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n SD vill fråga folket

Rösta om nya regioner
Från

regeringens

sida

pågår för närvarande ett
intensivt arbete med att
omstrukturera Sverige utifrån Indelningskommitténs
förslag till regiondelning.
Kommitténs delbetänkande innehåller förslag till
bildandet av tre nya län;
Norrlands län, Svealands
län och Västra Götalands
län med ikraftträdande år
2019. Dessutom planeras
det för totalt sex nya regioner, med än så länge oklara
gränsdragningar och landstingssammanslagningar.
Vi kan konstatera att de
utgångspunkter som kommittén anger som grund för
sitt förslag till ny regionindelning är ovidkommande. Utifrån de fyra utgångspunkterna för en ny indelning finns inget skäl att ändra många landstings geografiska indelning. Dessutom
ser vi risker med en alltför
snabbt genomdriven process att leda till orimliga
ställningstagande och förlorat medborgerligt inflytande i beslutsprocessen.
Vi i Sverigedemokraterna
ställer oss negativa till bildandet av nya storregioner
som ytterligare centraliserar makten. Men ska ett omfattande historiskt beslut
likt en ny regionindelning
ändå fattas är det nödvändigt att vi som politiker
i vårt ställningstagande
utgår från folkets vilja.

För riksdagen har i sitt be-

tänkande Övergångsstyre
och utjämning vid ändrad
kommun- och landstingsindelning (2015/16:KU25)

Det är många hyresgäster
som besväras av
grannarnas cigarettrök.
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Hyresgästers
rätt till rökfri
bostad bör
förstärkas
Den 23 november hålls en

SD vill att svenska folket ska få bestämma om regionindelningen av Sverige i en folkomröstning.
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antagit att fefolkningens
önskemål och synpunkter
bör beaktas vid ändringar
i landstingsindelningen.
Lokala och regionala identiteter med en djup historisk förankring bör bevaras
även i framtiden. Försiktighet bör iakttas vid planer på
att just bryta upp kommunoch landstingsgränser som
i många fall vilar på naturliga geografiska avgränsningar och en historiskt väl
förankrad identitet.
För vad är syftet? Vad
hoppas man uppnå? Och
kan man inte uppnå dessa
utan uppslitande regionreformer?

Då inställer sig frågan, hur
ska medborgarnas vilja
beaktas vid ett riksdagsbeslut kring regionindelning utan folklig förankring
innan valet 2018?

Vi konstaterar att proces-

sen och förslagen mest
framstår som ett hastverk
vars egentliga syfte verkar
vara att bryta unika regionala strukturer och foga
samman dem till mer uniforma sådana. Vilket ofrånkomligen leder till minskat
medborgarinflytande och
minskade möjligheter att
kunna påverka den regionala politiken.

En sådan här omfattande
regionreform måste främst
utgå från folkviljan, genom
ett av våra främsta demokratiska verktyg, nämligen
vägledande folkomröstningar runt om i Sverige.
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mar i Örebro län ser vi dagligen exempel på en oroande utveckling. Hur extremt
slimmade arbetsplatser, höga krav och obalans i livet
drabbar allt för många
människor runt oss.
Liv brakar ihop på grund
av stress och press relaterat
till jobbet. Vi ser ett arbetsliv som kör i blindo åt fel
håll och det kör fortare än
tåget.
En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att fler
män nu också upplever
stress och psykiska besvär
till följd av jobbet än tidigare.
Samtidigt är problemet
nästan dubbelt så vanligt
bland kvinnor då många
kvinnor också tar större ansvar för familj, hushåll och
relationer när de kommer
hem efter jobbet. Är det
konstigt att folk går sönder?
Vi måste börja sätta välmående i system. En arbetsplats som inte gör det kom-

mer må sämre än den som
gör det.
Det visar Unionens undersökningar. Det handlar alltså om ett systematiskt arbete där det kontinuerligt kollas av hur vi mår. Det är inte
svårt.
Arbetsmiljöverket med
flera har både enkla och effektiva verktyg för detta.
Det gäller bara att det faktiskt händer.
Lika självklart som att vi
budgeterar eller verksamhetsplanerar, måste vi se till
att vi har en god arbetsmiljö.
Det kan helt enkelt inte
prioriteras bort.

Ett företags viktigaste till-

gång kommer alltid vara de
välmående medarbetarna.
Människor som kan prestera på jobbet och samtidigt
ha balans mellan arbete och
privatliv. Det är de som gör
företaget välmående, men
för det krävs det rätt förutsättningar. För det är lätt att

vara efterklok. När livet kollapsar på grund av stress
och psykisk ohälsa relaterat
till jobbet är det lätt att
se tillbaka på beteenden,
normer och högt ställda
krav med en bitter eftersmak.
Vad var det egentligen
som hände? Varför drog jag
inte i nödbromsen tidigare?
Men vägen dit är oftast inte
lika klarsynt eller analyserande.

Dagens arbetsliv har ett
högt tempo och är mer
gränslöst mellan arbete och
fritid. För många saknas tiden till återhämtning och
reflektion. Det kommer
med ett pris, inte bara för
individen och dennes närmaste familj.
Även företagen och hela
vårt samhälle förlorar stort
om vi inte får ordning på
den skenande ohälsan på
arbetsmarknaden.
Och det kan ju verka banalt att prata pengar när det

handlar om människors liv,
men ohälsan har blivit ett
stort samhällsproblem.

Som Sveriges största fack-

förbund för tjänstemän
i privat sektor tar Unionen
frågan om arbetsmiljön på
yttersta allvar.
Gör det du också. Se över
din arbetsmiljö både fysiskt
och psykiskt och tveka inte
att åtgärda sådant som
känns fel.
Prata med dina kollegor
och din arbetsgivare och se
till att arbetsplatsen börja
med ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi vet att det är vägen
till mer välmående arbetsplatser och att det faktiskt
fungerar.
Vi hjälper gärna till.
Det är dags att vi kraftsamlar oss och får statistiken att vända.
Det är dags att folk slutar
må dåligt av sina jobb.

konferens om rökfritt boende i Örebro för att uppmärksamma problem med passiv
rökning i flerbostadshus.
Många upplever idag att de
är rättslösa när de utsätts
för grannars rökning.
Privatbostäder undantogs
när regler om rökfria miljöer infördes i tobakslagen
1993 och nytt förslag till
utökad lag omfattar inte bostäder. När Miljöbalken och
Hyreslagen prövats om passiv rökning i flerbostadshus
har domar utfallit till rökande grannars fördel.

Från årsskiftet 2017 skärps

tobakslagen i Finland så
fastighetsägare kan ansöka
om rökförbud hos kommunen om boende mot sin
vilja utsätts för grannars
tobaksrök. I USA vill federala myndigheter gå längre
och införa generellt rökförbud i och runt offentligt förvaltade hyresfastigheter.
Enligt WHOs tobakskonvention ska människor inte
utsättas för passiv rökning
ofrivilligt. Men det fungerar
dåligt i bostäder som är en
av de viktigaste miljöerna
att kunna vistas i. Rökfria
flerbostadshus borde finnas
i varje kommun, med tanke
på barn och personer med
astma och överkänslighet.
Barnkonventionen stödjer
barns rätt att växa upp i en
rökfri miljö. En undersökning 2016 på uppdrag av
Tobaksfakta visar att 66
procent av befolkningen är
positiva till rökfria balkonger i flerbostadshus.

I dag erbjuder allt fler fast-

ighetsägare rökfria flerbostadshus i nyproduktion,
men det är en osäkerhet att
inte veta om det håller juridiskt.
Lagstiftningen behöver
skärpas för att stärka rätten
till rökfri hemmiljö.
Vi vill att folkhälsominister Gabriel Wikström tillsätter en utredning med syfte
att se över och ändra lagstiftning.
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