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Yttrande Regional utvecklingsstrategi för Halland Bästa livsplatsen 2035
Yttrande från Region Hallands lokala nämnd i Varberg
Nämnden uppskattar den informativa föredragning av remissförslaget som Region
Hallands projektledare Emelie Widarsson gav vid nämndens föregående sammanträde.
Mycket av det som RUS:en handlar om går i linje med Lokal nämnd Varbergs uppdrag.
Nämnden ser positivt på att samtliga hållbarhetsperspektiv lyfts fram i RUS:en samt att den
grundläggande principen är att ingen ska lämnas utanför utvecklingen. Vidare upplevs
dokumentet som mer lättläst än den förra versionen, vilket är positivt. Nämnden håller till
största del med om de prioriteringar och analyser som görs i RUS:en, men vill lyfta fram
följande förbättringsförslag:
På ett antal ställen lyfts diskrimineringsgrunderna fram i texten. Nämnden anser att
dessa bör kompletteras med ”civilstånd”, mot bakgrund av att många ensamstående
mår dåligt och att ensamstående generellt har en lägre medellivslängd än gifta och
sammanboende.


Det är positivt att RUS:en lyfter fram Hallands utmaningar med ojämställdhet, men
nämnden anser att detta faktum samt lösningsorienterade förslag behöver få ett ännu
större fokus i texten. Det är inte acceptabelt att Halland har rikets högsta
inkomstskillnader mellan kvinnor och män.


Nämnden ser att Halland behöver bli bättre på att öppna upp för nyanlända och
andra inflyttade hallänningar. Vi som redan bor här behöver i högre utsträckning bjuda
in till olika arenor – såväl inom arbetsliv som inom fritid. Här krävs förstärkt
samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle för att skapa riktig
delaktighet, inkludering och integration.


När det gäller inkludering behövs vidare ett förändrat synsätt på åldrande.
Nämnden vill här uppmuntra till att motverka ålderism och se äldre/årsrika som en
resurs för samhället. När åldrande lyfts fram är det lätt att hamna i resonemang inom
sjukvårdsområdet. Vi ska inte fastna i det perspektivet utan behöver ett större fokus på
hur vi håller oss friska, exempelvis med information kring hälsa, rörelse, aktiviteter,
möjligheter till möten och meningsfullhet. Detta gäller inte enbart utifrån ett
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åldersperspektiv utan är viktigt under hela livet och har påverkan både på den psykiska
och fysiska hälsan. Inom dessa områden behöver RUS:en ha en tydligare och högre
ambitionsnivå.
RUS:en gäller hela Halland och nämnden ser positivt på att dokumentet även
omfattar inkludering ur ett geografiskt perspektiv. Inkludering, goda uppväxtvillkor,
jämställdhet, jämlikhet, tillit och trygghet är viktiga delar i detta arbete och det är bra att
dessa delar lyfts fram i strategin. Däremot anser nämnden att strategin tydligare bör
belysa behovet av fysiska mötesplatser, framförallt utanför städerna. Det behövs
innovativa lösningar för att skapa sådana mötesplatser. Dessutom behöver vi bli bättre
på att marknadsföra befintliga resurser och mötesplatser och på att nå ut med denna
information till alla som behöver den.


I strategin framhålls bland annat att ”en hållbar utveckling av hela Halland
innefattar ett ökat fokus på cirkulär ekonomi”. Nämnden ställer sig bakom detta
uttalande men menar att det behöver förtydligas – både avseende vad cirkulär ekonomi
innebär för Halland, vad målet är och hur det ska mätas, samt tydligare ambitioner för
hur vi ska nå dit. Här anser nämnden att det inte räcker med att underlätta för
klimatsmarta lösningar utan att det också behöver vara svårt att göra klimatskadliga val.
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