Regional handlingsplan
för klimat och miljö i det Sörmländska
tillväxtarbetet

Inledning
Framtiden finns i miljön! Miljöutmaningarna är stora men genom att hitta smarta och
innovativa arbetssätt och affärslösningar är det möjligt att möta miljöutmaningarna
och samtidigt bidra till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Efterfrågan är
stor och ökar på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar
energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten. Sörmland kan vara
med och bidra till att skapa nya affärsmöjligheter, jobb och marknader genom att
integrera klimat- och miljöperspektiven på ett tydligt sätt i de regionala
utvecklingsfrågorna. Att arbeta med tillgänglighet och attraktiva miljöer bidrar också
till en god miljö och minskade utsläpp samt bidrar till att uppnå Sörmlandsstrategin.
En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer
människor bor och verkar i. I Sörmlandsstrategin används en modell (se bild 1) för
att, utifrån människan och befolkningen i centrum, belysa att hållbar utveckling är
resultatet av ett flerdimensionellt samspel mellan olika faktorer, som är ömsesidigt
beroende av varandra.

Bild 1. Sörmlands modell för hållbar utveckling 1.
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Tillgången till utbildning, infrastruktur, arbetsmarknad, service, IT, kultur, hälso- och
sjukvård och möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för
att skapa regioner som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som
företag och kapital. Miljö- och klimatfrågorna är därför centrala för att skapa en
hållbar utveckling.
Region Sörmland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det
regionala tillväxtarbetet. Målet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Sörmland
genom att ta vara på den potential som ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor
ger. Ambitionen är att de utvecklingsinsatser och investeringar som genomförs ska
stärka Sörmlands konkurrenskraft och leda till förbättrad hälsa och ökat
välbefinnande för regionens invånare, utan att de planetära gränserna överskrids. Det
handlar med andra ord om att medverka till att skapa en hållbar regional utveckling
och tillväxt. Handlingsplanen ska innehålla insatser inom samtliga prioriteringar i
den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och utgår
från Regionens egen verksamhet och den inriktning den har idag.

Behovet av en reviderad plan
Handlingsplanen antogs av dåvarande Regionförbundet Sörmland under hösten 2017
och gäller fram till och med 2020. Handlingsplanen är ett levande dokument som
följs upp och revideras vid behov, i takt med att Regionens kunskap stärks kommer
insatserna och aktiviteterna utvecklas. I och med att den regionala
utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin 2, antogs i juni 2018 och bildandet av
Region Sörmland, i januari 2019, fanns det ett stort behov av att revidera
handlingsplanen. Många av aktiviteterna i handlingsplanen har ett genomförande
som sträcker sig längre än 2020. Därför behöver handlingsplanen uppdateras även
2020, antingen som en fortsättning på samma upplägg, som en bredare handlingsplan
eller en strategi för miljö- och klimatarbetet inom det regionala
utvecklingsuppdraget. I denna uppdaterade version finns också en beskrivning av hur
insatserna bidrar till de svenska miljömålen.

Sörmlandsstrategin och handlingsplanens funktion
Region Sörmland ska vara en samlande kraft för de insatser som krävs för att
genomföra den regionala utvecklingsstrategin. Här handlar det om att tillsammans
med olika aktörer ta fram kunskapsunderlag, identifiera behov och utmaningar och
skapa insatser som bidrar till att stärka en hållbar utveckling i Sörmland. De
handlingsplaner som tas fram inom ramen för Sörmlandsstrategin ska bidra till
strategins två prioriterade områden; en växande arbetsmarknad och en fungerande
bostadsmarknad.
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I Sörmlandsstrategin tillämpar Region Sörmland ett perspektiv på hållbar utveckling
där social hållbarhet är målet, ekonomin är medlet och ekologin sätter ramarna. De
tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra. Till Sörmlandsstrategin ska
handlingsplaner tas fram som beskriver vilka insatser som behöver genomföras för
att nå intentionerna med strategin. Handlingsplanen för att integrera och stärka
klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet visar dels vilka insatser
som Region Sörmland kommer att driva inom miljö- och klimatområdet men visar
även på vilket sätt miljödimensionen kommer till uttryck. Den första versionen av
handlingsplanen som togs fram 2017 hade ett särskilt fokus inom området innovation
och företagande men i denna uppdaterade version är alla områden likvärdiga.
Region Sörmland har valt att inte föreslå egna regionala mål utan utgår istället från
de regionala, nationella och internationella målsättningar som finns. Länsstyrelsen i
Södermanlands län tar fram en ny energi- och klimatstrategi för länet under 2019
som innehåller regionala mål och prioriteringar. Dessa mål och prioriteringar är
utgångspunkt för det samlade arbetet inom miljö, klimat och energi i Södermanland.

Läshänvisning
Handlingsplanen inleds med en kort beskrivning av Region Sörmlands roll och hur
arbetet med klimat- och miljöfrågor sett ut hittills samt behov av insatser och
förväntade resultat. I nästa del finns en genomgång av genomförda aktiviteter samt
vilka som har prioriterats bort. Sist presenteras en sammanställning av aktiviteterna
inom varje område.
I bilagan till handlingsplanen finns en beskrivning av utgångspunkterna för planen,
metod, avgränsningar samt en kortfattad analys av de viktigaste förutsättningarna i
Sörmland.
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Region Sörmlands arbete inom hållbar regional utveckling
idag
Det regionala utvecklingsuppdraget ger Region Sörmland ansvar för utvecklingen i
länet. Regionen ska samla kommuner, myndigheter, högskolan, näringsliv och
civilsamhälle kring en strategi för länets utveckling med en gemensam inriktning för
länets utveckling, mobilisera resurser och samordna genomförandet. Tillsammans
med olika aktörer ska vi ta fram kunskapsunderlag, identifiera utmaningar och
insatser som bidrar till att stärka utvecklingen i Sörmland. Region Sörmland arbetar
med hållbar utveckling på olika områden ibland på egen hand men ofta tillsammans
med andra, vilket både beskrivs i Sörmlandsstrategin och Region Sörmlands
Hållbarhetsprogram 3. I arbetet med handlingsplanen har följande aktörer varit
särskilt involverade; Region Sörmland (Hållbar regional utveckling och
Regionservice), Länsstyrelsen Södermanland, Sörmland Turismutveckling AB
(STUA), Agro Sörmland och Energikontoret i Mälardalen. Förutom dessa aktörer har
Region Sörmland sett ett behov av att ytterligare utveckla samarbetet med flera
aktörer inom klimat- och miljöområdet, till exempel universitet och högskolor, Almi
och Energimyndigheten. Även Miljö- och klimatrådet för Sörmlands län som drivs
av Länsstyrelsen har en viktig roll i genomförandet av handlingsplanen.
Region Sörmland har en viktig roll när det gäller att bygga upp kunskap om de
särskilda förutsättningar som råder för utvecklingen i Sörmland. Det finns därför ett
generellt behov av att göra fördjupade analyser som kan användas som verktyg i
tillväxtarbetet. Analyserna behöver kopplas till begreppet hållbar utveckling. För att
stärka länets klimat- och miljöarbete är bedömningen att studier och analyser i större
utsträckning än idag med fördel görs i samarbete med andra regionala nyckelaktörer.
Nedan beskrivs fem olika perspektiv på hur klimat- och miljöperspektiven kan bidra
till Region Sörmlands arbete inom regional utveckling, samt exempel på hur arbetet
kan utvecklas.
1. Miljö- och klimat som en del av affärsmodeller. På detta område kan Region
Sörmland bli mer drivande, till exempel i samarbete med Almi, Energikontoret i
Mälardalen och Energimyndigheten som finns i länet. En avgränsning bör göras
till de områden som är prioriterade inom Smart specialisering 4. Eventuellt kan en
mindre insats också göras som en del av det generella arbetet med att främja
näringslivet. Ett exempel på projekt är det regionala strukturfondsprojektet
Framtidens solel i Östra Mellansverige som arbetar med affärsmodeller för solel
med särskild koppling till lantbruk 5.
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2. Miljö- och klimat som konkurrensmedel. Ett exempel på en pågående insats
finns inom besöksnäringen där Regionen genom STUA (sida 12) särskilt tittar på
hållbarhetsfaktorer för att öka företagens konkurrenskraft. Även inom arbetet
med smart specialisering finns detta perspektiv.
Bedömningen är att Region Sörmland tillsammans med
andra regionala aktörer och kommuner kan arbeta mer
Miljö- och
klimat i
med att använda miljö- och klimatperspektivet för att
affärsöka konkurrenskraften i näringslivet exempelvis
modeller
genom satsningar på energieffektivisering men även
nya produkter och tjänster.
Miljöarbete
som
konkurrensmedel

Miljön
som
resurs

Infrastruktur
och
planering

Hållbar
tillväxt

3. Miljön som resurs. En god miljö är en
förutsättning för en tillväxt som är långsiktigt hållbar. I
Sörmlandsstrategin slår Region Sörmland fast att den
sociala dimensionen är målet, ekonomin är medlet och
att ekologin sätter ramarna. Passeras naturens
gränsvillkor riskerar vi att förlora naturens förmåga att
kunna ge oss mat, andra resurser och
ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att Region
Sörmland arbetar tillsammans med Länsstyrelsen,
kommunerna och andra aktörer när det gäller hur
miljön som resurs förvaltas och utvecklas. Till exempel
finns kopplingar mellan cirkulär ekonomi,
vattenförsörjning, förnyelsebar energiproduktion och
etableringen av nya näringar och företag. Genom att
utveckla det regionala samarbetet kan kopplingarna
tydliggöras mellan miljöfrågor, regional utveckling och
hållbar tillväxt.

4. Infrastruktur och tillgänglighet. Några av
Region Sörmlands viktigaste verktyg inom regional
utveckling är regional fysisk planering,
Människorna
länstransportplanen, ansvaret för kollektivtrafiken,
bredband och digitalisering. För att lyfta
infrastrukturens och tillgänglighetens betydelse för
tillväxt, miljö och sociala frågor pågår ett flertal
arbeten inom området, bland annat framtagandet av en
strukturbild. Dessutom pågår arbete inom kraftförsörjning för att säkerställa
tillgång till effekt för att kunna realisera en omställning för hela samhället.
5. Kompetensförsörjning. Är en mycket viktig fråga för tillväxten i Sörmland.
Idag förändras behoven för företag och industrier i snabb takt, dels till följd av
strukturförändringen inom arbetsmarknaden men också på
grund av omställning till ny teknik eller nya råvaror och
Figur 1: Olika delar av miljö- och
klimatarbetet som bidrar till Hållbar
material till följd av miljö- och klimathänsyn. Det innebär
tillväxt.
att Sörmländska företag och industrier behöver följa
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utvecklingen inom miljö, klimat och digitalisering för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga företag. En viktig del i omställningen är utbildningssystemets
dimensionering och utformning. I Region Sörmlands arbete med att utveckla och
samordna utbildning i länet är därför behovet av miljöklimatomställningskompetens en integrerad del. Region Sörmland är delaktiga i
ett flertal projekt som ska underlätta övergången och omställningen och
säkerställa att Sörmland fortsatt är konkurrenskraftigt.

Sammanfattande slutsatser av behov kopplat till verksamheten
•
•

•

•
•

Kunskapen på klimat- och miljöområdet behöver stärkas både bland
tjänstepersoner och politiker, det handlar till exempel om cirkulär ekonomi,
ekosystemtjänster, Agenda 2030 och grön infrastruktur.
Kunskapen om sambanden mellan miljö- och klimatfrågor och
tillväxtfrågorna behöver öka, både generellt och med de specifika
förutsättningar som råder i Sörmland. Fokus bör ligga på att identifiera den
potential för hållbar tillväxt och utveckling som finns i och med ett aktivt
arbete för klimat- och miljöfrågor.
Utveckla samarbetet med andra områden och kompetenser , förutom att
arbeta med frågorna integrerat inom organisationen ser vi främst behov av
mer samarbete med Länsstyrelsen, Energikontoret i Mälardalen,
Energimyndigheten samt högskolor och universitet.
Tillsammans med övriga aktörer se över möjligheter för hur internationellt
samarbete inom miljö- och klimatområdet kan lyfta tillväxtarbetet i
Sörmland.
Bli bättre på att hämta hem resurser inom miljö- och klimatområdet till
Sörmland, till exempel medel inom Klimatklivet.

Förväntade resultat och effekter
Flera av handlingsplanens aktiviteter syftar direkt till att öka kunskapen och en
förväntad effekt är därför större kunskap om hur miljö- och klimatfrågorna är en
förutsättning och en drivkraft i det regionala utvecklingsarbetet, vilket på sikt
kommer att stärka det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet med handlingsplanen,
Sörmlandsstrategin och Hållbarhetsprogrammet har bidragit till att medvetenheten
och kunskapen om miljö- och klimatfrågor blivit högre bland tjänstepersonerna i den
egna organisationen. Dessutom har miljö- och klimatfrågor lyfts mer aktivt i media
och samhällsdebatten de senaste åren. Bland annat har det visats sig genom torka,
vattenbrist, stora skogsbränder samt ungdomars skolstrejk för klimatet.
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Uppföljning och utvärdering
De planerade insatserna följs upp och revideras vid behov varje år. Då finns tillfälle
att väga in resultat av nya analyser, pröva om handlingsplanen fortfarande är aktuell
och skruva på aktiviteterna. Uppföljningen sker enligt arbetsmetoden i
Sörmlandsstrategin och omfattar även följande frågor:
- Har aktiviteterna genomförts?
- Uppnåddes önskat resultat?
- På vilket sätt bidrog aktiviteterna till Sörmlandsstrategins prioriterade
områden?
- Hur kan arbetet utvecklas?
- Vem gör vad i nästa steg?
Den årliga uppföljningen av handlingsplanen tillställs den regionala
utvecklingsnämnden (RUN) inför ordinarie avstämningar och årsredovisning.
Dessutom görs en resultatrapport i samband med återrapporteringen av villkorsbrevet
i februari varje år.
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Aktiviteter 2017–2020
Nedan följer en sammanställning av de aktiviteter som Region Sörmland planerar att
genomföra under åren 2017–2020. Aktiviteterna kan ses som ett första steg i ett mer
utvecklat och systematiskt arbete med att integrera miljö- och klimatperspektiven i
det regionala utvecklingsarbetet och därmed bidra till att nå regionala, nationella,
internationella och globala målsättningar.
Aktiviteterna utgår från länets förutsättningar (se bilaga) och de verksamhetsområden
som Region Sörmland har idag, med utgångspunkt i det regionala
utvecklingsuppdraget. I enlighet med uppdraget i villkorsbrevet är aktiviteterna
sorterade efter de fyra prioriteringarna i den nationella strategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015–2020; Innovation och företagande, Attraktiva
miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning och Internationellt samarbete samt
ett område med Generella insatser som berör samtliga prioriterade områden.
I handlingsplanen finns föreslagna aktiviteter för samtliga områden utom
Internationellt samarbete. Handlingsplanens aktiviteter har till stor del planerats att
ingå i den ordinarie verksamheten. I tabellen nedan finns en sammanfattning av
aktiviteter som hittills genomförts under åren 2017-2018 eller inte är aktuella längre
av någon anledning.
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Tabell 1. Sammanställning över genomförda eller borttagna aktiviteter.
Aktivitet

Status och resultat

Effekt

Miljömål

Kompetenshöjande
insatser

Genomförd: Utbildning av
personal och politiker
genomfördes inom ramen för
projektet för Glokala Sverige.

Ökad kunskap om miljöoch klimatperspektiv i
tillväxtarbetet.

Generationsmålet,
grundvatten av god
kvalitet, giftfri miljö,
levande sjöar och
vattendrag, ett rikt djuroch växtliv, bara naturlig
försurning, frisk luft, god
bebyggd miljö, hav i
balans samt levande kust
och skärgård, ett rikt
odlingslandskap, levande
skogar, ingen
övergödning samt
begränsad
klimatpåverkan.

-

En utbildningsinsats för
tjänstepersoner
anordnades i oktober 2018

-

En utbildning hölls för
chefer och ledning i
december 2018.

Tillsammans med
Länsstyrelsen har ett
seminarium för elfordon
genomförts.

Benchmarking – hur
arbetar andra regioner?
Fokus på Agenda 2030
och cirkulär ekonomi

Genomförd: en studie över hur
andra Regioner arbetar med
miljö, klimat, hållbarhet och
Agenda 2030 och
rekommendationer hur Region
Sörmland kan arbeta.

Rapport och
presentationsmaterial
som har resulterat i en
höjd kunskap om hur
miljö- och klimatfrågor
kan drivas
framgångsrikt.

Generationsmålet,
grundvatten av god
kvalitet, giftfri miljö,
levande sjöar och
vattendrag, ett rikt djuroch växtliv, bara naturlig
försurning, frisk luft, god
bebyggd miljö, hav i
balans samt levande kust
och skärgård, ett rikt
odlingslandskap, levande
skogar, ingen
övergödning samt
begränsad
klimatpåverkan.

Utveckla samarbetet
landstingets enhet för
hållbar utveckling och
Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet

Utgår: finns som en ny aktivitet
på grund av regionbildningen.

-

-

Förbättra rutiner vid
ärendehantering

Utgår: regionbildning har skett.

-

-
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Aktivitet

Status och resultat

Effekt

Miljömål

Pilotprojekt inom
akvaponik – innovativ
livsmedelsproduktion

Delvis genomförd: förstudie
gjord men arbetet fortsätter
eftersom mer underlag krävs
för ett eventuellt pilotprojekt.

Ökad kunskap om vad
akvaponik är och hur det
kan fungera i praktiken.

Generationsmålet,
grundvatten av god
kvalitet, giftfri miljö,
levande sjöar och
vattendrag, hav i balans
samt levande kust och
skärgård samt levande
skogar.

Potentialstudier med
fokus tillväxt

Utgår: Länsstyrelsen planerar
inte att genomföra
potentialstudier i den närmaste
framtiden.

-

-

Havsplanering

Genomfördes ej: det fanns inte
något intresse från de
samverkande parterna.

-

-

Potentialstudie cykling

Genomförd: underlag till nya
cykelstrategin framtagen i
samarbete med VTI, Region
Örebro län samt Region
Västmanland.

Ökad kunskap om vilka
stråk och målgrupper
som har potential att
cykla. Kan leda till mer
effektivt arbete och
uppnådda mål.

Generationsmålet,
begränsad
klimatpåverkan, frisk luft,
ingen övergödning, god
bebyggd miljö samt bara
naturlig försurning.

Utreda möjligheter för
regionalt arbete med
mobility management
och mobilitetskontor

Genomförd: utredning gjord
under 2018.

En förbättrad förståelse
och ökad kunskap om
vad mobility
management kan vara
på regional nivå samt
vilket behov som finns i
länet. Bidrar till det
fortsatta arbetet inom
mobility management.

Generationsmålet,
begränsad
klimatpåverkan, god
bebyggd miljö samt frisk
luft.
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1) Generella insatser för samtliga prioriterade områden i den
nationella tillväxtstrategin
Kompetenshöjande insatser
Bakgrund: I arbetet med att ta fram handlingsplanen identifierades ett behov av
ökad kunskap inom miljö- och klimatområdet och att konkretisera kopplingen mellan
miljö, klimat och tillväxt.
Aktivitet: Utbildningsinsatser för tjänstepersoner och politiker bland annat inom
ramen för projektet Glokala Sverige. Aktiviteten uppfylldes redan 2018 när
utbildning genomfördes på både tjänsteperson- och politikernivå. Denna aktivitet är
dock ständigt aktuell och kunskap behöver fyllas på och hållas uppdaterad.
Tidplan: Pågår åren 2017–2020.
Förväntat resultat: Samtliga medarbetare har deltagit vid minst ett
utbildningstillfälle. Utbildning har genomförts i styrelsen minst en gång.
Förväntad effekt: Medarbetarna upplever att de har större kunskap om klimat- och
miljöfrågor i ett tillväxtperspektiv vilket de kan använda praktiskt i sitt arbete.
Styrelsen upplever att de har större kunskap om klimat- och miljöfrågor ur ett
tillväxtperspektiv.
Koppling till miljömål: Generationsmålet, begränsad klimatpåverkan, frisk luft,
bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och
vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård,
levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och
djurliv.
Utveckla samverkan med regionala aktörer
Bakgrund: Ny teknik och innovationer ska bidra till att Sveriges energi- och
klimatmål uppfylls. Det finns regionala aktörer, inom och utanför vårt län, där
utvecklad samverkan inom klimat- och miljöområdet skulle kunna bidra till ökad
tillväxt, ett exempel är Energikontoret i Mälardalen, Biodriv Öst samt Mälardalens
högskola. Dessutom har vi Energimyndigheten med nationellt ansvar för
energifrågor i länet, vilket är en tillgång. Myndigheten stöttar forskning och
innovation inom energiområdet och ger också stöd till unga företag som utvecklar ny
teknik med potential att kommersialiseras. Energimyndigheten driver bland annat
arbetet med sektorsstrategier 6, något som Region Sörmland skulle kunna vara
delaktiga i.
Aktivitet: Etablera kontakt med relevanta aktörer och se över hur samarbeten och
mötesplatser kan utformas/utvecklas.
Tidplan: Pågår under 2017–2020.
Förväntat resultat: Nya samarbetsytor med aktörer inom området alternativt aktörer
vi redan arbetar med men med ett nytt perspektiv.
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Förväntad effekt: Stärkt kompetens och bättre samordning och användning av
gemensamma resurser. Ökade möjligheter att ta del av satsningar och kompetens.
Miljömål: Generationsmålet, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig
försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.
Intern samordning av miljö- och klimatfrågor inom Region Sörmland
Bakgrund: Alla tre tidigare organisationer, Landstinget Sörmland, Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet samt Regionförbundet Sörmland, arbetade med miljö- och
klimatfrågor. För en effektiv hantering och för att undvika dubbelarbete finns det
behov av att samordna miljö- och klimatarbetet internt i Region Sörmland. Det gäller
även Regionstyrelsen (RS) och Regionala utvecklingsnämnden (RUN) då miljö- och
klimatfrågor hanteras i båda nämnderna.
Aktivitet: Samordna och samverka mellan enheter under verksamhetsområdet
hållbar regional utveckling samt med resten av Region Sörmlands
verksamhetsområden.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: Utveckla interna samarbetsytor inom Region Sörmlands
organisation och olika enheter. Ett utvecklat samarbete stärker det tvärsektoriella
arbetet.
Förväntad effekt: Bättre användning av gemensamma resurser och högre kvalitet i
genomförandet av uppdrag och projekt.
Miljömål: Generationsmålet, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig
försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.

2) Insatser inom området innovation och företagande
Hållbar besöksnäring
Bakgrund: Besöksnäringen är beroende av attraktivitet på olika sätt. Det handlar
dels om miljö men också hur företag agerar och drivs. Hållbarhet när det gäller både
miljö och sociala frågor är tillsammans med kvalitet en konkurrensfaktor för företag
och destinationer. Region Sörmland är strategiskt ansvarig och ger uppdrag till
Sörmlands turismutveckling AB 7 (STUA) att driva och samordna
destinationsutveckling i Sörmland där målet att skapa en hållbar besöksnäring är
vägledande. Genom att leda den gemensamma destinationsutvecklingen i Sörmland
arbetar STUA för att nå målet att utveckla Sörmland till ett av Sveriges mest
attraktiva besöksmål för nationella och internationella besökare. Målet är att dubbla
omsättningen i besöksnäringen från 2013 till 2023, som knyter an till det nationella
målet om en fördubblad besöksnäring. Arbetet med besöksnäring utgår från Region
Sörmlands strategi för besöksnäring 2013-2023. Syftet med Destinationsutveckling
7

https://www.stua.se/
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Sörmland är att sörmländska företag som vill och kan utveckla produkter,
erbjudanden och affärer ska få större möjligheter att göra detta. STUA driver ett antal
projekt som har bäring på miljö och klimat. Bland annat City Country Combo som
syftar till att utveckla vandringsupplevelser i storstadsnära landsbygd.
Aktivitet: STUA driver arbetet med en hållbar besöksnäring och
destinationsutveckling via det regionala turismuppdraget samt i ett antal projekt.
Tidplan: Pågår under 2017–2020.
Förväntat resultat: Att genomförda projekt och aktiviteter inom besöksnäring som
har med hållbarhetsaspekter som konkurrensfaktor.
Förväntad effekt: En mer hållbar besöksnäring med nya affärsmöjligheter och en
lägre miljö- och klimatpåverkan.
Miljömål: Generationsmålet, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, ett rikt djuroch växtliv, bara naturlig försurning, frisk luft, god bebyggd miljö, ett rikt
odlingslandskap, levande skogar samt ingen övergödning.
Smart specialisering bidrar till hållbar tillväxt
Bakgrund: Kretsloppstänkande och ökad effektivitet avseende resursanvändning
och/eller miljöpåverkan blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Genom att hitta
smarta och innovativa arbetssätt och affärslösningar kan vi både möta
miljöutmaningarna och samtidigt bidra till tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Nya
affärsmöjligheter skapas i och med en växande global efterfrågan på hållbara och
resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga
utsläpp till luft, mark och vatten. Det skapar nya jobb och marknader. I strategin 8 för
Smart specialisering i Sörmland definieras tre styrkeområden för Sörmland:
Avancerad tillverkning för krävande miljöer, Biobaserade näringar – hållbar
produktion och effektiv distribution och Verksamhetsnära digitala tjänster. Samtliga
områden bidrar i olika utsträckning till att integrera miljö- och klimatperspektiven i
det regionala tillväxtarbetet och visar att miljö ger utvecklingskraft. Strategin för
Smart specialisering är ett inriktningsdokument som kompletteras med en
handlingsplan med insatser för varje styrkeområde. Ett exempel på aktivitet är
fortsättning av uppbyggnaden av Agro Sörmland där Region Sörmland är en part.
Det finns flertalet projekt kopplade till smart specialisering där Region Sörmland är
initiativtagare, medfinansiär eller på något annat sätt delaktiga. Bland annat gäller det
projektet ”Smart tillväxt” som Almi i Sörmland, Östergötland och Mälardalen driver.
Projektet ska bidra till att företag inom ÖMS-regionen utvecklar innovativa och
hållbara affärsmodeller för att bli mer konkurrenskraftiga 9. Se fler exempel på
projekt på sidan 21.
Aktivitet: Genomföra aktiviteterna i handlingsplanen för smart specialisering i
Sörmland till och med 2018. Under 2019-2020 tas handlingsplaner fram för
genomförandet av Sörmlandsstrategin och där smart specialisering är ett område.
Tidplan: Pågår 2017-2020.

8

https://regionsormland.se/siteassets/utveckling-och-kultur/regional-utveckling/strategi-smartspecialisering-i-soermland.pdf
9
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/sthlmsormland/smart-tillvaxt/
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Förväntat resultat: Genomförda aktiviteter i handlingsplanen samt att miljö- och
klimatperspektivet är integrerade och stärker arbetet.
Förväntad effekt: Sörmlands styrkeområden bidrar till hållbar tillväxt i regionen.
Miljömål: Generationsmålet, giftfri miljö, bara naturlig försurning, god bebyggd
miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård, ett rikt odlingslandskap, levande
skogar, ingen övergödning samt begränsad klimatpåverkan.
Energiförsörjning
Bakgrund: Under 2017 arbetade dåvarande Regionförbundet fram en utredning
”Räcker elen? –Sörmlands energiförsörjning vid etablering och expansion av
företag”. Utredningen fick stor uppmärksamhet och arbetet med energiförsörjning
blev ett ordinarie område i förbundets verksamhet under våren 2018 och för Region
Sörmland i och med regionbildningen. Det finns förslag på hur arbetet skulle kunna
drivas vidare men inga tagna beslut eller beslutad handlingsplan. Inom ÖMS 2050,
se mer på sidan 20, är kraftförsörjning utifrån ett näringslivsperspektiv ett prioriterat
område under 2018-2019. Under våren 2019 tillsattes en storregional arbetsgrupp
med en tjänsteperson från varje medverkande län. Arbetsgruppen samordnas av
Region Sörmland. Arbetsgruppen kommer att arbeta fram underlag som ska bidra till
Regionernas och kommunernas arbete inom kraftförsörjning.
Aktivitet: Utreda hur Region Sörmland kan bli en mer aktiv energianvändare. Ta
fram ett fördjupat kunskapsunderlag som pekar på var i geografin det finns stora
effektproblem, hur de identifierade problemen kan lösas samt peka ut aktörer som
har rådighet på olika nivåer. Det fördjupade kunskapsunderlaget genomförs
storregionalt tillsammans med de andra länen inom ÖMS 2050.
Tidsplan: Pågår åren 2019-2020.
Förväntat resultat: Förhöjd kunskap och en lägesbild av effektproblematiken, ökad
samordning samt en beskrivning av vad Region Sörmland bör göra.
Förväntad effekt: Förbättrade möjligheter att lösa problemen med effektbrist i
elnätet.
Miljömål: Generationsmålet, ett rikt djur- och växtliv, god bebyggd miljö, frisk luft
samt begränsad klimatpåverkan.
Storregional samverkan inom koldioxidsnål ekonomi
Bakgrund: Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) cirka 564 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i
Östra Mellansverige. Inom det regionala arbetet med fonderna finns ett antal grupper
som ska verka för att aktörer söker projektmedel inom ERUF. En av dessa grupper
verkar inom området koldioxidsnål ekonomi, ett av de prioriterade områdena i Östra
Mellansverige under ERUF:s programperiod 2014-2020. Samverkan pågår löpande
mellan länen i Östra Mellansverige där Region Sörmland deltar.
Aktivitet: Deltagande i arbetsgruppen koldioxidsnål ekonomi. Under perioden
arbetas flera projektidéer fram och Region Sörmland undersöker möjligheten att
stötta relevanta projekt genom medfinansiering. Det finns också möjligheter att söka
genomförandeprojekt under hösten 2019.
Tidsplan: Löpande 2019-2020. Förstudien pågår januari 2020-september 2020.
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Förväntat resultat: Förbättrade möjligheter för start av projekt inom området
koldioxidsnål ekonomi.
Förväntad effekt: Projekt som bidrar till att uppnå minskade utsläpp.
Miljömål: Generationsmålet, frisk luft, ett rikt odlingslandskap samt begränsad
klimatpåverkan.
Hållbar matproduktion och konsumtion
Bakgrund: En rad initiativ och aktiviteter har under lång tid pågått oberoende av
varandra runt om i Sörmland för utveckling och förädling inom matområdet. Det
finns starka kopplingar mellan möjligheterna för lokal livsmedelsproduktion och de
frågor som är aktuella inom klimatarbetet, till exempel biogasproduktion. Genom
tillvaratagandet av befintliga resursflöden ökar förutsättningarna för en cirkulär
ekonomi. Det finns också en potential för ytterligare utveckling av offentlig
upphandling för att både stärka Sörmlands livsmedelsproducenter och bidra till ökad
cirkularitet. I början av 2019 antogs ”Regional livsmedelsstrategi för Sörmland” 10
samt tillhörande handlingsplan som Länsstyrelsen arbetade fram tillsammans med
Region Sörmland och LRF Sörmland. Livsmedelsstrategin och handlingsplanen
kommer vara ett bra och viktigt verktyg för samordningen av området. Strategin
sträcker sig till och med 2030 medan handlingsplanen pågår 2019-2021.
I strategin pekas fem särskilt viktiga områden ut:
• Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
• Regler och villkor
• Förutsättningar för företagande
• Sörmländsk matidentitet
• Ökad hållbar produktion
Aktivitet: Region Sörmland genomför den regionala livsmedelsstrategin och
tillhörande handlingsplan tillsammans med Länsstyrelsen Södermanland och LRF.
Utreda hur området kan utvecklas genom att tydligare koppla arbetet inom länets
livsmedelsstrategi, Stolt mat och Agro Sörmland till arbetet inom klimat- och
miljöområdet.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: Bidra till att uppnå målen i den regionala livsmedelsstrategin
samt handlingsplanen. Att tydliggöra kopplingarna mellan miljö, klimat och
utveckling samt förädling av livsmedel.
Förväntad effekt: En livsmedelsproduktion som till år 2030 har ökat betydligt i
volym, att den är hållbar och ger möjlighet till tillväxt och ökad lönsamhet. Ökade
förutsättningar för en mer hållbar livsmedelsproduktion samt cirkulär ekonomi.
Miljömål: Generationsmålet, levande sjöar och vattendrag, bara naturlig försurning,
frisk luft, god bebyggd miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård, ett rikt
odlingslandskap samt ingen övergödning.

10

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5692ca82/1550053235782/Livsmedel
sstrategi-klar.pdf
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Pilotprojekt inom akvaponik – innovativ livsmedelsproduktion
Bakgrund: Sörmland är ett län med unika förutsättningar för att skapa en hållbar
livsmedelsproduktion. Länet har en stor andel jordbruksverksamhet och närhet till
Stockholmsregionen som är en stor marknad för produkter från småskalig
livsmedelsproduktion. Likaså finns goda infrastrukturella förutsättningar för
innovativa vattenbruksmetoder. Förhållandena medför att det finns mycket goda
förutsättningar för att starta ett projekt i syfte att utveckla det traditionella lantbruket
med nya näringsgrenar samtidigt som en cirkulär produktionsteknik används.
Akvaponik är ett matproduktionssystem som kombinerar konventionell
fiskproduktion med hydroponik (odling av växter i vatten). Oftast handlar det om
stora matfiskar, som Tilapia och Clarias, och frukter och grönsaker. I länet finns
redan olika landbaserade fiskodlingar vilka med redan känd och delvis beprövad
teknik i ett naturligt steg går att utöka med odling av traditionella tropiska frukter och
grönsaker. Ett akvaponiskt odlingssystem kan variera i storlek, omfattning och vilken
mat som produceras i lika stor utsträckning som ett konventionellt odlingssystem.
Aktivitet: Utreda möjligheterna att genomföra pilotprojekt genom att tillsammans
med Länsstyrelsen och några intresserade lantbrukare skapa en pilotanläggning på
kommersiella grunder för produktion av färsk odlad fisk och färska odlade tropiska
grönsaker. Projektet är en del av Region Sörmlands Smart specialiseringsstrategi och
styrkeområdet biobaserade näringar.
Tidplan: Förstudie genomfördes under 2018 och under 2019-2020 kommer arbetet
att fortsätta.
Förväntat resultat: En modell som bygger på cirkulär ekonomi och som kan
användas för att utveckla hållbar och framtidssäkrad livsmedelsproduktion.
Förväntad effekt: Utveckla de gröna näringarna genom innovativt vattenbruk samt
visa bärkraften i affärsmodellen.
Miljömål: Generationsmålet, grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö, levande sjöar
och vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård samt levande skogar.

3) Aktiviteter inom området attraktiva miljöer och tillgänglighet
ÖMS 2050
Bakgrund: ÖMS 2050 11 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i
östra Mellansverige, där de storregionala utgångspunkterna för de regionala
utvecklingsprocesserna och annan fysisk planering är desamma för hela ÖMS
(Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland och
Södermanland). För att möjliggöra en tydlig styrning har konkreta prioriteringar och
delmål tagits fram. Bland annat slås fast att ÖMS 2050 utgår från de nationella målen
för begränsad klimatpåverkan, vilket innebär fossilfria transporter senast 2030 samt
inga nettoutsläpp av växthusgaser efter 2045. Fokus i ÖMS 2050 är inom den
närmsta tiden att ge en första samlad analys av ÖMS storregionala dimension med
utgångspunkt i ÖMS nodstäder med målet om en mer funktionellt sammanhållen och
hållbart växande storstadsregion. Det handlar främst om att belysa och öka
11

https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/utvecklingsplaner-och-strategier/oms/oms2050.pdf
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kunskapen om nodstädernas betydelse och kopplingar mellan varandra samt hur
stadsutveckling i strategiska lägen kan bidra till bebyggelseutveckling,
kompetensförsörjning och arbets- och studiependling. Under 2018 antogs ÖMS
2050 12, ett gemensamt underlag för storregional och samordnad planering i ÖMS,
efter remissrunda och dialog med ett stort antal aktörer. Arbetet samordnades med
EBS-processen (En Bättre Sits).
Aktivitet: Aktivt deltagande i ÖMS-2050 och dess genomförande.
Tidplan: Analysen kring ÖMS nodstäder är i fokus och färdigställs till årsskiftet
2019-2020. Under 2019 hanteras kraftförsörjningsfrågan.
Förväntat resultat: Analys av ÖMS-nodstäder samt genomförande av uppdraget
inom kraftförsörjning.
Förväntad effekt: Genomslag i såväl regionala utvecklingsstrategier (Sörmlands
och övriga läns) som kommunernas översiktsplaner.
Miljömål: Generationsmålet, god bebyggd miljö samt begränsad klimatpåverkan.
Strukturbild
Bakgrund: Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, innehåller en
strukturbild för Sörmland. Strukturbilden ska bland annat fungera som en
beskrivning av den fysiska/rumsliga dimensionen av strategins prioriterade
inriktningar. Strukturbilden ska även vara ett forum för ett utvecklat regionalt
perspektiv i den fysiska planeringen och ge stöd för regional och storregional
samverkan. Genom strukturbilden bidrar vi till måluppfyllelse av den storregionala
strukturen i Östra Mellansverige.
Aktivitet: Framtagande och utveckling av en strukturbild.
Tidplan: Strukturbildsarbetet är pågående under hela perioden men förväntas
beslutas i början av 2020.
Förväntat resultat: Strukturbild för Sörmland.
Förväntad effekt: Bättre måluppfyllelse gällande storregionala åtaganden, struktur
för genomförande i till exempel översiktsplanering, bostadsplanering,
infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering. Genom strukturbilden bidrar vi
till måluppfyllelse av den storregionala strukturen i Östra Mellansverige.
Miljömål: Generationsmålet, grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö, levande sjöar
och vattendrag, ett rikt djur- och växtliv, bara naturlig försurning, frisk luft, god
bebyggd miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, ingen övergödning samt begränsad klimatpåverkan.
Genomförande och revidering av regional cykelstrategi för Sörmland
Bakgrund: Medvetna satsningar på cykelfrågorna gynnar klimat, miljö och
folkhälsa i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala cykelstrategin togs fram 2012
och har mål och strategier för hur vi långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet och
turistcykelleder i ett regionalt perspektiv i Sörmland. Strategin är vägledande och
rådgivande för kommunal och regional cykelplanering och innehåller prioriterade
utbyggnadsförslag. Genomförandet sker i samverkan med länets kommuner. Av
tretton föreslagna stråk är fyra byggda idag, sju stråk är i planeringen och två är inte
12
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aktuella (har lagts på is). Förutom de regionala cykelstråken har en satsning gjorts på
turistcykling genom utveckling av näckrosleden.
Aktivitet: Det finns ett behov av att revidera cykelstrategin då mycket har hänt i
länet sedan 2012. Bland annat håller en stor del av de stråk som föreslagits tidigare
på att förverkligas. Det har också kommit ny metodik för att få fram potential för
arbetscykling. Dessutom har sedan 2012 i stort sett alla kommuner tagit fram
cykelplaner och det finns en annan möjlighet idag att samordna och knyta an till de
kommunala planerna i en ny regional cykelstrategi. I den nya cykelstrategin ska
mobility management integreras och bli ett eget strategiområde.
Tidplan: Under 2019 påbörjas arbetet med revidering av den regionala
cykelstrategin och förväntas vara klar i slutet av 2019 eller början av 2020.
Förväntat resultat: En uppdaterad reviderad strategi med nya utbyggnadsförslag
som grundar sig på ny och bättre analys än tidigare samt har en utvecklad del kring
turismcykelvägar och Mobility management.
Förväntad effekt: Att förutsättningarna för fler att cykla förbättras samt att
utsläppen minskar och hälsotalen förbättras.
Miljömål: Generationsmålet, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen
övergödning, god bebyggd miljö samt bara naturlig försurning.
Mobility Management
Bakgrund: Under 2018 genomfördes en utredning kring vilka möjligheter det fanns
att arbeta med mobility management (MM) i nya organisationen Region Sörmland.
Arbetet med MM är från 2019 ett ordinarie område och bland annat en arbetsplan
behöver tas fram.
Aktivitet: Utveckla Region Sörmlands arbete med MM genom den interna
arbetsgrupp som tillsatts. Starta ett regionalt nätverk för MM där kommunerna och
övriga intressenter ingår. Ta fram en arbetsplan och genomföra beskrivna insatser.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: Arbetsplan som pekar ut vad Region Sörmland ska göra inom
området. Att nätverksträffar genomförs två gånger under 2019 och 4 gånger under
2020.
Förväntad effekt: Högre kunskap om MM och ett antal genomförda MM-åtgärder
som leder till ett mer hållbart resande.
Miljömål: Generationsmålet, begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö samt
frisk luft.
Kollektivtrafik, samhällsplanering och resvaneundersökning
Bakgrund: Kollektivtrafiken är ett av Region Sörmlands viktigaste verktyg inom
hållbar regional utveckling. Kollektivtrafiken är en stor del av lösningen för ett
transporteffektivt samhälle med lägre utsläpp. Det är viktigt att ta vara på och
utveckla samarbetet mellan kollektivtrafiken, länstransportplaneringen och den
regionala fysiska planeringen i syfte att skapa ett hållbart resande. Region Sörmland
gör en årlig trafikbeställning på regional och lokal tågtrafik för 125 miljoner kronor
för att på så sätt möjliggöra en fortsatt regional utveckling på ett hållbart sätt. Utöver
det betalade Region Sörmland tillsammans med länets kommuner knappt 350
miljoner kronor för busstrafiken 2018. Regionfullmäktige förväntas under 2019 att
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besluta om ytterligare satsning på förbättrad tågtrafik från och med 2022 (så kallad
etapp 2). Trafikanalys genomför just nu en nationell resvaneundersökning och
Region Sörmland har beställt regionala siffror. Undersökningen är färdig 2020 och är
ett viktigt underlag för utformning av länstransportplaner, utveckling av infrastruktur
och trafikutbud samt för att synliggöra människors resande och
kommunikationsmönster.
Aktivitet: Fortsätta att utveckla en hållbar kollektivtrafik. Ta tillvara på den
nationella och regionala resvaneundersökningen i arbetet med hållbar regional
utveckling i Sörmland. Att göra fortlöpande analyser av resandeutvecklingen på buss
och tåg utgör också viktigt underlag för utvecklingen och beslut på mer detaljerad
nivå som stråk och linjer.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat:. Högre kunskap om hur människor reser och vilka investeringar
som krävs för att nå fler hållbara resor.
Förväntad effekt: Ett förbättrat utbud av regional kollektivtrafik och minskade
utsläpp.
Miljömål: Generationsmålet, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen
övergödning, god bebyggd miljö samt bara naturlig försurning.
Service på landsbygden och det regionala serviceprogrammet
Bakgrund: Region Sörmland ansvarar för framtagandet och genomförandet av det
regionala serviceprogrammet och fram till sommaren 2019 pågår projektet ”Service i
Sörmland”. Inom detta område pågår ett antal aktiviteter som har bäring på miljö och
klimat. Bland annat genomförs rådgivning till lanthandlare inom bland annat
energieffektivisering, upphandlingsinsatser för att offentliga aktörer ska kunna
handla mer hos sin lokala handlare (så kallade skafferiavtal) samt insatser för
samordnade paketleveranser på landsbygden.
Aktivitet: Genomförande av serviceprojektet samt serviceprogrammet.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: Genomförda aktiviteter som kan bidra till att både öka servicen
på landsbygden och ge miljö- och klimatvinster.
Förväntade effekt: En förbättrad tillgänglighet till service på landsbygden,
minskade utsläpp och effektivare energianvändning.
Miljömål: Generationsmålet, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap samt
begränsad klimatpåverkan.
Vattenförsörjning
Bakgrund: En torrare period vintern 2017-2018 och den varma sommaren 2018
ledde till diskussioner om klimatförändringarnas påverkan och hur väl vårt samhälle
kan försörja sig vid kriser. Vattenförsörjning är ett sådant område. Tidigare har
Sverige varit vana vid stor tillgång till färskt och rent sötvatten. Idag sinar många
grundvattensdepåer, både stora och små, och det är i perioder mycket torrt i marker
och skog vilket ökar risken för stora skogsbränder. Vattenförsörjning är ett viktigt
perspektiv i tillväxt- och utvecklingsarbetet, framförallt för jordbruk och andra
vattenintensiva verksamheter som Sörmland är beroende av. Det kan också ha
påverkan på besöksnäring då hav, sjöar och vatten lockar besökare. Region Sörmland
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har inget förvaltande uppdrag av sjöar och vatten men bör ha med
vattenförsörjningsperspektivet i frågor som rör samhällsplanering och
näringslivsutveckling. Under våren 2019 fick Länsstyrelserna i uppdrag 13 att
kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå. I uppdraget
ingår också att redovisa vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en
vattenbristsituation.
Aktivitet: Region Sörmland följer och eventuellt deltar i Länsstyrelsens arbete med
kartläggning av vattenbristen.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: En lägesbild och ett kunskapsunderlag för det regionala
utvecklingsarbetet, att skapa möjligheter till en hållbar användning av Sörmlands
vattenresurser samt kunna hantera en eventuell vattenbrist.
Förväntad effekt: En hållbar användning av vatten som resurs.
Miljömål: Generationsmålet, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap,
grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, ett rikt djuroch växtliv, bara naturlig försurning, hav i balans samt levande kust och skärgård
samt ingen övergödning.
Koppla samman jämställdhet och jämlikhet med miljö och klimat
Bakgrund: Inom jämställdhetsarbetet lyfts ofta vikten av könsuppdelad statistik. Om
statistiken på miljö- och klimatområdet även görs könsuppdelad kan kopplingar
hittas som kan leda till synergier mellan jämställdhet och miljö och klimat. Det i sin
tur kan också leda till tydligare målgrupper som åtgärder bör riktas mot. Det finns
flera studier som pekar på att ett mer jämställt samhälle skulle bidra till att nå miljöoch klimatmålen i större utsträckning. Inom projektet ”Jämställd regional tillväxt”
utvecklade ÖMS-länen ett verktyg för att integrera jämställdhet och använda
jämställdhet som hävstång för att uppnå tillväxt. Verktyget går även att använda för
andra horisontella kriterier som miljö och det finns mycket erfarenhet att hämta från
projektet samt verktyget.
Aktivitet: Arbeta för att utveckla samband, analyser och konsekvenser mellan
jämställdhet, miljö och klimat samt regional utveckling. Undersöka möjligheten att
samverka med andra aktörer med kunskap inom området, exempelvis Mälardalens
högskola.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: Fördjupad kunskap om hur jämställdhet och jämlikhet påverkar
miljö- och klimatpåverkande utsläpp.
Förväntade effekter: Att arbetet bidrar till både ett mer jämställt och miljövänligare
samhälle.
Miljömål: Generationsmålet, grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö, levande sjöar
och vattendrag, ett rikt djur- och växtliv, bara naturlig försurning, frisk luft, god
bebyggd miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, ingen övergödning samt begränsad klimatpåverkan.

13

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/uppdrag-till-lansstyrelserna-att-kartlaggavattensituationen-i-landet/
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Digitalisering och bredband
Bakgrund: Både arbetet med digitalisering och bredband kan ha stor potential till att
effektivisera energi- och resursanvändningen, både inom privat och offentlig sektor.
Framförallt inom boende och transporter där smart styrning, ruttoptimering och olika
IT-lösningar kan minska energianvändningen och antalet resor som görs. Exempelvis
genomförs projektet REDI (Resfria digitala möten inom offentlig sektor) nationellt
och det kan vara ett bra projekt för Region Sörmland att delta i. För Sörmlands del är
det Energikontoret i Mälardalen som är ansvariga för projektet. Digitaliseringsarbetet
i Region Sörmland är under uppbyggnad och Region Sörmland har en regional
digitaliseringskoordinator som samordnar arbetet. Bredbandsarbetet handlar
framförallt om utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i hela länet samt digital
kommunikation, bland annat utbyggnaden av fiber där målsättningen är att 98 % ska
ha tillgång till fiber i Sörmland. Det är viktigt att den digitala infrastrukturen finns
tillgänglig för invånarna för att kunna få miljö- och klimatvinster. Därför bör Region
Sörmland bland annat arbeta för att stimulera utbyggnaden av bredband.
Aktivitet: Integrera miljö- och klimatperspektivet i området digitalisering och
bredband, exempelvis vid analyser eller åtgärder. Region Sörmland bör undersöka
om de ska vara med som en part i projektet REDI, nästa omgång av REDI startar
under hösten 2019.
Tidplan: 2019-2020
Förväntat resultat: Ökad kunskap om digitaliseringens effekt på miljö och klimat.
Eventuellt medverkande i projektet REDI vilket ger förbättrade möjligheter att ha
resfria möten.
Förväntad effekt: Energieffektiviseringar och minskade utsläpp.
Miljömål: Generationsmålet, god bebyggd miljö, frisk luft samt begränsad
klimatpåverkan.

4) Insatser inom kompetensförsörjning
Möjliga finansieringsalternativ och andra utvecklingsmöjligheter för
företag och offentliga verksamheter inom miljö- och klimatområdet
Bakgrund: Det finns en potential att öka andelen offentliga medel öronmärkta för
satsningar inom miljö- och klimatområdet som går till Sörmland. Till exempel finns
medel inom Naturvårdsverkets Klimatklivet eller ERUF:s koldioxidsnål ekonomi.
Aktivitet: Tillsammans med Länsstyrelsen sammanställa vilka möjligheter Sörmland
har. Utreda varför förhållandevis lite medel går till Sörmland. Ta fram förslag på hur
pengarna bättre kan komma Sörmland till del. Bland annat genom att sprida
information om möjligheter.
Tidplan: Pågår fram till och med 2020.
Förväntat resultat: Tydlig bild över tillgängliga medel i form av rapport som ska gå
att uppdatera på ett enkelt sätt.
Förväntad effekt: Sörmland tar del av mer medel i framtiden. Bättre samordning
mellan olika aktörer.
Miljömål: Generationsmålet, frisk luft, god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar samt begränsad klimatpåverkan.
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Projekt som stödjer kompetensutveckling
Bakgrund: Regionen genomför eller medverkar i flertalet projekt inom området
smart specialisering. Några av projekten har både koppling till miljö och klimat men
även kompetensförsörjning. Bland annat gäller det projekten ”Kompetensinventering
RF” samt ”Transmission”. Kompetensinventering RF drivs av Region Sörmland och
bland annat Agro Sörmland är en samarbetspartner, projektet har fokus att
effektivisera yrkesutbildningssamverkan i Sörmland med inriktning på
teknik/industri och biobaserade näringar. Transmission är ett projekt som drivs av
MITC på Mälardalens högskola med finansiering av bland annat Region Sörmland.
Det fokuserar på Mälardalen som globalt centrum för utveckling och tillverkning av
fordon, framförallt tunga fordon. Utvecklingen går snabbt och teknikskifte sker inom
drivteknik och eldrivna fordon, dessutom påverkar digitaliseringen företagen.
Transmission är ett program med flera projekt som syftar att stötta omställningen
genom kompetensförsörjande insatser samt att arbeta med företagsutveckling.
Aktivitet: Medverka i projektens genomförande samt ta vara på erfarenheter och
synergier.
Tidsplan: 2018-2020
Förväntat resultat: Att bristerna i kompetensförsörjning förtydligas. Större kunskap
om vilka företag och/eller industrier som är i behov av kompetenshöjning inom
miljö, klimat och digitalisering.
Förväntad effekt: Att Sörmlands företag är bättre rustade för att möta omställningen
till ett fossilfritt och resurssnålt samhälle.
Miljömål: Generationsmålet, grundvatten av god kvalitet, giftfri miljö, levande sjöar
och vattendrag, ett rikt djur- och växtliv, bara naturlig försurning, frisk luft, god
bebyggd miljö, hav i balans samt levande kust och skärgård, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, ingen övergödning samt begränsad klimatpåverkan.

22

Bilaga - utgångspunkter och analys
Region Sörmland har valt att inte föreslå egna regionala mål utan utgår istället från
de regionala, nationella och internationella målsättningar som finns. De analyser som
ligger till grund för handlingsplanen är framförallt gjorda i samband med arbetet med
klimat- och energistrategi för Sörmland, Plan för infrastruktur för förnybara
drivmedel och elfordon, Sörmlands koldioxidbudget, Länsstyrelsens
miljömålsuppföljning, Smart specialisering för Sörmland, Länstransportplanen och
när Sörmlandsstrategin togs fram. En analys av Region Sörmlands pågående arbete
har också gjorts. Parallellt fördes även diskussioner med andra aktörer i länet.
Handlingsplanen gäller det arbete som Region Sörmland bedriver inom det regionala
utvecklingsansvaret, antingen direkt i den egna verksamheten eller via de aktörer vi
samarbetar med.
Det regionala utvecklingsuppdraget består av många olika delar. Några har varit
särskilt viktiga utgångspunkter för framtagandet av handlingsplanen:
• Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin
• De 16 nationella miljökvalitetsmålen
• Agenda 2030
• Smart Specialisering för Sörmland:
o Avancerad tillverkning för krävande miljöer
o Biobaserade näringar – hållbar produktion och effektiv distribution
o Verksamhetsnära digitala tjänster
• Framgångsfaktorer i det regionala utvecklingsuppdraget 14
• Länstransportplanen
• Trafikförsörjningsprogrammet
• Arbetet inom EUs strukturfonder
• Prioriteringar enligt den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020:
o Innovation och företagande
o Attraktiva miljöer och tillgänglighet
o Kompetensförsörjning
o Internationellt samarbete
I arbetet med det nya utvecklingsprogrammet utgår Region Sörmland från ett
förhållningssätt till hållbar utveckling där människan sätts i centrum, ekologin
utgör ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning. Förhållningssättet
betonar att de tre hållbarhetsaspekterna - det sociala, det ekologiska och det
ekonomiska - är beroende av varandra och ska hanteras tillsammans. Fokus är att
skapa goda livsvillkor och förutsättningar för alla människor nu och i framtiden.
Förutom de utgångspunkter som nämns ovan finns en rad nationella och
regionala strategier, planer och program som knyter an till Region Sörmlands

14

https://publector.org/publication/Regionens-rost/Forord-Inledning
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handlingsplan för att integrera miljö- och klimatperspektiven i tillväxtarbetet.
Några exempel redovisas nedan:
• Klimat- och energistrategi för Södermanland
• Länstransportplanen
• Regional cykelstrategi
• Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring
• Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
• Matstrategin ”Stolt mat i Sörmland” och den nationella och regionala
livsmedelsstrategin
• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och ÖMS
2050
• Landsbygdsprogrammet
• Regional och nationell bredbandstrategi och digitaliseringsstrategi
• Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
• Regionalfondsprogrammet
• Socialfondens handlingsprogram
• ÖMS-gemensam smart specialisering

Kretsloppstänkande och cirkulär ekonomi 15
Tillväxten i den linjära ekonomin har i princip varit proportionell mot användningen
av naturresurser och uppkomsten av avfall av olika slag. Miljöpåverkan uppstår både
innan, under och efter det att en produkt eller tjänst konsumeras. Ändliga resurser
riskerar att förbrukas och material som hanteras i ekonomin tenderar att förr eller
senare sprida sig, blandas och spädas ut. Det ekonomiska värdet försvinner, hamnar
på fel ställen i samhället eller naturen, blir svårt att komma åt och förstör ekosystem.
Samtidigt är de utmaningar som finns inom miljö- och klimatområdet en drivkraft för
teknik, varu- och tjänsteutveckling i alla branscher.
Vi är mitt uppe i en grön strukturomvandling där kretsloppstänkande och ökad
effektivitet avseende resursanvändning och/eller miljöpåverkan blir en allt viktigare
konkurrensfaktor. För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system
och metoder som främjar bland annat förändrad och förbättrad teknik och
ekosystemförvaltning, förnybar råvara och förbättrade kretsloppsflöden. Genom att
återanvända eller skapa nya produkter av återvunnet material minskar behovet av
nytillverkning. Ett föregångsexempel i länet för möjligheterna till återbruk är ReTuna
Återbruksgalleria i Eskilstuna. Även livsmedelsförsörjningen behöver bli mer
kretsloppsanpassad. Södermanland är ett landsbygdslän och har ur den synvinkeln
goda förutsättningar att producera lokala livsmedel. Den lokalproducerade maten och
möjligheterna till vidareförädling är en viktig utvecklingskraft för länet. 16

15

Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi SOU 2017:22
Klimat och energistrategi för Södermanland.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135c64df/1526067896043/2016-15klimat-och-energistrategi.pdf
16
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Sörmländska förutsättningar
Ett läns förutsättningar i form av demografi, transportsystem, jord- och skogsbruk
påverkar inriktningen och möjligheterna till att integrera miljö- och
klimatperspektiven i tillväxtarbetet. En viktig utgångspunkt för arbetet med
handlingsplanen har därför varit att anpassa planen till länets förutsättningar. Nedan
görs en kortfattad beskrivning av miljö- och klimatförutsättningarna i Sörmland med
utgångspunkt från de nationella miljömålen. Därefter följer en beskrivning av länets
förutsättningar för vart och ett av de fyra prioriterade områdena i den nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020; Innovation och
företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning och
Internationellt samarbete. 17
Miljö- och klimatförutsättningar för tillväxt i Sörmland
Tillståndet för miljön i Södermanlands län är ungefär som för Sverige som helhet. 18
Endast miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås. Övriga mål
bedöms inte kunna nås med beslutande styrmedel och åtgärder. För att nå miljömålen
och lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta krävs arbete på
många nivåer. Inom naturvård och samhällsplanering finns stora möjligheter att
arbeta regionalt och lokalt. För flera mål behövs en kombination av åtgärder på
lokal/regional nivå och nationell/internationell. Det gäller bland annat målen om
Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. För två av målen uppmättes en negativ
trend i senaste mätningen 2018, det gäller målen Ett rikt växt- och djurliv samt Ett
rikt odlingslandskap. Den negativa trenden kopplas till förlust av biologisk mångfald.
Mark, vatten och människors hälsa påverkas av aktiviteter i länet såsom jord- och
skogsbruk och bebyggelse, men även av andra miljöproblem såsom
klimatförändringar och spridning av skadliga kemiska ämnen. Cirka 70 procent av
länets sjöar och vattendrag är övergödda. Det sker en förlust av biologisk mångfald i
land- och vattenmiljöer vilket avspeglas i en negativ trend för miljömålet Ett rikt
växt- och djurliv. Giftiga ämnen som tidigare spridits i miljön finns kvar i omlopp
och kunskapen om nya ämnen är otillräcklig. Utsläppen av växthusgaser i länet
minskar och flera positiva trender finns, men för att nå målet krävs åtgärder inom
bland annat samhällsplanering, energieffektivisering och förnybar energi.
Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer i länet arbetar
med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen – Åtgärdsprogram för
Södermanlands miljö. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets
kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Det regionala
utvecklingsarbetet är en viktig del i arbetet att nå miljömålen, och en god miljö är en
förutsättning för hållbar tillväxt. Det blir tydligt inte minst i de globala
hållbarhetsmålen – Agenda 2030. Ett tydligt angreppssätt för utvecklingsarbetet i
17

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/en--nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktions-kraft-20152020/
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http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/r%c3%a5u/S%c3%b6dermanlands%20l%c3%a4n/Sidor/default.as
px
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arbetet med miljömålen är att arbeta med cirkulär ekonomi. Då finns en koppling till
alla miljömål och till generationsmålets delar om bland annat resurseffektiva
kretslopp och hushållning med naturresurser. Du kan läsa mer om miljömålen i
Södermanlands län och arbetet med Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö på
Länsstyrelsens hemsida under Miljö och klimat.
Attraktiva miljöer och tillgänglighet
Sörmlands befolkning har ökat de senaste sju åren och uppgår idag till cirka 294 000
invånare 19. Befolkningsökningen beror, liksom för större delen av övriga landet,
främst på det stora invandringsöverskott som Sverige haft under perioden. Därutöver
har framförallt länets östra kommuner positiva flyttöverskott från i första hand
Stockholmsområdet. Beräkningar pekar på att Sörmlands befolkning kan öka med 50
000–100 000 invånare fram till år 2040.
Sörmland präglas av att länets största städer ligger i varsin del av länet. Typiskt för
länet är också många små orter och en relativt spridd bebyggelse på landsbygden.
Resorna i länet sker främst i de starka stråken i öst-västlig riktning samt mot
angränsande län. Inomregionalt är stråken svagare i nord-sydlig riktning där resor
främst sker på riksvägarna. Av de resor som sörmlänningarna gör sker endast 10 till
15 procent med kollektivtrafik. Detta förklaras bland annat av länets geografi som
bidrar till låg turtäthet inom vissa delar av länet samt att restiden med buss, i stråk
där det saknas tågförbindelse, överskrider restiden för bil. Utpendlingen från
Sörmland till omkringliggande län är stor, störst är utpendlingen till Stockholms län
(72%). I kommunerna Trosa och Gnesta pendlar mer än 50 procent av den arbetsföra
befolkningen. I Strängnäs är den siffran 45 procent. Kommuner som har stor
arbetspendling till Stockholms län är också de kommuner som har längst körsträcka
med bil. 20 Det är framför allt den omfattande arbetspendlingen till Södertälje där
kollektivtrafiken har mycket låg marknadsandel, främst på grund av att
regionaltågsstationen ligger perifert i Södertälje Syd. Tillgång till regional
kollektivtrafik är i dessa kommuner minst lika viktig som lokal kollektivtrafik. I
andra kommuner i länet handlar utmaningen mer om att hitta lösningar för
tillgänglighet till fossilfria transporter på landsbygden. Det finns en regional
cykelstrategi för länets cykelvägar. Cykelstrategin fungerar som ett underlag för
prioriteringar och utbyggnad av cykelvägar i regionen. I dagsläget finns det cirka 200
kilometer cykelväg i Södermanland längs statliga och större kommunala vägar. När
det gäller godstransporter på väg karakteriseras Sörmland av att vara ett
genomfartslän genomkorsat av två europavägar, E4 och E20, med stora
trafikflöden 21. Även riksväg 56 söder om Katrineholm har stora trafikflöden med
gods.

19

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik-kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2018/
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Länsstyrelsens årliga miljömålsuppföljning 2017, sidan 20
21
http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2017/03/södermanland_slutlig.pdf
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För omställning till en fossilfri fordonsflotta krävs flera alternativa bränslen.
Planering och infrastrukturutbyggnad för de olika alternativen måste ske parallellt
och samordnat. Regional samverkan krävs för att maximera den samhällsekonomiska
nyttan. Här kan Länsstyrelsens nya Plan för infrastruktur för förnybara drivmedel
och elfordon vara ett bra verktyg. Eftersom de flesta fortfarande reser med bil och
tätorterna ligger glest behövs infrastruktur för semisnabbladdning vid besöksmål,
arbetsplatser och vid hemmet. I den sörmländska strukturen skulle det därför vara
passande för att öka förutsättningarna för en snabbare omställning. Inom ramen för
projektet Laddinfra Öst 22 som Energikontoret i Mälardalen driver och som Region
Sörmland finansierar görs aktiviteter för att öka tillgängligheten för hemma- och
arbetsplatsladdning.
En god samhällsplanering ger individer ökade möjligheter att göra klimatsmarta val i
vardagen. Samverkan mellan den regionala och kommunala nivån är viktig för att
finna effektiva lösningar i samhällsplaneringen. Arbetet med regional fysisk
planering pågår och nästa steg blir att utveckla strukturbilder som arbetssätt. Det är
viktigt att koppla samman det transporteffektiva samhället med fossilfrihet. Det finns
idag inte tillräckligt med biomassa eller el för att tillgodose vårt energibehov inom
transportsektorn, inte ens vägsektorn ensam. Det innebär att det krävs
transporteffektiva åtgärder där minskat transportarbete är målet. Därför är det viktigt
att se vart transportarbetet behövs och inte behövs.
Länets variation av landsbygd, stora industrier och en spridd bebyggelse innebär att
det finns en geografisk närhet mellan olika näringar och produktionsanläggningar
vilket ger goda förutsättningar att skapa ett kretsloppssamhälle där restprodukter från
en näringsgren kan användas som insats i en annan utan behov av långväga
transporter. 23 En ökad produktion av biogas i länet skapar möjlighet att sluta
kretslopp i den lokala livsmedelsproduktionen genom den biogödsel som bildas som
biprodukt vid rötning av organiskt material. Biogödseln bidrar till ett minskat behov
av handelsgödsel och erbjuder möjlighet att öka den ekologiska produktionen av
livsmedel i länet, vilket genererar vinster för både miljön och klimatet.
Innovation och företagande
Sörmland ligger i den snabbt växande Stockholm-Mälarregionen, som utgör Sveriges
mest attraktiva område för både människor och investeringar. Det innebär stora
möjligheter för innovation och företagande. Samtidigt slog lågkonjunkturen 2009
hårdare i Sörmland än i övriga Sverige och länet uppvisar fortfarande en lägre
tillväxt än omgivande regioner. Antalet kunskapsintensiva, välbetalda jobb har
minskat medan låglönejobben har ökat. 24
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Ett starkt näringsliv och en väl fungerande arbetsmarknad är förutsättningar för
hållbar tillväxt i Sörmland. Innovation och teknikutveckling är också förutsättningar
för att nå en cirkulär ekonomi som stärker konkurrenskraften. Potentialen för
energieffektivisering är till exempel stor hos så väl små som medelstora och stora
företag och industrier. Energieffektivisering är lönsamt och skapar ökad
konkurrenskraft för det enskilda företaget vilket bidrar till näringslivets utveckling
och tillväxt.25
Även när det gäller produktion av skogsråvara, livsmedel och bioenergi finns stor
potential i länet. Det har Region Sörmland bland annat tagit fasta på i arbetet med
smart specialisering, genom det utpekade styrkeområdet Biobaserade näringar hållbar produktion och effektiv distribution. Livsmedelsproduktion har betydelse för
den biologiska mångfalden och för möjligheten att skapa lokala och regionala
kretslopp.
Begreppet smart specialisering lanserades av EU-kommissionen inför arbetet med
den regionala utvecklingsfonden (ERUF) och är ett innovationspolitiskt koncept där
regionalpolitik ska bidra till tillväxt i Europa år 2020. Syftet är att göra prioriteringar
och riktade satsningar inom det regionala tillväxtarbetet, baserat på Sörmlands
förutsättningar och potential för framtida tillväxt och konkurrenskraft.
Parallellt med framtagande av Sörmlands strategi för smart specialisering har fyra
gemensamma styrkeområden identifierats för de fem länen i Östra Mellansverige.
(ÖMS, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland)
• Smart industri
• Hållbar livsmedelsförsörjning
• Morgondagens energilösningar
• Life Science med välfärd och hälsa
Förutom de tre insatsområden för Sörmland som pekats ut som inom Smart
specialisering fokuserar Region Sörmland sedan tidigare särskilt på besöksnäringen
och på generellt stöd till näringslivet via exempelvis Ung företagsamhet,
Nyföretagarcentrum och Almis verksamhet.
I klimat- och energistrategin har ett antal behov för utveckling i företag och industri
identifierats, till exempel:
• Öka antalet energikartläggningar och införa systematiskt och strukturerat
energiarbete för en ökad energieffektivisering i företag och industri
• Övergång till förnybar energi inom produktions- och stödprocesser samt inom
företagens transporter
• Ökad samverkan mellan företag för optimalt utnyttjande av el och värme
genom exempelvis nätverksbyggande och mötesplatser
• Utökad rådgivning till företag
25
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Kompetensförsörjning
Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. Möjligheten att kunna rekrytera
personal med rätt kompetens är en av förutsättningarna för att sörmländska företag
ska kunna växa och att nya företag ska vilja etablera sig i länet. Det är också en
förutsättning för en väl fungerande offentlig sektor. Kunskapskraven i arbetslivet
både ökar och förändras allt snabbare. Det gör att arbetsgivarna har svårt att hitta
kvalificerad personal, samtidigt som Sörmland har en jämförelsevis hög arbetslöshet.
Arbetet för en bättre regional kompetensförsörjning syftar till att invånarnas
kompetens och länets utbildningsutbud ska stämma överens med arbetsgivarnas
behov, idag och i morgon.
Vi vet att kompetens är en grundläggande resurs rent allmänt när det gäller
näringslivets (och den offentliga sektorns) utveckling. Det saknas däremot kunskap
om kopplingen mellan kompetens och klimat- och miljöperspektiv i
utvecklingsarbetet. Finns det till exempel särskilda nyckelkompetenser som skulle
kunna påverka utvecklingen av ett mer hållbart näringsliv? Här behövs mer kunskap
både ur ett generellt perspektiv och för Sörmlands förutsättningar.
Klimat- och energistrategin för Södermanland har dock identifierat några insatser
med koppling till kompetens:
• Öka kunskapen om energieffektiviseringens fördelar för lönsamhet och
konkurrenskraft
• Utökad rådgivning till företag, uppsökande och informationsspridande
• Lyfta upp hållbarhetsfrågorna i utbildningen för barn och ungdomar för att
tidigt grundlägga hållbara vanor och beteenden
• Öka kunskapen om förnyelsebara drivmedel (inklusive el) i ett
helhetsperspektiv hos politiker, tjänstemän och privatpersoner samt öka
kunskapen om lika samhällsnyttor som en omställning inom
transportsystemet kan bidra till
• Fortsatt kompetensutveckling i skogsbruket om klimatanpassad skogsskötsel
Internationellt samarbete
Region Sörmland har i dagsläget inget pågående internationellt samarbete men är
politiskt aktivt genom deltagande i styrgruppen för Central Baltic. Representationen
med en ordinarie politiker och en ersättare från Sörmland gäller för hela Östra
Mellansverige. Region Sörmland deltar även tjänstemannamässigt och politiskt i
nätverket för Östersjöstrategin genom dess möten och seminarier.
Region Sörmland är medlem i Nordiska Skärgårdssamarbetet.
Region Sörmland arbetar tillsammans med Länsstyrelsen när det gäller
strukturfondsprogrammen. Vi har regelbundna avstämningar och har bildat en grupp
specifikt inom området koldioxidsnål miljö. Detta för att kunna optimera kunskap,
kompetens samordning och resurser.
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