Förslag på replik till Koalition för Östergötland

Ledande regionpolitiker i Corren debatt målar upp en alltför positiv
bild – ett regionalt nav kräver en sammanhållen region och där har
man misslyckats
Att ledande politiker inför valet framhåller sina insatser och målar upp en positiv bild av vad
man åstadkommit är förståeligt, men, något mått av självkritik hade varit klädsamt när
Koalition för Östergötlands gruppledare skriver på Corren debatt – att Region Östergötland
blivit ett viktigt nav för Östergötlands utveckling!
Vi frågar oss om det är en uppfattning som delas av Östergötlands små kommuner?
Tidigare i Corren debatt har Fjärde Tankesmedjan pekat på ett antal viktiga parametrar i
regionens utveckling där Östergötland halkar efter i utvecklingen – låg andel företagande per
1000 innevånare för regionen som helhet, svag och ojämn befolkningsutveckling under
senaste 3-års period.
Vi har framhållit betydelsen av att regionen växer minst i takt med de bästa för att vara ett
relevant etableringsområde för kompetens såväl som för företagande och att vi får tillstånd
en jämn utveckling över hela regionen – att regionen måste hållas ihop med effektiva
kollektiva samfärdsmedel. I dessa frågor finns ingen progress och tydligen inte heller någon
vilja från politisk sida att inse realiteter – att lyfta fram Lalandia som ett exempel på
framgång är tyvärr inte representativt.
Att debattartikeln från Koalition för Östergötland till två tredjedelar handlar om vår sjuk- och
hälsovård är typiskt – här läggs all energi och andra för regionen avgörande frågor kommer i
andra hand.
Det tål att sägas igen och frågan uppmärksammas också av Östsvenska Handelskammaren
på NT Debatt den 26 april, ”vi behöver växa ännu snabbare”. Vår slutsats står sig - utan en
större geografi och ett större befolkningsunderlag saknas förutsättningar för en
storstadsregion som växer i takt med de främsta!
Detta betyder också att våra skatteintäkter riskerar att utvecklas negativt i förhållande till
andra mer expansiva regioner som t.ex. Skåne där både probleminsikt och åtgärder för att
hålla ihop regionen stått högt upp under lång tid.
Detta påverkar i sin tur våra möjligheter att klara sjukvårdens utmaningar!
Vilka partier inför valet har en sammanhållen strategi för vår region?
För Fjärde Tankesmedjan
Lennart Asplund, ledamot
Lars Bergkvist, Ordförande
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