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Öresundsintegration

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda arbetet för att minimera hindren för utveckling och
integration i Öresundsregionen.

Motivering
Under de senaste åren har vi sett hur en naturlig Öresundsregion har börjat
växa fram, där Skånes och Själlands ekonomier och samhällen alltmer växer
ihop. Pendlingen ökar kraftigt och alternativet att bo på ena sidan sundet och
arbeta på den andra blir för alltfler helt naturligt. Detta är en utveckling som
är välkommen där Öresundsregionen har all potential att utvecklas till en
region som i allt högre utsträckning är intressant ur såväl ett ekonomiskt som
politiskt och kulturellt perspektiv.
Tyvärr finns det dock fortfarande alltför stora hinder som förhindrar en integrationstakt som det annars finns potential för. Det finns såväl hinder som
är mer uppenbara som sådana som på ytan kan verka försumbara men vars
konsekvenser kan vara större än man anar.
En av de mest uppenbara bristerna är de stora skillnaderna i skatte- och socialförsäkringssystem som finns mellan Sverige och Danmark. Vissa förändringar för att stimulera en ökad möjlighet till regionalisering kan säker
komma från EU-nivå, men även nationellt finns det mycket att göra. Målet
måste vara att det varken för företagen eller för den enskilde löntagaren skall
vara mindre lönsamt att arbeta på den andra sidan sundet än det är i det egna
landet.
Genom initiativ taget av den svenska regeringen har samarbetsminister
Cristina Husmark Pehrsson tillsammans med Region Skåne genomfört en
hearing angående gränshinder i Öresundsområdet. En katalog av regler som
behöver ändras och moderniseras har upprättats. Alliansregeringen har visat
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stora ambitioner att tillsammans med de nordiska grannländerna genomföra

O k ä n t n a m n p å förbättringar utifrån ett medborgarperspektiv.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Även inom välfärdssektorn finns det många tjänster som skulle kunna

samordnas bättre. Inom exempelvis barnomsorgen skulle mer enhetliga regler underlätta för föräldrar som arbetar i Danmark men bor i Sverige. Även de
olikartade pensionssystem som gäller i de olika länderna skulle kunna justeras
för dem som under sitt yrkesliv arbetar såväl i Sverige som i Danmark.
Tillväxtpotentialen i Öresundsregionen är stor, och befolkningen förväntas
öka med cirka 280 000 invånare under de närmaste 20 åren samtidigt som
tillväxtstakten är bland den högsta i norden. Med rätt förutsättningar kan en
ökad Öresundsintegration bli en motor för såväl svensk som dansk ekonomi.
Stockholm den 3 oktober 2007
Christine Jönsson (m)
Staffan Appelros (m)

Inge Garstedt (m)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) Anders Hansson (m)
Olof Lavesson (m)

Göran Montan (m)

Sven Yngve Persson (m)

Anne-Marie Pålsson (m)

Margareta Pålsson (m)

Mats Sander (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Hans Wallmark (m)

Marie Weibull Kornias (m)

2

