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Hej!
Bifogat finner ni LO-distriket i Örebro och Värmlands svar på remiss regional utvecklingsstrategi
Örebro, Diarienummer 21RS5939.
Vi frågor kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar
Conny Andersson
Distriktschef
073-8029336
Växel: 0586-219500

Kungsvägen 33
691 31 KARLSKOGA
Hur LO hanterar personuppgifter hittar ni här:
http://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter

1 (2)
2021-09-28

Svar på remiss Regional utvecklingsstrategi för Örebro län
2022–2030 Dnr: 21RS5939
LO-distriktet i Örebro och Värmland anser att den Regionala
utvecklingsstrategin är väl formulerad och har ett substantiellt och relevant
innehåll som för Örebro län i rätt riktning avseende tillväxt och
miljöhänseende.
Den Regionala utvecklingsstrategin har ett stort fokus på tjänstesektorn och
innehåller endast ett fåtal delar som träffar LO:S förbundsmedlemmar.
Under pandemin har LO:s förbundsmedlemmar gått till sina arbeten varje
dag. Alternativet att arbeta från hemmet finns inte för denna betydande
grupp av arbetare. Digitaliseringens positiva effekter uteblir således för en
betydande del av populationen i Örebro län. Lokaliseringen har även under
kommande mandatperiod stor betydelse för LO:s förbundsmedlemmar
Avseende kompetensutvecklings strategin ger ringa åtgärder för LO:s
förbundsmedlemmar. Satsning på Högskola, Universitet och Life Scienes
sektorn hör ett måste för att skapa nya marknader, etablering av företag och
ökad tillväxt. Men LO-distriktet saknar, även om det nämns vid ett par
tillfällen i Strategidokumentet ökat fokus på det livslånga lärandet och
fortbildning för arbetare i syfte att kunna följa med i utvecklingen även
inom sektorer som berör LO kollektivet.
Infrastrukturen och resande behöver ses över. Främst tillgängligheten i
kollektivtrafiken. Utanför Örebro stad är bilen det mest vanliga sättet för
LO:s förbundsmedlemmar att resa till och från sina arbeten. Alternativ till
bilen saknas mellan många orter, då restiden blir stor eller att det inte finns
passande kollektivtrafik som lösning. Detta är även ett miljöproblem då det
fortfarande är många som har bilar som drivs med fossilbränslen.
LO-distriktet vill med dessa synpunkter ställa sig bakom förslaget av
uppdateringen av Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022–2030.

Med hälsning
Conny Andersson
Distriktschef
LO-distriktet i Örebro och Värmland

2 (2)

