitament att på sikt kunna stå på egna ben i högre utsträckning. 
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Punkt 1. Sidan 18, Öka den innovativa förmågan 

I slutet på andra styckets första mening förslås orden ”och globalisering” strykas. 

Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer. Sidan 23. 

Vi ska erbjuda attraktiva livsmiljöer, såväl i stads- och tätortsmiljöer som på landsbygden där 

tillgången på service, vatten, natur-, kultur- och rekreationsmiljöer är centrala, liksom attraktiva 

boendemiljöer, goda kommunikationer samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

Ändra följande ”Utvecklingstrender”: Skånes åkerareal har under en längre tid minskat som en följd 

av den kraftiga befolkningsökningen 

Lägg till följande: Vi ska erbjuda attraktiva livsmiljöer, såväl i stads- och tätortsmiljöer som på 

landsbygden där tillgången på service, vatten, natur-, kultur- och rekreationsmiljöer är centrala, 

liksom attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

Kulturmiljövård är en självklar del i att kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer, och självklart är även 

att medborgarnas synpunkter och önskemål beaktas i valet av offentlig utsmyckning.  

Punkt 4, sidan 25, Samverka för en utvecklad bostadsmarknad 

I slutet på första stycket som fortsätter i början på det andra stycket ska meningen slutet på 

meningen strykas ”, till exempel amorteringskrav och bolånetak”. 

Punkt 1. Sidan 30, Verka för att minska Skånes utsläpp av växthusgaser 

Förslag omarbetad text. För oss är det viktigt att den ekonomiska aspekten beaktas vid övergången 

till ett mindre fossilberoende samhälle. Dvs, minskningen av Skånes utsläpp av växthusgaser skall ske 

på ett samhällsekonomiskt hållbart sätt så att inte vår gemensamma välfärd påverkas negativt.  

Det är också viktigt för oss att det poängteras att kärnkraften är viktig för att minska de fossila 

utsläppen. 

Vi ska dra nytta av teknikutveckling för att ställa om näringslivet. Fossila energikällor ska ersättas av 

förnybara när det är ekonomiskt försvarbart. 

Målet att bli hundra procent fossilfri är ett utopiskt mål som riskerar att leda till ogenomtänkta beslut 

som kommer att kosta mycket pengar utan att det påverkar klimatet. 

Punkt 1. Sidan 34, Stärka välfärdens förmåga och leverans 

Texten behöver förstärkas med vikten av kunskaper i det svenska språket. 

Förslagsvis i andra styckets andra mening ”Välfärdens leverans och förmåga är starkt beroende av 

de professioner som verkar i den och deras förmåga att hantera det svenska språket” alternativt 

fjärde mening ”Vi ska optimera och utveckla förutsättningar som kompetens, kunskaper i det 

svenska språket, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö vilket är centralt då tillgången till 

personal att rekrytera i välfärden inte ökar i samma grad som tidigare.” 
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Punkt 2. Sidan 34, Verka för ett förnyat att stärka samhällskontraktet 

Vi ska verka för en ny form av att stärka samhällskontraktet, som handlar om ansvarsfördelningen 
mellan individ och samhälle som bygger på stark social tillit. Medborgarskapet går hand i hand med 
plikter och rättigheter som tillsammans bygger samhörighet, tillit och ramarna för ett 
samhällskontrakt som bygger upp medborgaranda och framtidstro. De framtida utmaningarna 
kommer att kräva ett ökat fokus på individuellt gemensamt ansvarstagande och utveckling av 
individens förmåga att ta mer ansvar för sin hälsa, välbefinnande och framtid. Framtidens välfärd i 
Skåne bygger på ett ökat individfokus, men även en gemensam grund och stöd till de som verkligen 
behöver det. Individer har skilda förutsättningar på grund av ojämlika livsvillkor och skillnader i 
levnadsvanor. Skåne ska motverka att negativa bestämningsfaktorer går i arv mellan generationer.  

Samhällets förmåga att leverera välfärd bygger den trovärdighet och trygghet som behövs för att ge 
systemet dess legitimitet. 

I Skåne ska ett reellt medinflytande skapas i de val som berör ens vardag det ges goda 
förutsättningar för enskilda att både få utveckla sin egen individualitet och vara del av en större 
gemenskap. Genom att bli medaktör utvecklas bättre och anpassade välfärdstjänster, samtidigt som 
förståelsen för välfärdens villkor ökar stärks den individuella självkänslan jämte den kollektiva 
gemenskapen. Vi ska stimulera en bred utvecklingsdialog där öppenhet och transparens erbjuds så 
att individer, privata och offentliga verksamheter samt lärosäten kan delta. Den enskildes behov, 
upplevelse och förutsättningar ska vara utgångspunkt för en del i utformningen av 
välfärdstjänsterna. Därmed skapar vi nya relationer mellan individ och samhälle för att klara av att 
leverera en välfärd av god kvalitet

Skåne ska vara globalt attraktivt.  

Sidan 37 

I andra styckets andra mening föreslås orden ”där globaliseringens” strykas. 

Punkt 2. Sidan 38, Ta tillvara den internationella kompetensen 

Vårt förslag på omformulerad text: 

Skåne ska ta tillvara de internationella kompetenser som finns i regionen. Det är centralt för både 

tillväxt, global konkurrenskraft och social hållbarhet. En av Skånes specifika styrkor är den 

internationella prägeln och här talas nästan alla världens språk. Den många olika kulturella 

kompetenserna ska användas i det skånska internationaliseringsarbetet, exempelvis i form av 

exportutveckling till nya marknader. Vi ska verka för att nyanlända får en bra etablering och att 

utländska forskare och studenter vill bosätta sig långsiktigt här.  
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Punkt 3. Sidan 39, Stärka den internationella tillgängligheten 

Första stycket, stryk ”framtida höghastighetsbanor” 

Andra styckets första mening gällande vikten av regionala flygplatser behöver förstärkas. Dvs vikten 

av flygplatser behöver betonas tydligare. 

Punkt 4. Sidan 40, Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden 

I första styckets första mening föreslås följande ändring ”Vi ska stärka arbetet för att ta bort 

gränsöverskridande hinder och underlätta en fortsatt integration för arbetsmarknaden.” 

”Global aktör ”– är Skåne en global aktör? Möjligtvis en ”internationell aktör”. 


