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FRAMFÖR DIG HAR DU EN TEXT SOM KAN FÖRÄNDRA
SÖRMLAND. Det handlar om fem prioriterade inriktningar för hur
Sörmland kan bli ett hållbart samhälle i en omvärld som hela tiden förändras.
Genom att arbeta utifrån Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi
(RUS), visar vi att vi står för goda och jämlika livsvillkor, demokrati och
delaktighet, ett varsamt nyttjande av vår miljö samt att vi använder den del av
det ekonomiska systemet vi råder över för att driva hållbar omställning.

RUS bidrar till genomförandet
av Agenda 2030.

Den här inledande texten ger dig en överblick, läs den först. Varje prioritering
ger sedan en fördjupning inom just det området utifrån hur det ser ut i
Sörmland, varför det ser ut så och hur vi kan ta oss an de utmaningar vi ser.
Prioriteringarna ska tillsammans med den inledandet texten kunna läsas var och
en för sig. När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att
layoutas och integreras med Sörmlandsstrategin på webben.
PRIORITERINGARNA ÄR NYCKELOMRÅDEN för en hållbar framtid
och för att nå målet i Sörmlandsstrategin - ett socialt hållbart samhälle med
goda och jämlika livsvillkor. Ekologin sätter gränserna för hur vi tar oss dit och
ekonomin medverkar till den positiva utvecklingen för människor och miljö.
Region Sörmland ska tillsammans med flera aktörer i Sörmland driva
utvecklingen:
1.
för jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt
fokus på barn och unga
2.
för goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter
till arbete, välbefinnande och välfärd
3.
för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
4.
för kompetensförsörjning och livslångt lärande
5.
för ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till
hållbar omställning
Dessa fem prioriteringar är grunden för att genomföra
den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland. Inom
prioriteringarna kommer Region Sörmland, som
regionalt utvecklingsansvarig aktör, fokusera våra
resurser, delta i och stödja utvecklingsarbeten.
Prioriteringarna är bryggan mellan RUS mål och
strategier, planer, program och insatser.
Bilden visar prioriteringarnas strukturella kontext.
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DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLTIKEN ÄR
UTMANINGSDRIVEN. Det betyder att samhällsutmaningarna är
utgångspunkten när såväl regeringsuppdrag, villkorsbeslut och
strategiska dokument inom politikområdet utformas. Det ger
politiken och dess genomförande både riktning och tydligt fokus. Vi
ringar in utmaningar som vi behöver kraftsamla kring med
utgångspunkt från människan och förutsättningarna i Sörmland.
SÖRMLAND BESTÅR AV EN MÅNGFALD AV PLATSER
med olika förutsättningar och egenskaper. Att länet har en
dragningskraft syns bland annat genom en växande befolkning.
Sörmland har en stor utpendling till omgivande län och
sörmlänningarna har tillgång till flera stora arbetsmarknader.
Avgörande för detta är tillgängligheten inom länet och till
omgivande orter.

Ett utmaningsdrivet arbetssätt
kräver att vi utforskar behov som
ligger till grund för utmaningen
och agerar efter konstaterande
och inte utifrån förutfattade
meningar eller inaktuella fakta.
Det är utmaningen som driver
utvecklingen, vi utgår ifrån det
som behöver förändras. Med ett
utmaningsdrivet arbetssätt ser vi
utmaningar och lösningar i sitt
sammanhang, sitt system.
Utifrån det kan vi se varje aktörs
möjlighet att bidra med sina
resurser och sina verktyg.

Bilden visar Strukturbild Sörmland

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling genomsyras av
stora och komplexa samhällsutmaningar, som demografiska förändringar
och ökade klyftor. För Sörmland är dessa utmaningar högst reella, men vi
ser också skillnader mellan platser. Vissa delar utvecklas mer gynnsamt
än andra. Strukturbild Sörmland hjälper oss att se det rumsliga perspektivet.

Här finns
Nationell strategi för hållbar
regional utveckling i hela
landet 2021–2030

Samtidigt som medianinkomsten har ökat över tid har också andelen som lever
med låg ekonomisk standard ökat. Detta i kombination med en hög arbetslöshet
och relativt låg utbildningsnivå gör att vi måste ta tillvara alla resurser och
arbeta innovativt och se olikheterna som en styrka. Även människors hälsa,
utbildningsnivå och känsla av trygghet behöver förbättras i Sörmland för att
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skapaförutsättningarför människoratt realiserasin fulla potentialoch kunna
bidra till en hållbarsamhällsutveckling.
Vi befinnerossi en kritisk tid för att säkraen livskraftig, rättvis och hållbar
framtid. Den nationellastrateginpekarut miljöproblemoch klimatförändringar
som storasamhällsutmaning
ar, någotsom i hög grad gäller även Sörmland.
Framförallt behövervi ställaom industri- och transportsektorerna
till att bli
förnybaraoch cirkulära. Fleraföretagi Sörmlandhar börjat denresan.Vi
behöverocksåförändradet sättpå vilket vi använderland och vatten för att
möjliggöralångsiktigexistensför en mångfaldav arter och säkravåraegna
livsvillkor. En nyckel till en livskraftig framtid är att stärkaoch värnamångfald
och ekosystem.
Utifrån denhär beskrivningenav Sörmlandtar vi avstampoch arbetarför en
hållbarregionalutveckling.
AGENDA 2030 ÄR UTGÅNGSPUNKT för denregionala
utvecklingspolitikenoch Sörmlandsstrategin.
Den regionala
utvecklingspolitikenskafrämja en ekonomisk,social och miljömässig
utveckling där de tre dimensionernaär integreradedelarav sammasystem.I
linje med dettautgårSörmlandsstrategin
från en systemsynoch ett
tvärsektorielltsynsättmed hjälp av Sörmlandsmodell för hållbarutveckling.
De fem prioriteringarn
a finns i sammasystemoch är integrerademedvarandra.
Inom och mellanprioriteringarnabehövervi få syn på och hanteramöjliga
synergieroch målkonflikter.

Bilden visar Sörmlands
modell för hållbar
utveckling

FÖR ATT HÅLLBARHET SKA BLI NORM, det vi alltid utgårfrån,
behövervi sättaord på hållbarheten.Demokratiskaoch kulturella värdenhar
starkakopplingartill Agenda2030,inte minst vad det gäller folkbildning,
inkludering,samarbete,minskadojämlikhetoch samhällsutvecklingpå bred
front. Fem av måleni Agenda2030shar valts ut som styrandeprinciper för

RegionSörmland
Tel: 0155-2450 00

Repslagaregatan
19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100- 0032
SID 3( 20)

REMISSUNDERLAG

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Anna Svedlund

2022-03-22

RUN-HRU21-0070

samtliga prioriteringar. Målen fångar olika aspekter av hållbarhet och bidrar till
utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt i samtliga prioriteringar.

För varje prioriterad inriktning har dessutom de fem mest bärande delmålen
från Agenda 2030 valts ut. Dessa fem delmål bildar en värdegrund för
respektive prioritering. Värdegrunden ska genomsyra alla former av
konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över
tid. Styrande för var och en av prioriteringarna blir de fem övergripande
målen, samt de fem specifika delmålen för prioriteringen. Det ger en bild av
hur Sörmlandsstrategin ska verka för Agenda 2030.

Sörmlandsstrategin är en del
av genomförandet av
Agenda 2030.

Hållbarhetssäkring är idag grundläggande för att få gehör och resurser för olika
satsningar. Efter respektive prioritering förekommer en redovisning av de
Agenda 2030-delmål som mer konkreta insatser inom prioriteringen har
potential att bidra till. De identifierade kopplingarna mellan prioriteringarna
och delmålen visar både hur vi bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och
bredden av respektive prioritering, något som kan vara en viktig tillgång till
exempel vid finansieringsansökningar och samverkansprocesser.
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1. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus
på barn och unga
Hur vi mår och kännerär tätt förknippat medden egnakroppen.Men vår
hälsa sitter ocksåihop medsamhällskroppen.Så länge hälsa och goda
livsvillkor inte är jämnt fördelademellan olika grupperi Sörmlandkan vi inte
kalla ossen hållbar region.
För varje prioritering har fem bärandedelmål från A genda2030valts ut som
tillsammansbildar en värdegrundför prioriteringen.Värdegrundenska
genomsyrakonkretiseringar,uppföljningar,interaktionmellanaktöreroch
verka över tid.

Hälsan och dess förutsättningar

är ojämlikt fördelad i Sörmland

Godaoch jämlika livsvillkor blandinvånarnai Sörmlandär centraltför
en hållbar utveckling,idag och
i framtiden.Det är bådeen
förutsättningoch ett resultatav
samhälletsvälmåendeoch
utveckling. Dessavillkor och
förutsättningarkallas för
hälsansbestämningsfaktorer.
Godalivsvillkor har ett starkt sambandmed hälsa
. Förhållandenaunder
barn- och ungdomsårenhar stor betydelseför bådeden psykiskaoch
fysiskahälsangenomhelalivet. Att alla barnfår en bra start i livet med
godauppväxtvillkor som stimulerarderastidiga utveckling,inlärning
och hälsaär därför avgörande.Barn som växer upp i ekonomisk
utsatth
et har ofta sämrehälsasomvuxna.I Sörmlandlever en högre
andeli barn i fattigdomän i riket i stort.

Hälsansbestämningsfaktorerär
en modell som visar på vilka
faktorer som påverkarvår hälsa.
Ojämlikheten i hälsaskapas
bland annatav att olika grupperi
samhället,exempelvisutifrån
socioekonomi,har systematiska
skillnader i livsvillkor,
levnadsförhållandenoch i
levnadsvanor.Sambanden
mellan bestämningsfaktorerna
sesför mångahälsoutfall. Att
utgå från hälsans
bestämningsfaktorermedför att
huvuddelenav folkhälsoarbetet
läggspå samhälletsalla delar.

Underbarndomenformaslevnadsvanorsom påverkasav de vanorsom finns i
familjen, bland vänneroch i skolan.I Sörmlandär förekomstenav fetmabland
fyraåringarhög, bådematvanoroch rörelsehar inverkanpå detta. Livsvillkor
och hälsagynnasju högreutbildningsnivåindividen har. Slutförd
gymnasieutbildningunderlättaretableringpå arbetsmarknaden
och förbättrar
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förutsättningarna för en god hälsa. I Sörmland är skolresultaten låga i
jämförelse med andra regioner i Sverige.
Det finns stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i länet. Skillnaden i hälsa
ökar dessutom mellan olika grupper, exempelvis ser vi att medellivslängden
ökar för de högst utbildade i länet, men inte för de med lägst utbildning.
Utifrån forskningen vet vi att även levnadsvanorna skiljer sig åt, mer
hälsofrämjande vanor är vanligare hos de med bättre ekonomiska
förutsättningar och livsvillkor i övrigt. Det bidrar till att hälsan ofta är sämst
hos dem som har sämst ekonomi och livsvillkor. Även konsekvenserna av
ohälsa skiljer sig åt mellan människor med olika livsvillkor och kräver
olikformade insatser.
Vi ser också att psykisk ohälsa och ökad dödlighet har samband med
ogynnsamma livsvillkor som arbetsmarknadsutfall, arbetslöshet och låg
inkomst. Förekomsten av psykiska besvär är högre i vissa grupper, till exempel
bland icke-heterosexuella, mottagare av ekonomiskt bistånd, arbetslösa unga
vuxna och ensamstående föräldrar. Personer med funktionsnedsättning är
särskilt utsatta. Bland unga har den psykiska hälsan försämrats över tid.
God hälsa för alla genom både generella och riktade insatser

Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa och hållbar
utveckling genom att fler kan utbilda sig, arbeta och försörja sig och på andra
sätt delta i samhället. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för välfärd
genom bland annat minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre
produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Tidiga samhällsinsatser
kan kompensera för skillnader i livsvillkor vilket bidrar till ett samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. För att
bidra till en ökad jämlikhet i hälsa är det viktigt att både fokusera på generella
insatser som riktar sig till hela befolkningen och särskilt beakta de grupper i
befolkningen som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Ett Sörmland som
genomsyras av en god och jämlik folkhälsa skapar förutsättningar för ökad
social sammanhållning, trygghet, framtidstro och delaktighet bland invånarna.
Genom att verka för att alla som lever i Sörmland ska känna sig inkluderade
och delaktiga, få möjlighet att utvecklas och vara aktiva i arbets- och
samhällslivet kan vi påverka viktiga områden:
•
goda uppväxtvillkor
•
goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse och matvanor
•
faktorer som främjar psykisk hälsa
Utgångspunkten ska vara att barn och unga ska få de allra bästa
förutsättningarna för en bra start i livet med god hälsa, utbildning och
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framtidstro. Vi behöver arbeta strukturellt med fokus på sårbara grupper samt
utgå från ett livscykel- och helhetsperspektiv där barns och ungas
uppväxtvillkor är en viktig utgångspunkt. Här är både kulturen och våra
livsmiljöer viktiga för att tillgängliggöra aktiviteter, erbjuda upplevelser, skapa
delaktighet och inflytande samt tillgång till trygga och säkra närmiljöer och
grönområden.
Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s
delmål enligt följande:
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMST ÄLLDHETSPERSPEKTIV
2.1 T ILLGÅNG T ILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKT IG MAT FÖR ALLA
2.2 UT ROTA ALLA FORMER AV FELNÄRING
3.4 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL T ILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA
MENT AL HÄLSA
4.1 AVGIFT SFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUT BILDNING AV GOD KVALIT ET
4.2 LIKA T ILLGÅNG T ILL FÖRSKOLA AV GOD KVALIT ET
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH T RYGGA UT BILDNINGSMILJÖER
4.4 ÖKA ANT ALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK T RYGGHET
4.5 UT ROTA DISKRIMINERING I UT BILDNING
4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH T RYGGA UT BILDNINGSMILJÖER
5.5 SÄKERST ÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE
5.C SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMST ÄLLDHET
8.5 FULL SYSSELSÄT T NING OCH ANST ÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA
8.6 FRÄMJA UNGAS ANST ÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK
8.8 SKYDDA ARBET ST AGARES RÄT TIGHETER OCH FRÄMJA T RYGG OCH SÄKER ARBET SMILJÖ FÖR
ALLA
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.3 SÄKERST ÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
11.2 T ILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA T RANSPORTSYST EM FÖR ALLA
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA
16.7 SÄKERST ÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE
16.B FRÄMJA OCH VERKST ÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGST IFTNING
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2. Boende - och livsmiljöer för jämlika möjligheter till arbete,
välbefinnande och välfärd
RegionSörmlandrymmeren mångfaldav platser, människoroch livsöden.För
att alla skakunnakännatrygghetoch en känslaav sammanhangkrävs en
region sommångavill kalla sitt hem.Samtidigtsomvi utvecklasbehöver
samhälletskapaförutsättningarför hållbara boendemiljöerlivsstilar och
framtidstro.
För varje prioritering har fem bärandedelmål från Agenda2030valts ut som
tillsammansbildar en värdegrundför prioriteringen.Värdegrundenska
genomsyraav konkretiseringar,uppföljningar,interaktionmellanaktöreroch
verka över tid.

Platsen gör skillnad

Sörmlandsvarieradeutbudav platserär en tillgång. Storaoch småorter,
landsbygderoch vattennäramiljöer, stadsdelaroch pendlingssamhällen
nära
storstaden– alla platserbehövsoch kompletterarvarandrai ett nätverk.
Variationenskatastillvara och utvecklasoch kräver samverkanbådeöver
territoriella gränseroch politikområden.Samtidigtvet vi att när
förutsättningarnablir för ojämlika kan det leda till bådelägre tillit och
bristandesocialsammanhållning
. Kulturen är ett viktigt perspektivsomkan
förenaoch bidra till att bryggaöver gränsergenomdelaktighetoch stärka
demokratiskaförutsättningar.
Platsensbetydelseskavara en utgångspunktför det regionala
utvecklingsarbetet.
Platsersförutsättningarvarierar,någotsompåverkar
människor
s förutsättningaratt leva, verkaoch deltai samhället.Inom Sörmland
finns storageografiskaskillnaderi inkomst,hälsa,socioekonomi,utbildning
och tillgänglighet.Dessaskillnaderi förutsättningarför områdenoch platserär
segregation.Det är aldrig baradenenadelenav en stadeller en ort somär
segregerad,
utan det gäller stadenoch ortensomsådan.
Sörmlandhar somhelhethaft en betydandebefolkningstillväxtde senasteåren,
men variationeninom regionennär det gäller bådedendemografiska
utvecklingenoch sammansättningen
är stor. Delar av Sörmlandstårinför
utmaningarmedexempelvisminskandeskatteunderlag
och allt färre
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förvärvsarbetande, förutsättningar som i sin tur påverkar möjligheterna att
upprätthålla välfärd och service.
Att människor känner sig otrygga i samhället är en växande utmaning, såväl i
Sörmland som i riket i stort. Skillnaden mellan könen är också stor. Kvinnor
avstår i större utsträckning än män från att gå ut själva på grund av en känsla av
otrygghet. Platserna där vi bor, lever och verkar är faktorer som påverkar
känslan av trygghet. Oavsett orsak till otryggheten kan den begränsa
människors frihet och ha en negativ påverkan på tilliten till samhället och andra
människor. Sällan är den upplevda otryggheten i nivå men den faktiska
utsattheten. En grundutmaning är att identifiera och reducera de faktorer som
bidrar till upplevelsen av otrygghet.
En viktig förutsättning för utveckling är att det finns bostäder för alla grupper i
samhället samt en variation av bostadstyper, -storlekar och -upplåtelseformer.
Det är brist på bostäder i samtliga kommuner i Sörmland. Om det även
inkluderar alla som skulle vilja ändra sin boendesituation är utmaningen
förmodligen än större. Utmaningen är störst bland unga, de som är nya på
bostadsmarknaden, de med lägre inkomst och bland äldre. Genom
samhällsplaneringen kan vi skapa mer jämlika livsmiljöer och förutsättningar
för att det byggs fler bostäder för att möta dagens akuta behov men även för att
möta framtidens utmaningar.
Samhällsplanering med utgångspunkt i delaktighet och platsens förutsättningar

Samhällsplanering kan ses som ett horisontellt perspektiv. Sättet vi planerar
våra samhällen på påverkar alla delar av människors liv. Rörelse, hälsa, tillit,
trygghet och delaktighet är några perspektiv som blir påverkade av boendeoch livsmiljöer. Samhällsplaneringen och dess processer behöver därför vara
inkluderande och utgå från våra olika behov.
Samhällsplaneringen kan skapa förutsättningar för att stärka människors
fysiska och psykiska hälsa. Det kan ge stora samhällsvinster i form av
minskade ekonomiska kostnader och större välmående. Likaså har
samhällsplaneringen en viktig roll för att framsynt verka för ett resurseffektivt
och hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk
mångfald och hållbart nyttjade av ekosystemtjänster. Här spelar
kollektivtrafiken en viktig roll inom arbetet med regionala utvecklingsfrågor
genom att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Tillgänglighet till
arbete, offentlig- och kommersiell service, kultur och fritid, rekreation och
natur, påverkar alla delar av samhället och hur människor mår och utvecklas.
Genom att arbeta utifrån en omsorgsfull gestaltning av Sörmlands boende- och
livsmiljöer kan vi verka för trygga och inkluderande platser. Platsens kulturliv
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tillsammans med förståelse för och utveckling av dess historia bidrar till att
stärka gemenskap, trygghet och tillit och i förlängningen demokratin. Detta kan
bidra till att upprätthålla välfärd och service, attrahera och behålla kompetens
och att utveckla näringslivet.
Att samverka med grannregionerna kommer att vara fortsatt viktig i vår
funktionella geografi. Regionförstoringen kan öka människors frihet och
möjligheter att välja bostad, arbete och utbildning. Effekter av digitaliseringen
med bland annat ökat distansarbete kan bidra ytterligare till valfriheten.
Omställningen till ett hållbart samhälle ställer krav på våra framtida boendeoch livsmiljöer men även de nödvändiga tekniska systemen som ska försörja
dessa. Med allt fler anspråk på mark- och vatten, med intressen som
bebyggelseutveckling, energi- och livsmedelsförsörjning, rekreation, biologisk
mångfald och klimatanpassning är samhällsplaneringen ett viktigt redskap för
resurseffektivitet och hållbarhet i hela Sörmland. Genom att utgå från platsens
förutsättningar och egenskaper kan vi tydliggöra synergier och konflikter
mellan olika intressen och aktörer. Strukturbild Sörmland, som utgör det
fysiska perspektivet av Sörmlandsstrategin, är vårt verktyg för att utveckla
platsperspektiven i det regionala utvecklingsarbetet exempelvis genom att
koppla ihop bebyggelse- och transportsystemets utveckling, med beaktande av
natur- och kulturvärden.
Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s
delmål enligt följande:
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMST ÄLLDHETSPERSPEKTIV
2.A INVEST ERA I INFRAST RUKTUR PÅ LANDSBYGDEN, JORDBRUKSFORSKNING,
T EKNIKUTVECKLING OCH GENBANKER
3.4 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL T ILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA
MENT AL HÄLSA
3.6 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGT RAFIKEN
4.3 LIKA T ILLGÅNG T ILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UT BILDNING AV GOD KVALIT ET
5.2 UT ROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
10.1 MINSKA INKOMST KLYFTORNA
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
11.1 SÄKRA BOST ÄDER T ILL ÖVERKOMLIG KOST NAD
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
11.2 T ILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA T RANSPORTSYST EM FÖR ALLA
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING
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11.4 SKYDDA VÄRLDENS KULT UR- OCH NATURARV
11.B IMPLEMENTERA ST RATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKT IVITET OCH
KAT AST ROFRISKREDUCERING
11.6 MINSKA ST ÄDERS MILJÖPÅVERKAN
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
14.2 SKYDDA OCH ÅT ERST ÄLL EKOSYST EM
14.5 BEVARA KUST - OCH HAVSOMRÅDEN
16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN 16.2 SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE,
MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD
15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER
15.9 INTEGRERA EKOSYST EM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I NATIONELL OCH LOKAL FÖRVALTNING
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3. Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
Ett samhällesombidrar till öppenhetoch inkludering i digitala och fysiska
rum stärkerinvånarnasmöjligheter.Oavsettom hindren för tillgänglighet
beror på individ eller samhällsstrukturer,behövervi arbeta tillsammansför att
korta vägentill förskolan,jobbetoch träningen.Det gör vi genomatt länka
plats till plats, det digitala till det fysiskaoch människatill människa.
För varje prioritering har fem bärandedelmål från Agenda2030valts ut som
tillsammansbildar en värdegrundför prioriteringen.Värdegrundenska
genomsyraav konkretiseringar,uppföljningar,interaktionmellanaktöreroch
verka över tid.

Närhet och tillgänglighet

viktiga nycklar

Olika socioekonomiskamönster påverkarförutsättningarför tillgänglighet och
mobilitet. Digital tillgänglighet och väl fungeradekollektivtrafik är viktigt för
delaktighetoch integreringi samhället.Sörmlandhar förhålland
evis god
tillgänglighetinom länetoch till andraregioner.Trots det har Sörmlanden
relativt hög arbetslöshetoch låg utbildningsnivåjämförelsevismed riket. De
socioekonomiskaförutsättningarnavarierarmellan olika delarav Sörmlandoch
skillnadernamellan grupperav människorökar.
Tillgänglighetskaparmöjligheterför invånareatt nå en störrearbets- och
utbildningsmarknadoch för arbetsgivareatt rekryteraarbetskraftfrån ett större
geografisktområde.Tillsammansmedplaneringav boende- och livsmiljöer
bidrar god tillgång till kollektivtrafik äventill att skapabalanspå den regionala
och storregionalabostadsmarknaden.
En ökandebefolkningleder till ökad
pendlingoch godstransporter
somi sin tur påverkarmiljön. Belastningenpå
miljön avgörsbland annatav vilka transportslagsomanvänds.Utsläppenfrån
transporteri Sörmlandhar minskatöver tid, precissomi riket, men nivån är
fortfarandehög vilket hängerihop medstoratrafikökningari
transportsystemet.
Tillgångentill kollektivtrafik är god i Sörmland,menbilen
är fortfarandedet vanligastefärdmedlet.
Tillgång till digital infrastrukturär en förutsättningför delaktighet.I Sörmland
har andelenmed tillgång till bredbandom minst 100 mBit ökat över tid och
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andelen är 2020 i nivå med riket. Tillgången till digital infrastruktur som
bredband och digitala tjänster är beroende av en mängd faktorer. Det kan
handla om ekonomiska och praktiska förutsättningar men även om skiftande
förmåga att nyttja digitala tjänster. Lösningarna eller insatserna ska designas
för att möta gruppernas behov för att ge alla möjlighet att delta i samhället på
lika villkor.
Hållbar tillgänglighet genom kollektivtrafiken och aktiv mobilitet

Ett hållbart resande är av största vikt för att möta samhällsutmaningarna.
Mobilitet handlar dels om olika möjligheter för människor att förflytta sig, dels
om möjligheter att förflytta varor och tjänster. För Sörmland handlar en ökad
mobilitet om att den i högre grad ska ske genom hållbara transporter och aktiv
mobilitet, genom att till exempel gå eller cykla. Transportsystemets utformning
och möjligheterna till aktiv mobilitet är betydelsefullt för vår hälsa och hur
mycket vi belastar miljön. Likvärdiga möjligheter till mobilitet ökar både
jämlikheten och minskar den negativa påverkan på miljön.
Tillgänglighet, pendlingsmönster, hur mycket människor rör sig och var
påverkas av både kön, utbildningsnivå och inkomst. För barns självständiga
mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett säkert
och tryggt sätt avgörande. Den upplevda tryggheten på en plats beror på en
mängd faktorer och en och samma plats kan uppfattas som trygg av en person
och som otrygg av en annan. En god och trygg tillgänglighet för hela
befolkningen i Sörmland är därmed både en grundläggande förutsättning för
och ett resultat av delaktighet och integrering i samhället. Var bostäder och
verksamheter finns har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i
transportsystemet och därför är den fysiska planeringen tätt sammanlänkad
med tillgänglighet, kollektivtrafiken och hållbar mobilitet.
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgängligheten på ett
hållbart sätt. Den är viktig för dagliga transporterna till arbete, studier, service
och fritid samt innehar en nyckelroll ur ett jämställd-, jämlikhets- och
funktionshinderperspektiv då den bidrar till att tillgängliggöra platser för
människor som av olika anledningar inte kan ta sig till dem på andra sätt.
Förutom digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för
digital delaktighet. Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett
demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala
samhällsutvecklingen. För att ingen ska lämnas utanför och för att alla ska
kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen krävs en robust och säker digital
och fysisk infrastruktur. Detta möjliggör att människor kan använda
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samhällstjänster, driva företag, ta del av kultur och arbeta eller studera på
distans oberoende av var i Sörmland de bor.
Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s
delmål enligt följande:
1.4 LIKA RÄTT TILL EGENDOM, GRUNDLÄGGANDE T JÄNST ER, TEKNOLOGI OCH EKONOMISKA
RESURSER
3.4 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL T ILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA
MENT AL HÄLSA
3.6 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGT RAFIKEN
4.3 LIKA T ILLGÅNG T ILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UT BILDNING AV GOD KVALIT ET
4.5 UT ROTA DISKRIMINERING I UT BILDNING
5.B ST ÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV T EKNIK
9.C T ILLGÅNG T ILL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONST EKNIK FÖR ALLA
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
11.2 T ILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA T RANSPORTSYST EM FÖR ALLA
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING
11.6 MINSKA ST ÄDERS MILJÖPÅVERKAN
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NAT URRESURSER
13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANE RING
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4. Kompetensförsörjning för livslångt lärande
Människorsvilja och tillgång till utvecklingär grundentill det samhällevi har
i dag. Somregion kan vi påverkaviljan till utvecklingatt ta hållbara vägar.
Därför behövervi arbetaför att sänkatrösklar och öppnadörrar så att alla
somvill kan få möjlighetatt skaffa sig de kunskapersombehövsför att bidra
till ett hållbart samhälle.
För varje prioritering har fem bärandedelmål från Agenda2030valts ut som
tillsammansbildar en värdegrundför prioriteringen.Värdegrundenska
genomsyraav konkretiseringar,uppföljningar,interaktionmellanaktöreroch
verka över tid.

Kompetensförsörjning

är komplext och kräver bred samverkan

Sörmland,Sverigeoch världenbefinnersig i en brytningstid,en omställning
till ett hållbartsamhälle.På en arbetsmarknad
som ställerom behöverkunskap
och kompetensutvecklasför att möta utmaningarkoppladetill exempelvis
demografi,ökadeklyftor, tekniskutvecklingoch digitalisering,globalisering
och klimatomst
ällningen. När människorerövrarnya kunskaperskapasnya
möjligheter,inte baraför dem självautanävenför arbetsgivarei det privata
och denoffentliga sektorn– i slutändenför hela Sörmland.
Sörmlandhar en rad utmaningarinom kompetensförsörjningsområdet
som
kräverbredsamverkanmellanmångaaktöreroch över politikområden.Länet
har högreohälsotalän riket i stort, någotsombådekan varaen konsekvensoch
en orsaktill en bristandekompetensförsörjning.I Sörmlandär arbetslösheten
högreän i våra grannregionersamti riket i stort. Detta trots att det finns lediga
jobb och arbetsgivarehar svårtatt rekryteraden kompetensde behöverför att
kunnautvecklas.Dettasammantagetgör att matchningen är låg.
Sörmlandhar en allmänt låg utbildningsnivåoch mångabarnoch ungalever i
familjer utanutbildningstradition(medlågutbildadeföräldrar),vilket statistiskt
settär ett stort hinder för utbildning och lärande.Ytterligareen utmaningär att
mångainte har tillräckliga språkkunskaperi svenskaför att klara skolaneller
för att deltapå arbetsmarknaden.
Samtidigtär mångfaldoch öppenheten
förutsättningför innovationoch den breddav språkligakunskaperoch
erfarenhetersom arbetskraft
en besitterkan varaen styrka på en föränderlig
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arbetsmarknad. I Sörmland behöver vi bli bättre på att ta vara på människors
kunskaper och kompetenser genom validering. Sörmland har även geografiska
utmaningar, där tillgängligheten till utbildning behöver förbättras genom att
exempelvis öka möjligheterna till digital utbildning och göra utbildning
tillgänglig på fler platser.
De utmaningar som finns inom kompetensområdet påverkas av och påverkar
alla prioriterade inriktningar, därför behöver vi anlägga ett systemperspektiv
både på utmaningarna och deras lösning. För att kunna kraftsamla kring
utmaningarna inom kompetensförsörjning är exempelvis tillgänglighet,
mobilitet och goda livsmiljöer nyckelfaktorer. Även näringslivet är beroende
av en väl fungerande kompetensförsörjning. När den inte fungerar tillräckligt
bra blir bristande kompetensförsörjningen näringslivets största tillväxthinder.
På samma sätt är utmaningarna kring kompetensförsörjning och bemanning
stora inom den offentliga sektorn.
Hållbar kompetensförsörjning genom inkludering, utbildning och matchning

Livsvillkor och hälsa är både en förutsättning för och en konsekvens av en
fungerande utbildning, matchning och en arbetsmarknad i balans.
Kompetensförsörjning har en viktig roll inom folkhälsopolitiken. Detta blir
tydligt i folkhälsomålen som lyfter vikten av kompetens, lärande och
utbildning såväl som sysselsättning och ekonomisk trygghet. Med högre
utbildningsnivå stärks hälsa och livsvillkor. Hälsan är även bättre när
människor har ett jobb att gå till och kan försörja sig själva och sin familj.
Ekonomisk trygghet ger goda förutsättningar för en god hälsa, men en god
hälsa är också en förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden.
Sambandet mellan dessa två områden spelar stor roll men också
förutsättningarna för olika grupper. Insatser som görs måste ta hänsyn till och
relatera till flera aspekter för att kunna ha effekt.
Genom att förbättra kompetensförsörjningen i Sörmland kan utveckling ske i
alla hållbarhetsdimensioner. Kompetens bidrar till social hållbarhet genom att
förbättra förutsättningar för ekonomisk trygghet för individer och skapa
inkludering. Kompetens behövs också för att möta omställningen till ett
samhälle som klarar klimat- och miljöutmaningarna.
Region Sörmlands insatser ska bidra till att individer och arbetsgivares behov
av utbildning och kompetensutveckling möts. Detta görs i och med att
1.
skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning
2.
främja en mer hållbar utbildning och fortbildning
3.
arbeta för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av
kompetens
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Prioriteringen lägger en grund för att främja regionens utvecklings- och
innovationsförmåga. Lyckas vi får vi inte bara arbetsmarknaden, näringslivet
och det offentliga att må bra; människor som upplever att tillvaron är
meningsfull, att de har ett jobb att gå till eller studerar något de är intresserade
av, är friskare och mår bättre.
Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s
delmål enligt följande:
3.4 MINSKA ANT ALET DÖDSFALL T ILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA
MENT AL HÄLSA
3.9 MINSKA ANT ALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH
FÖRORENINGAR
4.1 AVGIFT SFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUT BILDNING AV GOD KVALIT ET
4.3 LIKA T ILLGÅNG T ILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UT BILDNING AV GOD KVALIT ET
4.4 ÖKA ANT ALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK T RYGGHET
4.5 UT ROTA DISKRIMINERING I UT BILDNING
4.7 UT BILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP
4A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UT BILDNINGSMILJÖER
5.1 UT ROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR
5.5 SÄKERST ÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE
5.B ST ÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV T EKNIK
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK T ILLVÄXT
8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, T EKNISK INNOVATION OCH
UPPGRADERING
8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETST ILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET
8.5 FULL SYSSELSÄT T NING
8.6 FRÄMJA UNGAS ANST ÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
9.2 FRÄMJA INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
9.5 ÖKA FORSKNINGSINSAT SER OCH T EKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN
9.C T ILLGÅNG T ILL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONST EKNIK FÖR ALLA
10.1 MINSKA INKOMST KLYFTORNA
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.3 SÄKERST ÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING
11.1 SÄKRA BOST ÄDER T ILL ÖVERKOMLIG KOST NAD
11.2 T ILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA T RANSPORTSYST EM FÖR ALLA
13.3 ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA
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5. Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar
omställning
Näringslivetär ett resultatav människorsidéer. Ett dynamisktnäringsliv som
bidrar till förnyelseoch skaparvärde för företag,miljö och människorhjälper
till att lösa samhällsutmaningarna.I Sörmlandskadet finnasstrukturer och
stöd somnår alla företagare,oavsettbakgrundoch oavsettom de agerar på
deninternationellaarenaneller knappthar fått sin första kund.
För varje prioritering har fem bärandedelmål från A genda2030 valts ut som
tillsammansbildar en värdegrundför prioriteringen.Värdegrundenska
genomsyraav konkretiseringar,uppföljningar,interaktionmellanaktöreroch
verka över tid.

En hållbar omställning som möter framtidens utmaningar

Ett diversifieratnäringslivär mer motståndskraftigtoch bättrepå att möta
framtidautmaningaroch möjligheter.Näringsliveti Sörmlandstårinför
betydandeförändringarpå resanmot en hållbaromställning.Cirkulära
affärsmodelleroch digitaliseringbehövsför att öka konkurrens
kraften och
mötakomptensutmaningen.
Näringslivetsstrukturi Sörmlandpåminnerom rikets. Strukturenoch
beroendetav olika branscherser olika ut för olika platser.De branschersom
växer i Sörmlandfinns på andraplatserän de branschersom krymper.
Sörmlandsstörstabranscherär tillverkning, handel,företagstjänster,
byggverksamhet,kulturella och personligatjänster,transportsamthotell och
restaurang.Den samladebilden är att tillverkningsindustrindominerasav några
få större globalaföretagoch ett stort antalsmå- och medelstora
underleverantörer.
I Sörmlandökar antaletnystartadeföretag. Produktägandet,
innovationsnivånoch andelenav produktionensomgår på export är dock
fortfaranderelativt låg hosmångasmå- och medelstoraföretag.
För att näringslivetskakunnata en nyckelroll i en hållbar omställningbehövs
godaförutsättningarför kompetensförsörjning,
entreprenörskap,
företagande,
innovationoch förnyelse.Givet sin branschstrukturhar Sörmlanden lägre
sysselsättningstillväxtän riksgenomsnittet.Bådeoffentliga och privata
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arbetsgivare har svårt att rekrytera, eftersom utbudet på arbetsmarknaden inte
matchar arbetsgivarnas behov av kompetens.
Goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv

Ett näringsliv som växer och utvecklas på ett hållbart sätt skapar
arbetstillfällen, goda arbetsvillkor och ekonomisk utveckling. Företag är
beroende av goda och tillgängliga livsmiljöer, som attraherar människor. För
att hela Sörmland ska vara en välmående region är det viktigt att näringslivet
har bra möjligheter att utvecklas både på små och stora orter och på våra
landsbygder. Även tillgänglighet mellan platser, företag och människor är en
viktig grundförutsättning. Utbyten mellan små och stora företag, branscher,
akademi och offentlig sektor leder till samverkan och nya idéer. Insatser för
internationalisering, främja investeringar och export skapar möjligheter för
näringslivet att växa på en större marknad.
Hållbara produktionskedjor och affärsmodeller i näringslivet är en förutsättning
för en hållbar konsumtion och bidrar till såväl ekologisk, social som ekonomisk
hållbarhet. Efterfrågan på hållbara och cirkulära varor och tjänster ökar, vilket
innebär att företagens konkurrenskraft alltmer avgörs av deras förmåga att
möta detta. Det är därför viktigt att stärka företagens förnyelseförmåga och att
ställa om till mer hållbara lösningar och affärsmodeller. Samverkan mellan
företag, offentliga aktörer och akademi, samt tillgång till innovativa miljöer
behövs för näringslivets utveckling.
För att ta vara på digitaliseringens möjligheter att bidra till en hållbar
omställning med nya affärsmöjligheter ställs krav på teknik, kompetens och
mognad. En fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur och tillgänglighet är
viktig för näringslivets utveckling i hela Sörmland. Digitala lösningar bidrar
även till att ge människor tillgång till kompetensutveckling och möjligheter till
ett mer flexibelt arbetsliv.
Ett starkt innovationssystem för näringslivets omställning

Det regionala innovationssystemet ska utveckla och stärka näringslivets
förmåga till en hållbar omställning genom förnyelse och utveckling av
befintliga och nya sätt att möta samhällsutmaningar. Samverkan och utbyte
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar möjligheter till nya
lösningar för att möta utmaningarna. Platser och nätverk där olika erfarenhet,
kunskap och perspektiv kan mötas ökar Sörmlands innovationskraft.
Det främjande och stödjande systemet ska verka för en bredd av branscher,
företagsformer och företagsstorlekar. Insatser som affärsrådgivning och
finansiering ska möta Sörmlands behov och tillgängliggöras för alla, oavsett
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plats, kön, ålder och bakgrund. Det är också viktigt att näringslivet har spets.
Genom Smart specialisering utvecklas starka områden för innovation,
omställning och attraktivitet, som bidrar till både spets och bredd i det
sörmländska näringslivet och stärker företagens konkurrenskraft. Samverkan
med andra regioner stärker Sörmlands kapacitet och ökar möjligheterna att
växla upp de regionala insatserna i ett större sammanhang.
Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s
delmål enligt följande:
5.B ST ÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV T EKNIK
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK T ILLVÄXT
8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, T EKNISK INNOVATION OCH
UPPGRADERING
8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETST ILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET
8.4 FÖRBÄT TRA RESURSEFFEKT IVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER
9.3 UNDERLÄTTA TILLGÅNGEN TILL FINANSIELLA T JÄNST ER OCH MARKNADER
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
9.5 ÖKA FORSKNINGSINSAT SER OCH T EKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING
10.3 SÄKERST ÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING
11.2 T ILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA T RANSPORTSYST EM FÖR ALLA
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT T ILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH
HÅLLBARHETSREDOVISNING
13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING
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