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Remissinstanserna enligt sändlista

Remittering av förslag till prioriterade inriktningar för
Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi
Region Sörmland har gjort en avgränsad översyn av Sörmlandsstrategin, vår regionala

utvecklingsstrategi (RUS), och tagit fram ett förslag till nya prioriterade inriktningar.
Regionala utvecklingsnämnden godkände den l april 2022 förslaget för remittering för
att inhämta synpunkter från Sörmlands kommuner och Länsstyrelsen i Södermanlands
län.

Vi önskar era synpunkter pä följande frågor
l. Ger prioriteringarna RUS tydligare ställningstaganden?
2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?
3. Ar det något som saknas eller kan fördjupas?

Därför ser vi över RUS prioriterade inriktningar
Syftet med översynen är att vår RUS behöver tydligare ställningstaganden för att

skapa bättre gmnd för handlingskraft och förverkligande av RUSens mål: ett jämställt
och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga
skillnader. Beslutet att se över Sörmlandsstrategin togs av Regionala

utvecklingsnämnden (RUN) den 30 april 2021.
Vi befinner oss i en kritisk tid för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar framtid.
Genom Sörmlandsstrategin, dess mål och prioriteringar kan vi visa vad vi står för, vad vi

vill och vad vi tror på. Vi står för jämlika och goda livsvillkor, demokrati och delaktighet,
ett varsamt nyttjande av vår miljö och att vi använder den del av det ekonomiska systemet
vi råder över för att driva hållbar omställning.
Tre högaktuella kriser visar på angelägenheten av att göra allt vi kan för att stärka
Sörmland. Just nu pågår ett krig i Europa som påverkar oss i allra högsta grad och gör oss

påminda om att demokrati, ett öppet och fritt samhälle inte kan tas för givet. Samtidigt
håller fyra av världens viktigaste ekosystem på att förändras så mycket att de riskerar att
kollapsa något som kommer att leda till enorma konsekvenser för människans livsvillkor.
Till detta adderar vi det faktum att vi fortfarande är inne i en pandemi och att vi inte vet
vilka de långsiktiga effekterna blir. Vi måste se dessa kriser var för sig men också förstå att
de sitter ihop, både när det gäller problemens urspmng och deras konsekvenser. Nyckeln

till lösning är hållbarhet.
Framtagandet och remissversionen
Förslaget har utarbetats av fem tvärsektoriella arbetsgmpper på verksamhetsområdet
Hållbar regional utveckling, utifrån en samskapande ansats där externa och interna dialoger
förts inom ordinarie nätverk och forum. RUN presidium har utgjort projektets politiska
referensgmpp.
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Under arbetets gång har återkommande avstämningar gjorts på regionfullmäktige,
regionstyrelsen och RUN, där Sörmlands samtliga kommuner är representerade.
Avstämningar och dialog har även skett regelbundet i kommundirektörsnätverket och med
Länsstyrelsen.
Efter remitteringen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och
beräknas kunna fastställas vid Regionala utvecklingsnämnden 2 september 2022, därefter i

Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. De nya prioriteringarna blir då införlivade i
Sörmlandsstrategin. För ökad förståelse för helheten och prioriteringarnas sammanhang är
det bra att ta del av hela strategin på Region Sörmlands webb.
När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att layoutas och läggas
upp på webben.
De prioriterade inriktningarna kommer, när de är fastställda, tillsammans med RUS
mål vara utgångspunkten för Sörmlands arbete inom regional utveckling. Det är inom
dessa områden vi fokuserar våra resurser, deltar i och stödjer utvecklingsarbeten. På detta
sätt blir prioriteringarna bryggan mellan RUS mål och verksamheten, planer, program,
strategier och insatser som aktörer genomför.

Förslaget till prioriterade inriktningar finns tillgängligt på
https://regionsonnland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/ fram till 31 maj 2022.
Region Sörmland besöker gärna remissinstanserna, för information och diskussion om

förslaget. Fönniddagen 19 maj planerar vi för ett digitalt dialogtillfälle.
För att boka in besök eller för mer information kring remissen, kontakta Anna Svedlund
anna.svedlund@regionsormland.se eller 076-340 49 19

Synpunkter på remissen skickas senast 31 maj 2022 till
hallbarregionalutvecklmg(ä)regionsormland.se,
ange RUN-HRU21-0070 som ämne
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Monica Johansson
Ordförande regionala utvecklingsnämnden
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Sändlista
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun

Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun

Vingåkers kommun

Länsstyrelsen i Södermanlands län
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