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Till skillnad från begreppet län som har en 
tydlig geografisk avgränsning är begreppet 
region mer flytande.

Ett sätt att beskriva en region är att visa  
de olika sambanden i regionen. Sörmlands- 
strategin omfattar flera typer av samband:

 Rumsliga/funktionella samband, till exempel  
 att människor bor på en plats och arbetar på  
 en annan

 Politiska/institutionella samband, till exempel  
 kommuner, landsting och regionförbund

En tredje typ av samband är kulturella 
samband som inte behandlas i Sörmlands-
strategin.

Vad är egentligen en region? 
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Leva, växa, verka
Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar,  

ambitioner och idéer i Sörmland. 

Visionen antogs av regionstyrelsen i december 2011 och är den vi  
vill sträva mot när Sörmland utvecklas. Sörmlandsstrategin 2020 har  
sin utgångspunkt i det som identifierats som viktigt lokalt och regionalt 
i länet. Den har sin grund i bland annat EU2020, EU:s tillväxt- och  
sysselsättningsstrategi. 

Att utveckla ett samhälle är ett uppdrag som omfattar många olika 
områden och många aktörer på olika nivåer. Med Sörmlandsstrategin 
2020 vill vi sätta fokus på fyra prioriterade mål som är särskilt ange-
lägna för utvecklingen i Sörmland.

 I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda  
 sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt  
 kompetens.

 Sörmland har starka samband med omvärlden.

 Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Med Sörmlandsstrategin 2020 har vi nu ett verktyg för att samla kraft 
och kompetens hos alla aktörer som arbetar för länets bästa. Viktigast 
av allt är att vi arbetar tillsammans och drar åt samma håll.

Sörmlandsstrategin 2020 är ett styrdokument som kombinerats med ett 
regionalt arbetssätt där metoder och verktyg kan användas i de besluts-
processer som redan finns. 

En förutsättning för att vi ska lyckas med en positiv utveckling är att vi 
håller Sörmlandsstrategin 2020 levande och att den utvecklas i takt med 
att förutsättningarna förändras i regionen och omvärlden.

Med Sörmlandsstrategin 2020 som utgångspunkt och med politisk kraft 
och vilja säkrar vi en långsiktigt hållbar utveckling i Sörmland. 
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  Varför en strategi för Sörmland?

Under 2009 genomfördes en 
uppföljning av Sörmlands  
regionala utvecklingspro-
gram – Sörmlandsstrategin. 
Uppföljningen av strategin 
visade på styrkor och svag-
heter.

Till styrkorna kan bland annat en angelägen 
beskrivning av nuläge, problemområden 
och möjligheter räknas. Till svagheterna 
hör att strategin främst hade karaktären av 
en vision och inte tillräckligt beskrev hur 
den skulle användas.

Med dessa insikter som utgångspunkt 
påbörjades arbetet med att ta fram en ny 
strategi för Sörmland. 

Under 2011 genomfördes flera dialoger 
med aktörer i länet för att ta reda på vad 
som var mest angeläget att prioritera  
i arbetet med en hållbar tillväxt i Sörmland. 
Arbetet ledde fram till att regionsstyrelsen 
tog beslut om en vision samt prioriterade 
områden för Sörmland. I det fortsatta 
arbetet har de prioriterade områdena 
konkretiserats till fyra mål med tillhörande 
strategier, Sörmlandsstrategin 2020. 

Ytterligare ett steg, när arbetet med Sörm-
landsstrategin 2020 går vidare, blir att se 
över det rumsliga perspektivet på Sörm-
lands utveckling. Det arbete som görs 
i Sörmlandsstrategin 2020 kan vara ett 
viktigt inspel till kommunernas planarbete. 
Ambitionen är att Sörmlandsstrategin 
2020 på sikt ska underlätta för gränsöver-
skridande samarbeten inom den fysiska 
planeringen, bland annat för att förstärka 
de positiva och minska de negativa konse-
kvenserna av regionförstoringen.

EU-nivå
EU 2020

Regional nivå
Sörmlandsstrategin 2020 samt övriga 

regionala styrdokument

Lokal nivå
Kommunala styrdokument

Nationell nivå
Nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning samt övriga 

nationella styrdokument

Styrningen på de olika nivåerna 
beskrivs i en rad olika styrdokument. 
För varje nivå blir det fler organisa-
tioner och därmed fler styrande 
dokument. Det regionala utvecklings-
programmet ska fungera som en länk 
mellan kommunerna på den lokala 
nivån och staten och EU.

SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020
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Samtliga regioner i Sverige ska enligt förord-
ningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete 
ha ett regionalt utvecklingsprogram. 

Det regionala utvecklingsprogrammet ska 
fungera som en länk mellan samverkan på 
olika nivåer. Utvecklingsprogrammet ligger till 
grund för nationella prioriteringar och använd-
ningen av regionala utvecklingsmedel. Utveck-
lingsprogrammet ska också bidra till arbetet 
med en hållbar tillväxt. Enligt förordningen ska 
ett utvecklingsprogram både vara ett styrande 
dokument och en process.

Idén är att samlade insatser leder till bättre in-
satser. Samtidigt ska utvecklingsprogrammen 
ha fokus på de områden som är av särskilt 
stor betydelse för just den aktuella regionen. 
Utvecklingsprogrammen är inte en fullstän-
dig beskrivning av allt som har betydelse för 
utvecklingen. Prioriteringar är nödvändiga.

I Sörmland har regionförbundet regeringens 
uppdrag att ta fram samt samordna och följa 
upp det regionala utvecklingsprogrammet.

Vad är ett regionalt  
utvecklingsprogram?
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Sörmlandsstrategin och EU 2020 

EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi 
heter EU 2020. Strategin beskriver hur EU 
ska stärka sin konkurrenskraft och hur 
den europeiska ekonomin ska återhämta 
sig. EU 2020 är utgångspunkten för EU:s 
strategiska vägval samt medlemsländernas 
inrikespolitik och därmed också en viktig 
utgångspunkt för vår regionala strategi.

Visionen i EU 2020 är en smart och hållbar 
tillväxt för alla. För att nå detta har sju 
huvudinitiativ tagits.

Bilden nedan visar en översikt över  
EU 2020 och de sju huvudinitiativen.

Smart tillväxt

Innovation
Innovationsunionen

Utbildning
Unga på väg

Digitala samhället
Digitala agendan

Hållbar tillväxt

Klimat, energi och rörlighet
Resurseffektivt Europa

Konkurrenskraft
Industripolitik i 
globaliseringens tid

Tillväxt för alla

Sysselsättning och kompetens
Agendan för ny kompetens för 
nya arbetstillfällen

Bekämpning av fattigdom
Europeiska plattformen mot 
fattigdom

Sörmlandsstrategin 2020

Bättre utbildningsplanering 
(mål 1). Modern IT- infra-
struktur för Sörmland (mål 2). 
Innovationssystem med 
individen i fokus. Möta sam-
hällsutmaningar med inno-
vation (mål 3).

Sörmlandsstrategin 2020

Stärkta samband med 
omvärlden genom bland 
annat bättre kollektivtrafik. 
Modern IT-infrastruktur för 
Sörmland (mål 2). Strategier 
för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv (mål 3).

Sörmlandsstrategin 2020

Insatser för stärkt vägledning 
på alla nivåer, samverkan med 
arbetsgivare i utbildnings-
planering (mål 1). Strategier 
för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv (mål 3).

EU 2020 – EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi

SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020
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Mellan åren 2010-2012 genomfördes Interregionalprojektet INTERREG IVC EU 2020 Going Local. I projektet 
deltog 14 regioner från Sverige, Tyskland,Slovenien, Lettland, England, Belgien, Luxemburg, Nederländerna 
och Portugal. Projektet leddes av Regionförbundet Sörmland och handlade om erfarenhetsutbyte mellan 
regionerna inom området energi och hållbara transporter.
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Visionen och de prioriterade målen 

Leva, växa, verka
Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar,  

ambitioner och idéer i Sörmland.

År 2020 är det vackra Sörmland en  
attraktiv plats att leva, verka och växa i. 

Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt  
hållbara Stockholm-Mälarregionen.

Sörmlands unika förutsättningar attraherar  
både människor och investeringar.  
Här finns goda kommunikationer.  

Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter  
och service. Här har vi ett gott liv.

Vision antagen av regionstyrelsen i december 2011
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Resurser
Kommuner och landsting, 
statliga projektmedel, struktur-
fondsprogram, landsbygdsprogram 
och övriga EU-program, länsplan 
för regional transportinfra-
struktur med mera

Strategier
Ansvar och roller
uppföljning

Strategier
Ansvar och roller
uppföljning

Strategier
Ansvar och roller
uppföljning

Strategier
Ansvar och roller
uppföljning

Mål 1
Indikatorer

Mål 2
Indikatorer

Mål 3
Indikatorer

Mål 4
Indikatorer

Konkretisering
Kommunernas, landstingets och 
regionförbundets verksamhetsplaner 
och andra styrdokument, struktur-
fondsprogram, trafikförsörjnings-
program, handlingsprogram 
med mera

Operativa 
insatser

Vision 

Med utgångspunkt i visionen har fyra mål formulerats. Varje mål har indikatorer som stöd för att följa 
utvecklingen inom målområdet. Strategierna är våra viktigaste idéer om vad vi kan göra i Sörmland för 
att nå våra mål. Strategierna konkretiseras ytterligare genom till exempel verksamhetsplaner och andra 
styrdokument på regional och lokal nivå.
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1 I Sörmland finns goda förutsättningar för  
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. 

Arbetsgivare har goda möjligheter att  
rekrytera rätt kompetens. 

M
Å

L

Sysselsättningsgrad 
Utbildningsnivå

Lönesumma 
Ungdomsarbetslöshet

Indikatorer för att följa utvecklingen

Över- 
gripande  

nivå

 Hög specialisering och  
 förändringstakt

 Många arbetsgivare som inte  
 får tag på rätt kompetens

 Hög arbetslöshet i delar av  
 länet, speciellt bland unga

 Växande andel med ofullständig  
 grund- och gymnasieutbildning

 För få läser vidare efter  
 gymnasiet

 Lång etableringstid för utrikes  
 födda

 Höga krav på individens  
 omställningsförmåga till följd  
 av snabbt föränderligt arbetsliv

 Könssegregerad utbildnings-  
 och arbetsmarknad

 Vi anpassar utbildningar  
 bättre till rekryterigsbeho- 
 ven genom att utbildnings- 
 anordnare och arbetsgivare  
 tydligt och tillsammans  
 formulerar vilka behov  
 av kompetens som finns

 Vi ger unga och vuxna  
 bättre möjligheter att gå  
 från utbildning till arbete

 Vi genomför behovsanpas- 
 sade insatser för grupper  
 som har svårt att etablera  
 sig på arbetsmarknaden

 Hur många får jobb inom  
 utbildningsområdet efter  
 avslutad utbildning?

 Ungdomars val av gym- 
 nasieprogram i förhål- 
 lande till prognosticerat  
 behov, fördelat på kön

 Antal som går ut gym- 
 nasiet med behörighet  
 till högre studier

 Andelen som går ut  
 gymnasiet med fullstän- 
 diga betyg

 Andelen som går vidare  
 till eftergymnasial ut- 
 bildning

Förutsättningar Strategier Stöd till uppföljning

 Vad har gjorts?

 Hur gick det?

 Blev det någon skillnad  
 för Sörmland och  
 sörmlänningarna?

 Vad kan göras bättre?

 Synliggörande

 Initiativ

 Beslut

 Genomförande

Uppföljning

Länets samlade 
arbete som stödjer 
strategierna

För- 
djupad  

nivå

2 Sörmland har starka samband  
med omvärlden. M

Å
L

Pendling 
Besökare

Indikatorer för att följa utvecklingen

 Flerkärnighet

 Regional obalans i befolknings-  
 och sysselsättningsutveckling

 Regionala skillnader i tillgänglig- 
 het till arbetsplatser och IT- 
 infrastruktur

 Liten egen arbetsmarknad

 Hög utpendling

 Lågt bostadsbyggande

 Mycket genomfartstrafik

 Beroende av storregional  
 tågtrafik

 Små resurser i förhållande till  
 behov i transportsystemet

 Hög internationell tillgänglighet

 Vi utvecklar kollektivtrafiken

 Vi utvecklar ett hållbart  
 transportsystem

 Vi skapar en modern  
 IT-infrastruktur i Sörmland

 Resande med kollektiv- 
 trafik, andel av de som  
 pendlar

 Studier av tillgänglighet  
 till olika typer av mål- 
 grupper

 Kontinuerlig uppfölj- 
 ning av genomförandet  
 av länsplanen för regio- 
 nal transportinfrastruktur

 Vi följer hur stor andel  
 av befolkningen som har  
 tillgång till bredband och  
 dess kvalitet

 Vi följer hur IT-infrastruk- 
 turen utvecklas

Förutsättningar Strategier Stöd till uppföljning

 Vad har gjorts?

 Hur gick det?

 Blev det någon skillnad  
 för Sörmland och  
 sörmlänningarna?

 Vad kan göras bättre?

 Synliggörande

 Initiativ

 Beslut

 Genomförande

Uppföljning

Länets samlade 
arbete som stödjer 
strategierna

Över- 
gripande  

nivå

För- 
djupad  

nivå
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4 Sörmland har hållbara  
och attraktiva livsmiljöer. M

Å
L

Folkmängd 
Ohälsotal

Medelinkomst 
Växthusgaser

Indikatorer för att följa utvecklingen

 Hållbar utveckling blir allt  
 viktigare

 Energi- och klimatfrågor ökar  
 i betydelse

 Attraktiviteten som bostads- 
 ort växer men produktionen av  
 bostäder halkar efter och det  
 finns varierande behov

 Åldrande befolkning

 Ökade krav på vård och  
 omvårdnad

 Rik fritid med tillgång till natur  
 och kultur prioriteras

 Kulturens ökande betydelse för  
 regional utveckling

 Landsbygden är en resurs

 Vi prioriterar en hållbar och  
 attraktiv boendemiljö

 Vi skapar förutsättningarna  
 för en god och jämlik hälsa  
 hos sörmlänningarna

 Vi skapar förutsättningar för  
 en rik fritid

 Inflyttning av olika grupper

 Utvecklingen på bostads- 
 marknaden

 Behov av bostäder jämfört  
 med utbud

 Närhet till grönområden

 Valdeltagande

 Jämställdhetsindex

 Ett regionalt perspektiv på  
 kommunernas och lands- 
 tingets befintliga uppfölj- 
 ning inom området

 Jämförelser av olika sats- 
 ningar på kultur och fritid

 Studier av de regionala  
 förutsättningarna för en  
 rik fritid

Förutsättningar Strategier Stöd till uppföljning

 Vad har gjorts?

 Hur gick det?

 Blev det någon skillnad  
 för Sörmland och  
 sörmlänningarna?

 Vad kan göras bättre?

 Synliggörande

 Initiativ

 Beslut

 Genomförande

Uppföljning

Länets samlade 
arbete som stödjer 
strategierna

Över- 
gripande  

nivå

För- 
djupad  

nivå

3 Sörmland har ett konkurrens- 
kraftigt näringsliv. M

Å
L

Nyföretagande 
Konkurser 
Bruttoregionalprodukt (BRP)

Indikatorer för att följa utvecklingen

Över- 
gripande  

nivå

 Innovationer och förnyelse  
 förutsättningar för tillväxt

 Innovationer kopplade till tjänste- 
 sektorn får allt större betydelse

 Tillverkningsindustrin dominerar  
 fortfarande i länet

 Framtidens arbeten återfinns  
 i hög utsträckning inom privat  
 tjänstesektor

 Särskilt fokus på besöksnäring- 
 en i Sörmland

 Svårare för kvinnor att starta  
 företag

 Samverkan mellan det offent- 
 liga, högskolan och näringslivet  
 allt viktigare

 Vi påverkar attityder till  
 entreprenörskap

 Vi utvecklar det regionala  
 innovationssystemet med  
 individen i fokus

 Vi bidrar till att utveckla  
 strategiskt viktiga branscher

 Attitydundersökningar

 Antal kommersialiserade  
 innovationer

 Antal innovationsprojekt  
 inom offentlig sektor

 Vi följer branschutveck- 
 lingen genom att titta på  
 indirekta effekter

Förutsättningar Strategier Stöd till uppföljning

 Vad har gjorts?

 Hur gick det?

 Blev det någon skillnad  
 för Sörmland och  
 sörmlänningarna?

 Vad kan göras bättre?

 Synliggörande

 Initiativ

 Beslut

 Genomförande

Uppföljning

Länets samlade 
arbete som stödjer 
strategierna

För- 
djupad  

nivå
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  Sörmlands särskilda förutsättningar

Globaliseringen förändrar  
regioners utvecklingsförut-
sättningar i hela världen.  
För att lyckas förändra sig 
efter nya förutsättningar 
gäller det att organisera och 
dra fördel av de tillgångar 
en region redan har. Det 
gäller också att aktivt möta 
regionens utmaningar. 

I detta avsnitt följer en kort beskrivning av 
de särskilda förutsättningar, såväl tillgångar 
som utmaningar, som ansetts viktiga i arbe-
tet med Sörmlandsstrategin 2020. Ytter-
ligare beskrivning finns under respektive 
målområde.

Regionens samband  
med omgivningen 

Sörmlands utveckling har starka samband 
med utvecklingen i omgivande regioner. 
Typiskt för Sörmland är framförallt de 
institutionella sambanden som binder ihop 
länet. Samtidigt har flera sörmländska 
kommuner inlett samarbeten i olika former 
med kommuner i angränsande län. Sörm-
landsstrategin 2020 ska främja samband 
där det är funktionellt motiverat oavsett 
institutionella gränser.

Sörmland har särskilda förutsättningar 
genom korta avstånd till större befolk-
ningscentra och regionala kärnor i hela 
Stockholm-Mälardalen och Östergötland. 
Samtidigt är länet differentierat och i vissa 
delar av länet är avstånden längre och 
resandemöjligheterna sämre. Det finns 
också svaga inomregionala samband och 
regional obalans i tillgänglighet, befolk-
nings- och sysselsättningsutveckling.
Regionens samband med omgivningen är 
särskilt tydliga på arbetsmarknaden.

Transportsystemen och särskilt kollektiv-
trafiken spelar en stor roll för den framtida 
utvecklingen i Sörmland. Den är viktig för 
att stärka förutsättningarna för regionför-
storingen. På vissa sträckor i Sörmland går 
det snabbare att åka tåg än bil vilket är en 
viktig faktor för såväl hållbart resande som 
regionens attraktivitetet.

Sörmland kan beskrivas som ett genom-
fartslän, särskilt när det gäller gods-
transporter på väg. Även järnvägen har 
omfattande godsflöden genom länet och 
kan komma att belastas i än högre grad  
i framtiden av gruvnäringens transporter. 
För den internationella tillgängligheten har 
Oxelösunds hamn, länets kombitermina-
ler samt Stockholm-Skavsta flygplats stor 
betydelse.
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Arbetspendling 2008 Sörmland Totalt

Den övre bilden ”Förändring arbetspendling 1990-2008” visar var den största ökningen av arbetspend-
lingen har skett sedan 1990 i Stockholm-Mälarregionen. Kopplingen till Stockholm är dominerande också 
i den nedre bilden ”Arbetspendling 2008 Sörmland” som visar att alla kommunhuvudorter i Sörmland 
har resande till och från Södertälje och centrala Stockholm.

TotaltFörändring arbetspendling 1990  2008 –

SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020
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Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Trosa kommun

Flens kommun

Katrineholms kommun

Strängnäs kommun

Gnesta kommun

Eskilstuna kommun

Vingåkers kommun

Befolkning 

Sörmland hade vid årsskiftet 2011/2012  
272 563 invånare och befolkningen ökar. 
Under 2000-talet har befolkningen ökat 
med nästan 17 000 invånare. Det är främst 
inflyttning som står för befolknings-
ökningen. 

Invandring står för en stor del av befolk-
ningstillväxten. Under de senaste tio åren 
har Sörmland haft en av landets högsta  
relativa inflyttningar av nyanlända 

flyktingar i landet. De stora grupperna av 
invandrare har hittills flyttat i första hand 
till Eskilstuna, Katrineholm och Flen.

Efter gymnasiet flyttar många ungdomar 
för att studera vidare eller börja arbeta 
utanför Sörmland. Det är bara Eskilstuna 
som har ett positivt flyttöverskott av unga  
i åldern 19-29 år och förklaringen till 
detta är framförallt Mälardalens högskola. 
Andelen som är 55 år och äldre ökar bland 
de som väljer att flytta till Sörmland. Här 
skiljer sig Sörmland från riket.

Befolkningsmängd 2012 Befolkningsutveckling 1991-2011

Eskilstuna  98 558

Flen  15 994

Gnesta  10 438

Katrineholm  32 440

Nyköping  52 255

Oxelösund  11 248

Strängnäs  33 026

Trosa  11 506

Vingåker  8 776 

Källa: Statistiska centralbyrån
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Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de kommande 25 åren. 
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) prognoser förväntas antalet invånare i Sverige uppgå till cirka 10,4 
miljoner år 2035. Men den prognostiserade befolkningstillväxten är ojämnt fördelad mellan landets 290 
kommuner. Drygt hälften av kommunerna (148 stycken) förväntas få en ökad befolkning under prognos-
perioden. I resterande kommuner förväntas däremot antalet invånare minska. 17  



Utbildning 

Sörmland förser omgivande regioner med 
arbetskraft. Störst betydelse för Sörmland 
har Stockholms arbetsmarknad där delar 
av Sörmland redan är helt integrerade. 
Arbetsmarknaden i Östergötland och Väst-
manland har också stor betydelse för delar 
av regionen samtidigt som sörmländska 
arbetsgivare är beroende av inpendling från 
omgivande län för att hitta rätt kompetens.

Sörmland har generellt en svag utbildnings-
tradition och en av landets lägsta utbild-
ningsnivåer. Andelen högutbildade är lägre 
än i andra län och det är färre som väljer att 
läsa en eftergymnasial utbildning. Samti-
digt har Sörmland större skillnader mellan 
utbildningsnivån hos kvinnor och män än 
det nationella genomsnittet. Utbildnings-
nivån ökar hela tiden, men den ökar i lägre 
takt än i omgivande län och skillnaden 

mellan kvinnor och män växer. Kvinnor 
står för två tredjedelar av alla högre exa-
mina från högskola och mest av alla utbil-
dar sig kvinnor med invandrarbakgrund. 
Det är också tydligt att flickor/kvinnor får 
bättre resultat i skolan än pojkar/män, detta 
gäller på alla utbildningsnivåer även inom 
grundskolan.

Den svaga utbildningstraditionen hänger 
till stor del ihop med att tillverkningsin-
dustrin sedan länge stått för en stor del av 
arbetsmarknaden. Arbeten som historiskt 
sett inte har krävt högre utbildning.

Inom teknik, naturvetenskap, vård och 
omsorg råder stor brist på kompetent 
arbetskraft, intresset för Sörmlands unga att 
studera på utbildningar inom dessa områ-
den är lågt. Valet av utbildning och yrke 
är fortfarande mycket könssegregerat och 
gäller särskilt i ovan nämnda branscher.

Andel som övergått till 
högskolan inom tre år efter 
avslutad utbildning 2006

Andel av eleverna som 
avslutat inom fyra år, 
nybörjare år 2005

Andel nybörjare (procent) 
som föregående år avbrutit/
haft studieuppehåll i huvud-
mannens skolor 2005

EU 2020 mål
40 procent av den yngre generationen  
män och kvinnor ska ha fullbordade 
högre studier.

Nationellt mål
Andelen 30-34-åringar som har minst  
en tvåårig eftergymnasial utbildning  
ska uppgå till 40-45 procent år 2020.

Riket

Sörmland

Örebro

Uppsala

Stockholm

Västmanland

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Källa: Mälardalsrådet
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I länet finns Mälardalens högskola som en viktig resurs för hela regionen. Närheten till bland annat Södertörns 
högskola, Kungliga tekniska högskolan samt universiteten i Stockholm, Linköping och Örebro är också viktiga 
förutsättningar för vuxnas lärande i regionen. I flera sörmländska kommuner finns lärcentrum som förutom 
gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning erbjuder yrkeshögskoleutbildningar samt högskoleutbildningar 
från många olika delar av landet. 19  
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Studier visar att attraktivitet för det mesta bottnar i ett gott politiskt ledarskap, om det finns eldsjälar och 
en rik flora av fungerande nätverk. Grundläggande för att en region ska vara attraktiv är ett gott företags-
klimat med företagare som kan och vill utveckla och förnya. Viktiga inslag för attraktivitet är också en god 

samhällsservice och ett rikt kulturliv i vid mening. Det är således inte en faktor, utan många, som avgör om 
orter eller regioner får härbergera företagen i de globala värdekedjorna. Källa: Tillväxtanalys20



Näringsliv och arbetsmarknad 

I Sörmland finns stora skillnader när det 
gäller arbetslöshet. Regionen har både 
kommuner som ligger i topp i Sverige 
vad gäller arbetslöshet samtidigt som det 
finns kommuner som har låg arbetslöshet 
jämfört med riket. De kommuner som är 
en integrerad del av Stockholms arbets-
marknadsregion har lägre arbetslöshet. 
Sysselsättningen hos människor som är 
födda i andra länder är generellt lägre än 
bland de som är födda i Sverige. Det finns 
stora variationer beroende på födelseland, 
för vissa grupper är etableringstiden på 
arbetsmarknaden mycket lång.

Tillverkningsindustrin dominerar fortfa-
rande näringslivsstrukturen i Sörmland, 
men många av framtidens arbeten återfinns 
inom tjänstesektorn. Livsmedelsproduktion 
och jordbruk är stora sektorer när det gäller 
omsättning och godstransporter. Bygg,  
fastigheter, företagstjänster och detalj-
handel identifieras som framtidsbranscher 
utifrån tillväxten de senaste åren.

Drivkraften att starta företag har traditio-
nellt varit svag i Sörmland. En förändring 
håller på att ske, speciellt bland ungdomar. 
Majoriteten av de som startar företag är 
män men andelen kvinnor ökar i allt större 
utsträckning.

Bostadsbyggande och  
attraktiva livsmiljöer 

Sörmland har goda förutsättningar att 
vara attraktivt med varierande miljöer 
och utbud för såväl boende som fritid och 
rekreation. Det storstadsnära läget med 
goda möjligheter till pendling innebär en 
stor potential för befolkningstillväxt.
Samtidigt har bostadsbyggandet i Sörmland 
minskat de senaste åren. Under åren 2010 

och 2011 byggdes i genomsnitt drygt 600 
bostäder per år. Därutöver tillkommer årli-
gen cirka 150 bostäder genom att fritidshus 
blir permanentbostäder.

Samtidigt ökade befolkningen 2010 och 
2011 med i genomsnitt drygt 1 700 invånare 
vilket medför ökad bostadsbrist i regionen. 
Enligt aktuella prognoser är behovet av 
bostäder i Stockholm-Mälarregionen cirka 
20 000 bostäder per år de närmaste 40 åren 
och enbart i Sörmland cirka 1 500-2 000 
bostäder per år fram till år 2050. Antagan-
det baseras på att Mälarregionen kommer 
att växa med mer än 1 400 000 invånare 
fram till år 2050.

Miljö 

För Sörmland var de nationella miljömålen 
tidigare nedbrutna till regionala miljömål, 
men länsstyrelsen har beslutat att upphöra 
med de regionala miljömålen och länet ska 
nu arbeta mot de nationella miljömålen.  
I arbetet med Sörmlandsstrategin 2020 är 
det framförallt målet om begränsad klimat-
påverkan som betonas. 

I Sörmland har utsläppen av växthusgaser 
minskat något mellan 1990 och 2008.  
2009 minskade utsläppen kraftigt till följd 
av lågkonjunkturen, men de kommer 
troligen återigen att stiga i takt med att 
ekonomin återhämtar sig. Utsläppen från 
hushållens uppvärmning har minskat kraf-
tigt sedan 1990. Vägtrafikens utsläpp ökade 
mellan 1990 och 2005 men från jordbruket 
och sektorn avfall och avlopp har utsläppen 
minskat.

Den växande befolkningen medför ökade 
behov av en väl fungerande trafik och infra-
struktur. Påfrestningar på miljön kan för-
väntas öka om inte insatser för att minska 
miljöpåverkan görs.
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  Det regionala arbetssättet – så här gör vi

Det mest omfattande i Sörmlandsstrate- 
gin 2020 är genomförandet som beskrivs  
i figuren nedan. Utgångspunkten för genom- 
förandet är den gemensamma visionen 
och det regionala arbetssättet. En viktig 
tanke med det regionala arbetssättet är att 
det krävs insatser från många olika aktö-
rer för att förverkliga visionen. Genom att 
samordna länets resurser på rätt sätt får 
vi bättre resultat och blir mer kostnadsef-
fektiva. Alla aktörer i länet kan bidra till att 
uppnå visionen. Det är också nödvändigt 
att samverka med andra regioner och län.

Det pågår redan idag mycket som bidrar 
till en positiv utveckling i regionen, både 
inom ordinarie verksamheter och i projekt. 
Genom att synliggöra det pågående arbetet 
kan vi hitta möjligheter att arbeta smartare 
tillsammans. Vi kan också hitta områden 
där det finns behov av nya satsningar för att 
driva utvecklingen framåt. Sörmlandsstra-
tegins två viktigaste funktioner är därför 
att:

 Bidra till att det som redan görs får ännu  
 större effekt.

 Nya initiativ tas som leder till utveckling  
 för regionen.

Genomsyrande perspektiv 

I samband med att regionstyrelsen antog 
visionen i december 2011 beslutades också 
att Sörmlandsstrategin 2020 ska ha fem 
genomsyrande perspektiv. 

Hållbar tillväxt
Sörmlandsstrategin 2020 ska bidra till en 
hållbar tillväxt. Med det menas en miljö-
mässig, social och ekonomisk utveckling 
utan att äventyra kommande generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov. Res-
pekten för en hållbar utveckling ska vara 
grundläggande och genomsyra allt arbete. 

Inom ramen för social hållbarhet vill vi 
särskilt sätta fokus på jämställdhet, folk-
hälsa, ungdomars villkor, integration och 
mångfald. 

Jämställdhet
Jämställdhet bidrar till att kvinnor och män 
får samma möjlighet att forma samhället  
och sina liv oberoende av kön, ålder, födelse- 
land eller sexuell läggning.

Folkhälsa
Folkhälsa har många dimensioner och 
handlar om allt från individens egna val 
och vanor till strukturella faktorer som 
yttre miljöer och demokratiska rättigheter  
i samhället.

Beslut

Synliggöra det 
som redan görs 
(Vad görs av vem? 
Vad ger resultat? 

Vad saknas?)

Formulera vision, 
mål och strategier 

Nya initiativ

Eventuell
revidering

Uppföljning/utvärdering 
(Årlig uppföljning indikatorer 

+ tematisk uppföljning)

Genomförande 

Kunskapsinhämtning 
/analys
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Ungdomars villkor
De som är unga i dag växer upp i ett sam-
hälle under stark omvandling. Aldrig förr 
har en hel generation vuxit upp i en sådan 
etnisk och kulturell mångfald som i dag. 
Skillnaderna i livssituation och förutsätt-
ningar ökar också mellan ungdomar med 
olika social bakgrund.

Integration och mångfald
Sörmland är ett av de län som tar emot flest 
personer födda i andra länder i förhållande 
till sin befolkningsstorlek. Personer från 
andra länder och kulturer har med sig erfa-
renheter som kan vidga perspektiven och 
på olika sätt utveckla länet. 

Sörmlandsstrategin 2020 samlar framförallt 
offentliga aktörer. Vår grundprincip är att 
de egna organisationerna i sitt vardagliga 
agerande ska vara drivande i arbetet för en 
hållbar utveckling.

Resurser, ansvar och roller 

Alla länets aktörer är välkomna att göra 
åtaganden och initiera projekt eller andra 
aktiviteter för att förverkliga Sörmlands-
strategin 2020. Strategin är i huvudsak 
inriktad på det som kan göras i landstinget 
och kommunerna. Dessa parter har legiti-
mitet och resurser för många av de insatser 

som krävs. Redan idag utför landstinget och 
kommunerna stora delar som påverkar den 
regionala utvecklingen i positiv riktning. 

Sörmlandsstrategin 2020 ska peka på 
områden och insatser där effekterna kan 
förstärkas genom en utvecklad samverkan 
på regional nivå. Under varje strategi finns 
angivet vilka aktörer som är tänkta att ha 
huvudansvaret för att arbeta med just den 
strategin. 

Regionförbundet har i uppdrag att ta fram 
och anta det regionala utvecklingsprogram-
met – Sörmlandsstrategin 2020. Förbundet 
har också regeringens uppdrag att sam-
ordna och följa upp mål och strategier.

Regionförbundets roll
Regionförbundet har två olika roller i 
Sörmlandsstrategin 2020, dels som en av 
de aktörer som arbetar med att genomföra 
strategin, dels genom att samordna och 
följa upp. Omfattningen av regionförbun-
dets arbete bestäms av regionstyrelsen.
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Verktyg för det 
regionala arbetssättet

Projekt

Uppföljning

Analys

Mötesplatser

Mötesplatser
Eftersom de frågor som 
Sörmlandsstrategin 2020  
vill fokusera på kräver 
insatser från olika aktörer är mötesplatser 
ett centralt verktyg. Olika aktörer i regionen 
ska involveras för att stärka samordningen 
och få ut det mesta av de offentliga resurs-
erna. I sin roll att samordna arbetet med 
strategin ska regionförbundet ta initiativ 
till att dessa aktörer samlas i olika forum 
där utvecklingsfrågorna sätts i centrum. 
Andra aktörer är välkomna att ta initiativ 
till mötesplatser.

Sörmland är en region med många olika 
samband, därför ska det regionala arbetet 
styras av att samarbeten/samband skapas 
där de fyller en funktion oavsett adminis-
trativa gränser. Den lokala och regionala 
nivån ska länkas samman genom möten 
och samtal. Mötesplatser kan vara både 
befintliga nätverk, nya nätverk eller sär-
skilda temakonferenser. 
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Projekt
Goda exempel driver  
utvecklingen framåt.  
I arbetet med att genom- 
föra Sörmlandsstrategin 2020 vill vi visa 
våra egna goda exempel i regionen. Vi vill 
lyfta fram projekt som är särskilt fram-
gångsrika inom något område och som kan 
bidra till ett gemensamt lärande.
Det gemensamma lärandet ska leda till att 
nya initiativ tas och projekt skapas.

Med hjälp av tematisk uppföljning och 
mötesplatser kan regionförbundet lyfta 
fram initiativ och bidra till ett större regio-
nalt lärande. Projekt kan startas och drivas 
av flera olika aktörer inom Sörmlands-
strategin 2020. Via regionsstyrelsen finns 
möjlighet att ta initiativ till projekt mellan 
flera kommuner, landstinget eller mellan 
kommuner, landsting och andra aktörer.  
De projekt som beslutas i regionstyrelsen 
ska följas upp. Beslut om uppföljning fattas 
i samband med att projektet startar. Bero-
ende på område kan projekten omfatta hela 
regionen, delar av regionen eller delar av 
andra regioner. När det gäller projekt hos 
andra aktörer är det upp till varje organisa-
tion att besluta om vilka initiativ som ska 
tas. Om möjligt bör initiativ och projekt 
bygga på goda exempel. 
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Analys
Analys ger ökad för-
ståelse för orsak och 
verkan och underlag  
för åtgärder. Genom att analysera skapar vi 
motivation och drivkraft att göra något som 
förändrar. Det handlar om att utveckla ett 
större regionalt lärande.

Arbetet med analys inom Sörmlandsstrate-
gin 2020 handlar både om att bättre ta till-
vara analyser som redan görs, till exempel 
nationellt, samt att genomföra analyser.

Analyserna ska göras i bred samverkan  
med berörda aktörer, delvis för att resulta-
ten ska komma till full användning. Det är 
också viktigt att ta tillvara värdefull kompe-
tens i berörda organisationer, till exempel  
i kommunerna eller landstinget. Analys-
erna ska användas som underlag för beslut. 
Den statistik som används för indikatorer 
och för analys ska vara uppdelad på kön, 
samt i vissa fall på födelseland och ålder. 
Detta för att synliggöra eventuella skillna-
der beroende på bristande jämställdhet.  
Så långt som möjligt ska befintliga statistik-
källor användas.
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Uppföljning och  
utvärdering
Uppföljning och utvärde-
ring ska användas för att 
driva utvecklingen framåt. I arbetet med 
Sörmlandsstrategin skiljer vi på två källor 
för utvärdering/uppföljning:

 Uppföljning/utvärdering som redan  
 pågår på olika nivåer men som är  
 relevanta för Sörmlandsstrategin 2020.

 Uppföljning/utvärdering som genomförs  
 som en direkt följd av strategiarbetet.

I det regionala arbetssättet är det viktigt 
att utveckla metoder och processer för att 
ta tillvara på utvärdering/uppföljning som 
redan görs. Det finns behov av ett gemen-
samt utvecklingsarbete i regionen. 

Lärande. Framgångsrikt utvecklingsarbete  
förutsätter konkreta beslut som leder till hand-
ling. För att få bra beslutsunderlag är ett aktivt 
lärande mycket viktigt. 

Regionalt lärande är också tydligt utpekat som 
en viktig del av tillväxtarbetet från nationell 
nivå. Det är därför också en central målsätt-
ning med Sörmlandsstrategin 2020 och det 
regionala arbetssättet. 

Det finns goda möjligheter att ytterligare 
utveckla ett aktivt regionalt lärande, inte minst 
genom verktyget Analys. Här handlar det 
mycket om att systematisera och strukturera 
processer för lärande.

Uppföljning och utvärdering

Motiven till att utvärdera och följa upp kan 
variera. Det kan vara en kontroll av hur eko-
nomiska resurser har använts. Det kan handla 
om att man vill se om en insats leder till det 
man förväntar sig. 

Utvärderingar kan 
också användas för  
att förstå ett fenomen  
i samhället och därmed 
hitta bra utvecklings-
möjligheter. Ytterligare 
ett motiv till att följa upp 
och utvärdera är att 
bidra till ständig förbätt-
ring av en verksamhet 
eller ett projekt. 

Varför ska man följa upp 
och utvärdera? 

Det är viktigt att systematisera uppföljning/
utvärdering av de initiativ som tas som en 
direkt följd av strategiarbetet. Till exempel 
att förbättra uppföljningsrutiner för gemen-
samt beslutade projekt. 

Ambitionen är att aktuell forskning kopplas 
till genomförande och uppföljning där så är 
möjligt.

Årlig uppföljning – översiktlig nivå
Varje år ska regionförbundet göra en redo-
visning av indikatorerna. Till detta tillkom-
mer analyser av vad indikatorerna visar. 
Varje år beslutar regionstyrelsen också om 
tematisk uppföljning.
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Tematisk uppföljning/utvärdering  
– fördjupad nivå
Med tematisk menas att uppföljningen 
koncenteras till ett särskilt avgränsat tema, 
exempelvis arbetslöshet. Regionförbundets 
roll i uppföljningen är att sammanfatta och 
lägga ett regionalt perspektiv på uppfölj-
ning som redan görs. Tanken är att upp-
följningen ska bygga på djupare analyser 
och bidra till ett fördjupat lärande. Vilka 
områden som ska följas upp på detta sätt 
beslutas löpande. Inom strategierna finns 
angivet vad som kan användas som stöd  
för att följa utvecklingen inom strategin. 
Följande frågor ska användas för den  
tematiska uppföljningen av strategierna. 

 Vad har gjorts?

 Hur gick det?

 Blev det någon skillnad för Sörmland  
 och sörmlänningarna?

 Vad kan göras bättre?

 Vem gör vad i nästa steg?

Frågorna syftar inte bara till att ta reda på 
vilka effekter utvecklingsinsatserna har fått 
utan också varför. Vi skapar ett lärande 
kring vilka projekt och processer som fung-
erar. Kunskap som är användbar när man 
initierar nya projekt eller i arbetet med att 
utveckla en process. 

All uppföljning ska återrapporteras i region- 
styrelsen och leda till beslut om projekt eller 
andra insatser eller till rekommendationer 
till medlemmarna om så är möjligt eller 
lämpligt. Uppföljningar utgör ett viktigt 
innehåll i regionens mötesplatser och lägger 
grunden till ytterligare analyser. Resultatet 
ska anpassas och spridas där det kan göra 
nytta.

Vad har gjorts?

Hur gick det?

Blev det någon 
skillnad för Sörmland 
och sörmlänningarna?

Vad kan 
göras bättre?

Vem gör vad 
i nästa steg?
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Kvinnor står för två tredjedelar av alla högre examina från högskola och mest av alla utbildar 
sig kvinnor med invandrarbakgrund. Det är också tydligt att flickor/kvinnor får bättre resultat 

i skolan än pojkar/män, detta gäller på alla utbildningsnivåer, även inom grundskolan.
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I Sörmland finns goda förutsättningar för  
unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. 

Arbetsgivare har goda möjligheter att  
rekrytera rätt kompetens. 

M Å L  1 1

Uppföljning

Indikatorer för att  
följa utvecklingen

  Sysselsättningsgrad
 Andel förvärvsarbetande,  
 åldern 25-64 år

 Utbildningsnivå
 Andel av befolkningen 25-64 år,  
 med minst tre års eftergymnasial  
 utbildning

 Lönesumma
 Kontant bruttolön/bruttoersättning  
 som redovisas i skattedeklarationen

 Ungdomsarbetslöshet
 Andel arbetslösa 18-24 år av den  
 registerbaserade arbetskraften
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Ökad specialisering

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av 
hög specialisering och förändringstakt.  
Vi har ett arbetsliv där kunskapskraven 
fortsätter att öka.

Företag ska kunna växa
Möjligheten att kunna rekrytera personal 
med rätt kompetens är en av förutsättning-
arna 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.

Trots att arbetslösheten är hög i länet anger 
många arbetsgivare att de har svårt att hitta 
rätt kompetens. Det gäller framförallt spe-
cialiserad yrkeskompetens. 

Ökat samarbete
Det krävs en förbättrad koppling mellan 
skola och arbetsliv, så att utbildning i högre 
grad leder till arbete. Ett ökat samarbete 
mellan arbetsgivare och utbildningsanord-
nare bidrar till bättre matchning av utbud 
och efterfrågan.

Arbetslöshet i olika grupper

Hög arbetslöshet och människor som går 
utan arbete under längre tid är ett problem 
såväl i Sörmland som i övriga Sverige och 
Europa. Arbetslöshetssiffrorna för Sörmland 
som helhet ligger bland de högsta i landet. 
Skillnaderna inom länet är dock stora. 

Att ha ett arbete är en av 
de viktigaste faktorerna för 
god livskvalitet. 

God tillgång till och hög  
kvalitet på utbildning är  
i sin tur en nödvändig för-
utsättning för att komma  
in i arbetslivet. 

En fungerande arbets- och 
utbildningsmarknad bidrar 
till välfärdens utveckling,  
till god folkhälsa och till  
att motverka utanförskap. 

  Nuläge, förbättringar och åtgärder
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Sörmland har kommuner med såväl den 
lägsta som den högsta arbetslösheten i  
landet. Särskilt oroande är utvecklingen  
i gruppen unga 20-25 år, i synnerhet bland 
män som varken studerar eller arbetar. 
Ungdomar med kort utbildning löper stora 
risker att redan tidigt i livet slås ut från 
arbetsmarknaden, vilket kan få flera nega-
tiva konsekvenser så som hälsoproblem  
och sociala problem. 

Utrikes födda 
Utrikes födda, i synnerhet kvinnor, har 
även efter lång tid i Sörmland en lägre  
sysselsättningsgrad än personer födda  
i Sverige. Höga kunskapskrav samt dis-
kriminering är trösklar för etablering på 
arbetsmarknaden. I gruppen invandrare 
återfinns såväl analfabeter som människor 
med mycket hög utbildning. 

Utbildning i Sörmland

Sörmland har lägre andel högutbildade 
personer än andra län. Detta hänger delvis 
ihop med arbetsmarknadens karaktär med 
många arbetstillfällen inom tillverkningsin-
dustrin som tidigare inte efterfrågade högre 
utbildning i särskilt hög grad. 

Utbildningsnivån ökar hela tiden vilket är 
positivt. Samtidigt ökar den i långsammare 
takt än i omgivande län och skillnaden  
mellan kvinnor och män växer. Kvinnor 
står för två tredjedelar av alla högre exa-
mina och mest av allt utbildar sig kvinnor 
med invandrarbakgrund. 

Inom teknik, naturvetenskap samt vård 
och omsorg råder stor brist på kompetent 
arbetskraft. Intresset är lågt bland Sörm-
lands ungdomar att studera på utbildningar 
inom dessa områden. Valet av utbildning 
och yrke är fortfarande mycket könssegre-
gerat. Fortsätter trenden innebär det:

 Hinder för företag att växa.

 Svårigheter för företag att stanna kvar  
 i regionen.

 Problem för offentlig sektor att bedriva  
 sin verksamhet.

Anpassa utbildningar 
efter rekryteringsbehov

Hur många utbildningsplatser som finns på 
respektive utbildning styrs av olika faktorer. 
För yrkeshögskola, yrkesutbildning och 
arbetsmarknadsutbildning är arbetsmark-
nadens behov utgångspunkt, medan gym-
nasieskolan och högskolan framförallt styrs 
av sökintresse. För gymnasieskolan har 
detta förstärkts sedan det fria valet infördes 
och konkurrensen om eleverna hårdnat.  

Utökad samverkan 
Utan regeländringar finns begränsade möj-
ligheter att påverka utbildningsplaneringen 
på gymnasie- och högskola. En lösning är 
bättre tillgång till och högre kvalitet på väg-
ledning. Utökad samverkan mellan skola 
och arbetsliv kan påverka sökmönster och 
som en följd av det, platsdimensioneringen. 
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Det är viktigt att verka för fler yrkeshög-
skoleutbildningar och se över insatser för 
att stärka andra former av yrkesutbild-
ningar för vuxna. Studier visar att vissa 
högskoleutbildningar behöver finnas lokalt 
för att arbetsmarknadens behov ska bli 
tillgodosedda. 

Betydelsen av närhet till utbildning skiljer 
sig mellan olika yrken. En lokalt anordnad 
utbildning är viktigare för sjuksköterskor 
och förskolelärare än för till exempel läkare. 
Det är därför viktigt med ett regionalt 
stöd till Mälardalens högskola samt länets 
lärcentrum. 

Livslångt lärande

En bra grundutbildning som senare i livet 
går att bygga vidare på är viktigare än 
någonsin. Sörmland har problem med att 
allt fler saknar fullständiga grundskole- 
eller gymnasiebetyg vilket hindrar möjlig-
heterna till vidareutbildning. 

Kunskapskraven i nya arbetstillfällen som 
skapas är generellt högre än i dem som för-
svinner. Att kunna komplettera sin utbild-
ning eller att byta inriktning har därmed 
blivit allt viktigare för att människor ska 
kunna konkurrera på arbetsmarknaden.  
En väl fungerande rörlighet och matchning 
på arbetsmarknaden kräver satsningar på 
olika utbildningsformer för vuxna.

Sörmland har många goda 
förutsättningar för vuxnas lärande
I länet finns Mälardalens högskola men 
också närheten till Södertörns högskola, 
Örebro universitet, Linköping högskola 
med flera. I flera sörmländska kommuner 
finns lärcentrum som förutom gymna-
sial vuxenutbildning och yrkesutbildning 
också erbjuder yrkeshögskoleutbildningar 
samt högskoleutbildning i samarbete med 
lärosäten från många olika delar av Sverige. 
Folkbildningen i länet med studieförbund 
och folkhögskolor är en annan viktig del i 
systemet. Sammantaget utgör detta en oer-
hört viktig infrastruktur för vuxnas lärande. 

Större region

Svensk ekonomi är den näst mest koncen-
trerade av alla länder i OECD. Nära 60 
procent av Sveriges bruttoregionalprodukt 
produceras i Stockholm, Västra Götaland 
och Skåne. 

Med sitt storstadsnära läge har Sörmland 
goda förutsättningar att ta del av en större 
arbetsmarknad, fler utbildningsmöjligheter 
och en mer specialiserad arbetskraft. Alla 
kan dock inte ta del av detta utbud. När en 
person överväger att arbetspendla spelar 
kostnader och tidsåtgång för olika färdme-
del en stor roll. Möjligheterna att pendla 
till arbete eller utbildning är därför olika 
beroende på bland annat inkomst och livs-
situation.
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Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbe-
hoven genom att utbildningsanordnare och arbets-
givare tydligt och tillsammans formulerar vilka 
behov av kompetens som finns.

Ansvar och roller

 Näringsliv och offentliga arbetsgivare  
 har ett ansvar att förmedla sina behov till  
 utbildningssystemet. 

 Regionförbundet har ansvar för att  
 arbeta med regeringsuppdraget att  
 etablera en regional kompetensplattform  
 för samverkan inom utbildnings- och  
 kompetensförsörjning.

 Kommunerna har ansvar genom sina  
 direktkontakter med lokala företag och  
 som arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen är en betydande aktör, 
bland annat genom sitt kontinuerliga prog-
nosarbete om kompetensbehov, sitt breda 
kontaktnät av arbetsgivare och arbets- 
sökande samt som anordnare av arbets-
marknadsutbildningar.

Utbildningsanordnare måste arbeta till-
sammans med arbetsgivare för att utveckla 
utbildningsutbudet. 

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Hur många får arbete inom utbildnings- 
 området efter avslutad utbildning?

 Jämförelse av utbud av relevanta utbild- 
 ningar i förhållande till identifierade behov.

  Strategi

Utbildningsystemet behöver anpassas 
bättre till de kompetensbehov som finns  
på arbetsmarknaden. Det behövs ett lång-
siktigt och strategiskt samarbete mellan 
regionens utbildningsanordnare och arbets-
givare så att regionens utbildningar i högre 
utsträckning leder till arbete. Detta förut-
sätter arbetsgivare som engagerar sig för att 
förmedla behoven till utbildningsystemet. 
Det kräver också samarbete utbildnings-
anordnare emellan. 

En ökad regional samverkan runt yrkes-
utbildning kan bidra till att fler yrkesut-
bildningar startas och arbetsgivare i högre 
grad hittar den kompetens de behöver. 
Samverkan och samordning mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunerna runt 
utbildningsinsatser bör utvecklas. 

Det är viktigt med ett storregionalt samar-
bete som utgår från de olika funktionella 
sambanden olika delar av Sörmland har. 
Utbud och efterfrågan av utbildning och 
arbetskraft finns i ett mycket större geogra-
fiskt område än i ett län. 
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Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter 
att gå från utbildning till arbete. 

Att ge unga bättre möjlighet att komma 
ut i egen försörjning handlar inte bara om 
vägledning kring utbildning och yrken eller 
påverkan på attityder till eftergymnasial 
utbildning. Det handlar också om hur vi 
förbereder våra unga för det arbetsliv som 
de kommer att möta. 

Entreprenöriellt lärande kan användas 
inom alla utbildningsformer som stöd- 
jer utveckling av till exempel kreativitet, 
nyfikenhet och initiativkraft. 

Dessa kompetenser understryks också i  
EU 2020 som förutsättningar för att få 
arbete. Entreprenöriellt lärande ska enligt 
regeringens nationella strategi löpa som en 
röd tråd genom hela utbildningssystemet. 

Det pågår lokala insatser på området som 
vi kan förstärka i arbetet med Sörmlands-
strategin 2020. Strategin ”Vi ger unga och 
vuxna bättre möjligheter att gå från utbild-
ning till arbetsliv” har en naturlig koppling 
till strategin under mål 3: ”Vi påverkar 
attityder till entreprenörskap”.

För att ge människor bättre möjlighet att 
gå från utbildning till arbetsliv krävs flera 
insatser:

 Insatser från tidig ålder för att fler unga  
 ska gå ut gymnasiet med godkända betyg  
 och ha förutsättning att gå vidare till  
 högre utbildning.

 Kunskap om dagens och framtidens  
 arbetsmarknad för att unga ska kunna  
 välja yrken där det finns goda möjlig- 
 heter att få arbete. Ungas val av utbild- 
 ning och yrke ska inte  styras av traditio- 
 nella könsmönster.

 Praktik i olika former ger bättre förut- 
 sättningar och grundläggande yrkeserfa- 
 renhet.

 Marknadsföring av yrkeshögskoleutbild- 
 ning hos unga bidrar till att arbetsgivar- 
 nas behov av specialiserad yrkeskompe- 
 tens tillgodoses i högre grad.

 Insatser för att höja utbildningsnivån  
 generellt.

 Karriär- och vägledningstjänster för  
 personer som planerar att byta yrke,  
 börja studera eller fortsätta att studera.

 Validering för att förbättra anställnings- 
 barheten hos människor.

  Strategi
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Ansvar och roller

 Kommunerna har ansvar för grund-  
 och gymnasieskola och de insatser som  
 kan göras där.

 Näringslivet, företagarorganisationer,  
 offentliga arbetsgivare, arbetstagar- och  
 arbetsgivarorganisationer och utbild- 
 ningsanordnare måste arbeta tillsam- 
 mans för att öka intresset och visa  
 betydelsen av akademisk utbildning.

 Regionförbundet har genom arbetet  
 med kompetensplattformen i uppdrag  
 att förbättra kunskapen om dagens och  
 framtidens arbetsmarknad.

 Arbetsförmedlingen och företagarorga- 
 nisationerna kan bistå i arbetet att föra  
 skola och arbetsliv närmare varandra.  
 Båda har en gedigen kunskap om arbets- 
 marknaden.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Ungdomars val av gymnasieprogram  
 i förhållande till förutspådda behov,  
 fördelat på kön.

 Attitydundersökningar.

 Antal som går ut gymnasiet med  
 behörighet till högre studier.

 Andel som går ut gymnasiet med full- 
 ständiga betyg.

 Andel som går vidare till eftergymna- 
 sial utbildning.

 Uppföljning av riktade insatser. 
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Vi genomför behovsanpassade insatser 
för grupper som har svårt att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 

Ansvar och roller

 Kommunerna har tillsammans med  
 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan  
 och Landstinget i Sörmland en viktig  
 uppgift i att stötta arbetslösa.

 Länets folkhögskolor är en väsentlig 
 resurs, inte minst för att hjälpa unga att  
 få grundläggande behörighet till högre  
 studier. Folkhögskolor och studieför- 
 bund kan bidra genom att arbeta med  
 studenter med bristfällig utbildning och  
 möjlighet att arbeta med individuella  
 läroplaner.

 Näringslivet och intresseorganisatio- 
 nerna är betydelsefulla, bland annat för  
 att förändra attityder till invandare på  
 arbetsmarknaden.

 Den ideella sektorn och privata initiativ  
 kan också bidra.

 Sammanhållningspolitiken genom  
 EU 2020 har stor betydelse i detta arbete. 

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Sysselsättningsutveckling inom olika  
 grupper på arbetsmarknaden.

 Uppföljning av riktade insatser.

Långtidsarbetslösheten ökar och det är ofta 
svårare för den som varit utan arbete länge 
att konkurrera om arbeten vilket förstärker 
problemet. Hindren för att få ett arbete 
varierar. De strategiska insatserna kan 
riktas till såväl arbetstagare som till arbets-
givare. 

För grupper som står längst bort från 
arbetsmarknaden är samhällets insatser 
ofta avgörande för att de ska komma in 
på arbetsmarknaden. Det kan till exempel 
handla om kompetenshöjande insatser 
under längre tid. För att samhällets arbete, 
tillsammans med dessa grupper, ska bli 
framgångsrikt behövs fördjupade studier 
om orsak och verkan som kan vara under-
lag för beslut om riktade insatser. 

Svårast att etablera sig på arbetsmarknaden 
har människor med låg utbildning, ung-
domar och särskilt de med ofullständiga 
betyg, utrikes födda utom Europa, personer 
med funktionsnedsättning eller arbetslösa 
personer 55-64 år. 

Vi måste bli bättre på att ta tillvara männis-
kor som invandrat till Sverige och bosatt  
sig i Sörmland. Dessa personer utgör en 
stor resurs för arbetsgivare i länet. Många 
har akademisk utbildning eller erfarenhet 
av företagande, kompetenser som behövs  
i Sörmland.

  Strategi
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Åtgärder som liknar ett vanligt arbete har störst effekt på chansen till anställning men dessa åtgärder 
kan också medföra undanträngningar av reguljära arbeten. Källa: Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering. (IFAU)
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Bättre drift och underhåll av järnvägen och storsatsningar för den växande storstadsregionen var några 
åtgärder som betonades i en avsiktsförklaring som den 20 november 2012 överlämnades till infrastruktur-

minister Catharina Elmsäter-Svärd. Bakom avsiktsförklaringen står ledande politiker och beslutsfattare 
för sju län; Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Gotland. 
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2
Sörmland har starka samband  
med omvärlden

M Å L  2

Indikatorer för att  
följa utvecklingen

  Pendling
 Arbetspendling över länsgräns,  
 inpendling samt utpendling

  Besökare
 Övernattningar på hotell, stugbyar,  
 vandrarhem efter storstadsområden  
 och län. Totalt samt andel från utlandet.
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Uppföljning
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Länets integrering i allt större arbetsmark-
nadsområden, det vill säga utvecklingen  
var befolkningen bor och arbetar och effek-
terna av det, kallas för regionförstoring. 
Regionförstoring gynnar den ekonomiska 
tillväxten och har en positiv påverkan 
på sysselsättningen. Den leder till ökad 
specialisering av näringsliv, arbetskraft och 
utbildningsutbud. Samtidigt innebär den 
ökat resande med krav på effektivitet och 
långsiktig hållbarhet.

Sörmland är viktigt för Stockholm
Arbetsmarknaden i länet är relativt begrän-
sad vilket driver på regionförstoringen. 
Förutsättningar att ta del av den drivkraft 
som närheten till Stockholm innebär är 
inte lika för alla sörmländska kommuner. 
Länet präglas av en flerkärnig ortsstruktur, 
svaga inomregionala samband och regional 
obalans i tillgänglighet, befolknings- och 
sysselsättningsutveckling. För att stärka 
hela länets utveckling krävs insatser och 
långsiktigt arbete för både IT- och trans-
portinfrastruktur samt kollektivtrafik och 
godstransporter.

Samtidigt som Stockholm har stor betydelse  
för Sörmland är Sörmland viktigt för Stock- 
holm. Vårt län bidrar med arbetskraft- och 
bostadsförsörjning, vilket gynnar utveck-
lingen i Stockholm och därmed hela Sverige. 

Starka samband med omvärl-
den innebär möjligheter för 
människor att ta del av stör-
re utbud av utbildning, fritid 
och arbete. 

Sörmland har särskilda förut-
sättningar genom korta av-
stånd till större befolknings-
centra och regionala kärnor 
i hela Stockholm-Mälardalen 
och Östergötland. 

En väl fungerande infrastruk-
tur och kollektivtrafik är en 
grundläggande förutsättning 
för Sörmlands utveckling. 

Starka internationella sam-
band med omvärlden ger 
möjligheter för näringslivet 
till ökad konkurrenskraft  
och ger förutsättningar för  
besöksnäringen att växa. 

  Nuläge, förbättringar och åtgärder
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Starka samband med  
omvärlden kräver ett till- 
förlitligt transportsystem

Växande kapacitetsbrister i storstadsregio-
nen påverkar Sörmland. Bristerna visar  
sig i form av konflikter mellan olika typer 
av trafikslag som försvårar för regionaltåg 
och medför försämrade restider. Brister  
i infrastrukturen visar sig också i form av 
en ökning av störningar och med att hålla 
utsatta tider.

Godsflöden genom länet kan öka än mer
När det gäller godstransporter är Sörmland 
ett genomfartslän med stora mängder gods 
på det nationella vägnätet. Järnvägen har 
omfattande godsflöden genom länet och 
kommer i framtiden att belastas än mer 
till följd av att gruvnäringen eventuellt ska 
återupptas.  

Näringslivet kräver ett transportsystem 
med så lite störningar som möjligt för såväl 
gods som personer. Robusthet och tillför-
litlighet i transportsystemen är avgörande 
för länets betydande tillverkningsindustri. 
Detta åstadkoms med god tillgänglighet 
till effektiva knut- och omlastningspunkter 
som terminaler, hamnar och flygplatser. 

Ett utvecklat informationssam-
hälle med en IT-infrastruktur av 
hög standard är viktigt för regio-
nens konkurrenskraft 

Tillgången till IT-infrastruktur av hög 
kvalité är avgörande för både den offentliga 
sektorn, näringslivet och medborgarna.  
I Sörmland finns regionala skillnader i till- 

gängligheten till IT-infrastruktur med 
hög överföringskapacitet. Det saknas både 
mobiltäckning av hög kvalité och bredband 
i flera områden. Generellt har områden 
med glesare bebyggelse en sämre tillgäng-
lighet än större städer. Intresset från mark-
naden att bygga ut IT-infrastrukturen och 
att erbjuda abonnemang och tjänster är 
högre i större städer på grund marknads-
potentialen. 

Vi bör stödja utbyggnad av bredband
En fungerande IT-infrastruktur ger möj-
ligheter till regional utveckling. Regio-
nen bör stödja utbyggnad av bredband. 
Genom att stärka entreprenörskap och 
IT-kompetensen i företag höjs efterfrågan 
på en utvecklad IT-infrastruktur vilket 
driver utvecklingen framåt. När näringslivet 
använder och utvecklar modern informa-
tions- och kommunikationsteknik är det 
positivt för innovationssystemet och kon-
kurrenskraften.

Ökad samverkan

För att stärka sambanden med omvärlden 
är samverkan på både lokal, regional och 
nationell nivå grundläggande. Utvecklingen 
inom detta område är kostnadskrävande 
och planeringen komplex. 

Prioriteringar, flexibilitet och delaktig-
het behövs för att åstadkomma en effektiv 
samhällsplanering, ökat kollektivtrafikre-
sande och kostnadseffektiva infrastruktur-
investeringar. Storregional samverkan i hela 
Mälardalen och Östergötland är viktig för 
att nationella infrastrukturinvesteringar  
ska bli genomförda.
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Vi utvecklar kollektivtrafiken.

Utveckling av starka stråk,  
resecentra och bytespunkter

Vi ska prioritera resurser till sträckor där 
det finns ett stort resandeunderlag och en 
potential för ökat kollektivtrafikresande. 
Prioriteringen sker i första hand genom att 
arbeta för att utöka utbudet av turer i de 
starka stråken och genom att regional kol-
lektivtrafik ska köra den snabbaste vägen. 
I de starka stråken utgör tågtrafikeringen 
stommen för den sörmländska kollektiv-
trafiken. Vi ska vara delaktiga i att utveckla 
och bygga ett långsiktigt robust och tillför-
litligt storregionalt tågtrafiksystem. 

För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv 
och tillgänglig behöver resecentra, bytes-
punkter och den anslutande infrastrukturen 
hålla hög standard. Resurser för fysiska 
åtgärder för kollektivtrafiken ska prioriteras 
till regionala stomstråk och till strategiska 
målpunkter. Fysiska åtgärder för kollektiv-
trafiken kan till exempel vara prioriterad 
framkomlighet för buss, hållplatser, rese-
centra, pendlarparkeringar och informa-
tionssystem.
 

  Strategi

Kollektivtrafiken spelar en stor roll för ut- 
vecklingen i Sörmland. Den är grundläg-
gande för att utveckla och stödja regionens 
flerkärnighet och för att stärka förutsätt-
ningarna för regionförstoring, bostadsbyg-
gande och regional tillväxt.

På många sträckor har bilen spelat ut sin 
roll som det transportmedel som bidrar till 
regionförstoring och ökad pendling. I dessa 
fall går det betydligt snabbare att åka tåg än 
bil. Att fler åker tåg innebär minskad belast-
ning på miljön. Därför har tågtrafiken en 
nyckelroll i den framtida samhällsutveck-
lingen. 

Den regionala kollektivtrafiken ska fung-
era som ett effektivt sammanhållet system 
oavsett trafikslag, bytespunkter, aktörer 
och administrativa gränser. Den regionala 
busstrafiken har en stor utvecklingspoten-
tial som kompletterar tågtrafiken och 
skapar förutsättningar för ökad tillgänglig-
het på viktiga sträckor där tågtrafik saknas. 
Kollektivtrafiken ska planeras och utformas 
så att miljöpåverkan minskar och energief-
fektiviteten ökar.
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Ansvar och roller

För att utveckla ett storregionalt trafiksys-
tem behövs en storregional samordnad 
organisation för tåg och busstrafik över 
länsgränserna. Utvecklingen av kollektiv-
trafiken berör såväl trafikeringsfrågor som 
infrastruktur. Det är nödvändigt att områ-
dena samplaneras med kommuner, region-
förbundet och Trafikverket och utvecklas 
parallellt.

 Kommunalförbundet Sörmlands  
 kollektivtrafikmyndighet har det  
 samlade ansvaret för kollektivtrafiken  
 i länet. Myndigheten äger Länstrafiken  
 Sörmland AB som har i uppdrag att  
 samordna upphandling och utförande  
 av trafik.

 Via Mälab ansvarar Kommunalförbundet  
 Sörmlands kollektivtrafikmyndighet för  
 regional tågtrafik.

 Landstinget och kommunerna har  
 finansieringsansvar för kollektivtrafik- 
 systemen.

 Regionförbundets ansvar är att till- 
 sammans med Trafikverket planera för  
 och utföra de åtgärder i den fysiska  
 infrastrukturen som krävs för en effektiv  
 kollektivtrafik.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Resande med kollektivtrafik, andel  
 av de som pendlar eller stråkvis.

 Studier av resvanor och restider.

 Studier av tillgänglighet till olika typer  
 av målpunkter.
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Vi utvecklar ett hållbart transportsystem. 

transportsystem. Det görs genom att stärka  
stödet till investeringar för gång och cykel-
vägar och kollektivtrafik samt genom att 
stärka kopplingen till den kommunala 
planeringen. 

Internationell tillgänglighet  
och näringslivets transporter

Sörmland har flera noder i transport-
systemet med storregional och nationell 
betydelse. Regionen ska genom infrastruk-
turplaneringen arbeta för att underlätta 
och stödja företag att hitta logistiklösningar 
som är lönsamma och som bidrar till att 
uppfylla klimatmålen. 

Sörmland ska stödja att viktiga noder för 
den internationella tillgängligheten som  
till exempel Oxelösunds hamn, länets 
kombiterminaler och logistikparker har bra 
anslutningar till transportsystem i övrigt.

Stockholm-Skavsta flygplats är central som 
en storregional flygplats och som nod för 
internationell tillgänglighet i transport-
systemet. Stockholm-Skavsta är landets 
tredje största flygplats och en förutsättning 
för besöksnäringen i Sörmland och Stock-
holm. Ostlänken skapar en stor potential 
för Stockholm-Skavsta flygplats som ett 
komplement till Arlanda i framtiden. Ett 
bättre samspel mellan flygplatserna skulle 
kunna lösa framtida kapacitetsproblem och 
bidra till att flygets miljöpåverkan minskar.

Långsiktig utveckling av transportin-
frastruktur är komplex. Området berör 
samhällsutvecklingsfrågor som till exempel 
kollektivtrafik, miljö, näringsliv, bostads-
byggande, utbildning och arbetsmarknad. 
Framförallt när det handlar om stora 
infrastrukturinvesteringar som till exempel 
Ostlänken ställs ökade krav på en sam-
ordnad samhällsplanering mellan lokal, 
regional och nationell nivå. För att få snab-
bare resultat av investeringar ska regionen 
vara aktiv i de storregionala processerna. 
Kommunerna ska samarbeta för att stärka 
kopplingen mellan trafikering, infrastruk-
tur- och bebyggelseplanering.

Infrastrukturinvesteringar för  
en hållbar regional utveckling 

Vi behöver påverka den nationella planen 
för infrastruktur så att den koncentreras på 
att lösa allvarliga flaskhalsar och kapacitets-
begränsningar som förhindrar en utvecklad 
regional tågtrafik i Sörmland. För att kunna 
upprätthålla en fungerande trafikering samt 
säkerställa en fortsatt regionförstoring och 
tillväxt i Sörmland ska vi också i högre grad 
verka för trimningsåtgärder i järnvägsnätet.

Regionförbundet ansvarar för prioriteringar 
av investeringar i det regionala vägnätet 
i länet som görs i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur. Regionförbundet 
ska verka för att pengarna i länsplanen 
används effektivt. Utgångspunkten är 
att stödja uppbyggnaden av ett hållbart 

  Strategi
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Ansvar och roller

 Trafikverket är den nationella myndig- 
 het som ansvarar för långsiktig plane- 
 ring av transportsystemet för alla trafik- 
 slag samt för byggande, drift och under- 
 håll av statliga vägar och järnvägar.  
 Arbetet med nationella infrastruktur- 
 investeringar sker i nära dialog mellan  
 Trafikverket och andra berörda aktörer.

 Regionförbundet har ett särskilt ansvar  
 för infrastrukturplaneringen och att den  
 bedrivs så att den stödjer en utveckling  
 av kollektivtrafiken. Det viktigaste  
 verktyget i detta arbete är den regionala  
 transportinfrastrukturplanen. Samver- 
 kan med bland annat näringslivet är  
 väsentligt för att bidra till att stärka  
 näringslivets förutsättningar.

 Kommunerna ska samarbeta för att  
 stärka kopplingen mellan trafikering,  
 infrastruktur- och bebyggelseplanering.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Kontinuerlig uppföljning av genom- 
 förandet av länsplanen för regional  
 transportinfrastruktur med hjälp av  
 Trafikverket och kommunernas treårs- 
 planer för infrastruktur och kollektiv- 
 trafikinvesteringar. 
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Vi skapar en modern IT-infrastruktur  
i Sörmland. 

Alla kommuner ska ha en fungerande IT-
infrastruktur med hög överföringskapacitet. 
Infrastrukturen eller vissa delar av den ska 
ha sådan kapacitet att den medger förmed-
ling av digitala tjänster med hög kvalitet  
i riktning både till och från anslutna an-
vändare. 

De regionala aktörerna ska verka för en 
effektiv användning av offentliga finansiella 
stödmedel för utbyggnad av bredband. 
För att kunna göra det behöver länet ha 
en bra bild över bristerna på regional och 
lokal nivå. Vi ska i högre grad se struktur-
fonderna som ett viktigt instrument för 
bredbandutbyggnad på landsbygden.

  Strategi

Ansvar och roller

 Huvudansvaret för utbyggnad av IT- 
 infrastruktur sköts via marknaden och  
 styrs av efterfrågan från användarna.

 Kommunerna ska ha bredbands- 
 ansvariga med kontakter med mark- 
 naden. 

 När grupper av användare efterfrågar  
 bredband finns möjligheter till offentligt  
 stöd.

 Möjlighet till statsbidrag finns via läns- 
 styrelsen.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Vi följer hur IT-infrastrukturen utveck- 
 las, hur behoven ser ut och hur stor  
 andel av befolkningen som har tillgång  
 till bredband och annan IT-infrastruktur  
 av betydelse för regional utveckling. 
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Bredband kan påskynda tillväxt och innovation inom alla sektorer av ekonomin samt öka den sociala 
och regionala sammanhållningen. Tillgång till bredband har en strategisk betydelse för ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Det finns inga bestämmelser som reglerar hur hög överföringshastigheten måste vara 
för att få kallas bredband. Normalt ger bredbandsuppkoppling möjlighet att hämta och skicka stora 
mängder digital information som telefoni, radio, bilder och musik. 47  
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En viktig grundförutsättning för att Sörmlands ekonomi ska fortsätta växa är att det finns ett 
fungerande och dynamiskt näringsliv där företag startas, utvecklas och växer. Detta är ett 
villkor för att vi ska kunna ersätta företag och branscher som går tillbaka eller kanske till 

och med försvinner. Att företag försvinner och läggs ned är inget stort problem så länge som 
andra företag startas och växer i minst samma utsträckning. Källa: Tillväxtanalys48   



3
Sörmland har ett konkurrens- 
kraftigt näringsliv

M Å L  3

Indikatorer för att  
följa utvecklingen

  Nyföretagande
 Andel nystartade företag per sysselsatt  
	 nattbefolkning,	antal	som	finns	kvar	efter	 
 fem år

  Konkurser
 Antal konkurser per år

  Bruttoregionalprodukt  
 (BRP)
 Samlat resultat i tusental kronor per  
 person/omsättningstillväxt

  Investeringar
 Investeringar i forskning och utveckling,  
 FoU, både offentlig och privat sektor
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Globala strukturförändringar sker konti-
nuerligt och leder till att företag flyttar och 
blir större och färre. De globala företagen, 
men även stat, kommun och landsting, 
koncentrerar sig i allt större utsträckning på 
kärnverksamheter. Därmed ökar behovet av 
att köpa in tjänster. 

Framtidsbranscher och arbetstillfällen
Tillverkningsindustrin dominerar fortfaran-
de näringslivsstrukturen i Sörmland, men 
många av framtidens arbeten återfinns inom 
den privata tjänstesektorn. En stor del av 
tjänstemarknaden är fortfarande mer lokalt 
inriktad. Livsmedelsproduktion och jord-
bruk är stora sektorer när det gäller omsätt-
ning och godstransporter i Sörmland. 

Miljöteknik är en viktig bransch för att 
bidra till en hållbar utveckling. Bygg,  
fastigheter, företagstjänster och detalj-
handel identifieras som framtidsbranscher 
utifrån tillväxten de senaste åren. 

Även inom besöksnäringen, kulturella  
och kreativa näringar samt vård och 
omsorg skapas nya företag och arbets- 
tillfällen. I Sörmland finns särskilt fokus  
på besöksnäringen. Sörmland ska bli en 
av Sveriges nya internationella destina-
tioner med målet att om-sättningen inom 
näringen ska fördubblas inom tio år.

Ett starkt näringsliv och en 
hög grad av innovation och 
förnyelse är centrala frågor 
för en hållbar ekonomisk  
tillväxt och ökad sysselsätt-
ning i Sörmland. 

Företagen behöver bli fler 
och befintliga företag måste 
växa. Regionen ska ha ett 
flexibelt och konkurrens-
kraftigt näringsliv som tar 
tillvara möjligheter och står 
starkt vid förändringar. 

  Nuläge, förbättringar och åtgärder
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Entreprenörskap

Drivkraften att starta företag har traditio-
nellt varit svag i Sörmland. En förändring 
håller på att ske, speciellt bland ungdomar. 
Majoriteten av de som startar företag är 
män men andelen kvinnor ökar i allt större 
utsträckning. 

Fortfarande bör fler insatser göras för att 
öka andelen företag med kvinnor som 
företagsledare. Forskning visar att kvin-
nors lägre inkomstnivå påverkar möjlig-
heterna att starta företag negativt på olika 
sätt. Bland annat då detta leder till sämre 
möjlighet att bygga en förmögenhet och 
därigenom skaffa eget kapital. Det kan 
också påverka möjligheterna att försörja 
sig i ett uppstartsskede. 

Att arbeta med befintliga företag för att 
skapa bättre möjligheter att utvecklas och 
växa är minst lika nödvändigt.

Branschöverskridande nätverk  
och innovation

Näringslivet har ett allt större behov av att 
samverka i nätverk och kluster, såväl inom 
sin bransch som branschöverskridande. 
Samverkan mellan det offentliga, högskolan 
och näringslivet blir allt mer nödvändigt. 

En betydande uppgift är att säkerställa 
kapitalförsörjningen för företag. I Sörmland 
finns inte något starkt klusterinitiativ som 
kan driva tillväxten framåt. Klusterinitia-
tiv kan användas för att stärka Sörmlands 
strategiskt viktiga branscher. 

Sörmlands framtid är beroende av närings-
livets förmåga till förnyelse. Intresset för 
innovationssystem och klusterinitiativ 
växer. Innovationer i gränssnitten mellan 
olika branscher och sektorer, framförallt 
kopplade till tjänstesektorn får en allt större 
betydelse för ekonomin.
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Vi påverkar attityder till entreprenörskap.

  Strategi

Entreprenörskap är förmågan hos indivi-
der att skapa nya ekonomiska möjlighe-
ter, förverkliga idéer eller expandera sin 
verksamhet. Det är viktigt att skapa positiva 
attityder till att starta och driva företag. 
Därför behövs insatser som ökar intresset 
för entreprenörskap och som stimulerar 
nyfikenhet och upptäckarlust. 

Länets aktörer bör bli bättre på att iden-
tifiera och inrikta stöd till grupper av 
potentiella företagare och företag som står 
inför expansion. Många människor som 
är födda i andra länder har erfarenhet av 
entreprenörskap. Detta är en resurs som 
regionen bättre kan ta tillvara i arbetet med 
att förändra attityder till entreprenörskap.
 

Ansvar och roller

 Kommunerna har genom skolan ett stort  
 ansvar när det gäller att förbättra ungas  
 attityder till entreprenörskap.

 Mälardalens högskola och övriga ut- 
 bildningsanordnare har ett ansvar att  
 förbättra ungas attityder till entrepre- 
 nörskap.

 Företagsfrämjande organisationer som  
 Almi företagspartner AB, Coompanion,  
 länets nyföretagarcentrum, Östsvenska  
 handelskammaren med flera kan bidra  
 till ändrad attityd genom sitt arbete både  
 när det gäller att få fler företag att starta  
 och för att få befintliga företag att vilja  
 växa.

 Regionförbundet kanaliserar resurser till  
 olika aktörer och kan bistå kommunerna  
 med analyser och arenor att bedriva  
 arbetet på.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Mäta attityder till entreprenörskap.

SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020

52   



Vi utvecklar det regionala innovations-
systemet med individen i fokus. 

 vationer. I tidiga skeden är de fyra regio- 
 nala innovationsnoderna i Katrineholm,  
 Nyköping, Strängnäs och Eskilstuna  
 länkar till övriga innovationssystemet.

 Regionförbundet, kommunerna och  
 andra offentliga finansiärer bör sam- 
 verka mer för att effektivisera de inno- 
 vationsfrämjande insatserna.

 Den offentliga sektorn kan bidra till fler  
 innovationer genom bland annat inno- 
 vationsupphandling och på så sätt vara  
 en del av marknaden.

 Mälardalens högskola har en viktig roll  
 i innovationssystemet. Inte minst med  
 tanke på att innovation är ett eget utbild- 
 ningsområde och genom den forskning  
 som bedrivs. Högskolan kan också bidra  
 genom att initiera kontakter mellan sig,  
 andra universitet och högskolor, offent- 
 lig sektor och näringslivet i länet för att  
 sprida kunskap och forskning vidare.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Antal kommersialiserade innovationer.

 Antal innovationsprojekt inom offentlig  
 sektor.

 Innovationsindex. 

Det finns goda möjligheter att utveckla det 
regionala innovationssystemet i Sörmland. 
Det finns en potential att utveckla fler idéer 
till innovationer på marknaden. En av de 
stora utmaningarna är att öka kommersia-
liseringen. Entreprenörer och innovatörer 
ska erbjudas ett professionellt stöd genom 
hela innovationsprocessen, från idé till 
kommersiell framgång. 

Ny miljövänlig teknik och hållbara beteen-
den ska främjas, nya idéer och tankar ska 
kunna lösa våra samhällsutmaningar. För 
Sörmland är det särskilt viktigt att främja 
innovation utanför traditionell forsknings-
miljö eftersom regionen saknar de riktigt 
forskningsintensiva miljöerna.

Sörmland bör samverka med nationella 
myndigheter och andra regioner när det 
gäller den strategiska utvecklingen av det 
regionala innovationssystemet och dess 
ledarskap. Via olika typer av samarbeten 
med forskningsmiljöer utanför länet och 
landet kan vi tillgodogöra oss kunskap och 
forskning som vi inte själva har i länet.

Ansvar och roller

 Arbetet med att utveckla det regionala  
 innovationssystemet ska bygga på det  
 nätverk av aktörer som redan finns idag.

 Olika aktörer kan bidra med tjänster  
 i olika skeden för utveckling av inno- 

  Strategi
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Vi bidrar till att utveckla strategiskt  
viktiga branscher. 

Sörmlands framtid är beroende av närings-
livets förmåga till förnyelse. Denna strategi 
sätter fokus på tillväxtföretag och framtida 
tillväxtsektorer och de branscher som är 
strategiskt viktiga för Sörmlands framtid.  
Vi behöver lära oss mer om vilka de strate-
giska branscherna i Sörmland är och vilka 
förutsättningar som råder.

De befintliga företagen ska uppmuntras att 
växa och ta till sig nya förutsättningar och 
innovationer. Sörmland behöver en starkare 
utveckling av företag inom tjänstenäringen. 
Insatser för att vidga företagens marknad 
utanför regionen ska prioriteras. Det ska 
vara naturligt för företagen att verka på den 
internationella arenan.

  Strategi

Ansvar och roller

 Regionförbundet åtar sig att, tillsammans  
 med andra utvecklingsaktörer identifiera  
 strategiskt betydelsefulla branscher för  
 Sörmland samt ta ställning till vilka   
 regionala tillväxtinsatser som behövs  
 för dessa branscher.

 De offentliga verksamheterna, framför- 
 allt kommunerna, kan via kunskap om  
 näringslivets förutsättningar bli bättre  
 när det gäller service.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Följa branschutvecklingen genom att  
 titta på indirekta effekter.
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Förnyelsekraften genom nya produkter, processer och affärskoncept måste vara hög. 
Det är en förutsättning för att produktiviteten ska öka. Därför behövs forsknings- 
och utvecklingsarbete både inom och utom företagen som bidrar till att Sörmlands 
näringsliv växer och förnyas. 
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Vad är det som gör en ort attraktiv för en individ eller familj? 
När det gäller flytt till en ort ligger det avgörande beslutet hos individen. Intervjuer med flyttare 
har visat att de faktorer som bidrar till en flytt kan ses på tre olika nivåer: Behov, krav och prefe-
renser. Ju större förutsättningar en plats har att uppfylla de potentiella inflyttarnas önskemål på 

dessa tre nivåer, desto större är platsens attraktivitet. Källa: Tillväxtanalys56



4
Sörmland har hållbara och  
attraktiva livsmiljöer

M Å L  4

Indikatorer för att  
följa utvecklingen

  Folkmängd
	 Total	folkmängd,	flyttnetto	samt	 
 åldersfördelning

  Ohälsotal
 Utbetalda dagar med sjukpenning,  
 arbetsskadesjukpenning, rehabiliterings- 
 penning, sjukersättning och aktivitets- 
 ersättning från socialförsäkringen per  
 försäkrade

  Medelinkomst
 Genomsnittlig grund- och månadslön

  Växthusgaser
 Kg per invånare
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Goda villkor ger god hälsa

För att skapa hållbara och attraktiva livsmil-
jöer måste vi tänka på sociala, ekonomiska 
och miljömässiga värden. Begreppet attrak-
tiv livsmiljö innefattar ett samspel mellan 
funktionell och emotionell attraktivitet:

 Den funktionella attraktiviteten handlar  
 om möjligheter till arbete, utbud av  
 offentlig och privat service, infrastruktur  
 med mera. 

 Den emotionella attraktiviteten berör  
 ”mjuka” områden som identitet, natur,  
 kultur och socialt kapital.

Människors möjlighet att vara delaktiga
Jämlika och jämställda livsvillkor, liksom 
social integration har betydelse för god 
hälsa och hållbar utveckling. Människors 
möjlighet att vara delaktiga och kunna 
påverka främjar integrering och motverkar 
diskriminering. Att känna sig trygg är en 
rättighet och en förutsättning för att kunna 
delta i samhällslivet. Hälsan är inte bara 
viktig för varje människa utan har också en 
koppling till ekonomisk tillväxt. 

Ett attraktivt Sörmland lockar  
fler människor att bosätta sig 
i regionen och ger de männi- 
skor som redan bor här ett 
gott liv. 

Sörmland är unikt genom sin 
flerkärniga ortsstruktur, den 
täta kopplingen mellan an-
gränsande län, större städer, 
landsbygd, naturmiljö och 
vatten. Geografin och till-
gängligheten ger förutsätt-
ningar för unika och attrak-
tiva livsmiljöer.  

Attraktiviteten är nära  
kopplad till övriga målom- 
råden i Sörmlandsstrategin. 
Att människor har tillgång 
till arbete är till exempel 
grundläggande för en  
regions attraktivitet.

  Nuläge, förbättringar och åtgärder
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En frisk befolkning innebär mer deltagande 
i arbetslivet, högre produktivitet och fler 
produktiva år. God hälsa har också starkt 
samband med inlärningsförmåga och inne-
bär fler utbildningsår.

God livsmiljö
En hållbar utveckling är viktig för att värna 
om kommande generationers rätt till en 
god livsmiljö. Inom ramen för miljömässig 
hållbar utveckling har klimat- och energi-
frågor samt skydd och tillgång av naturmil-
jöer betydelse. I detta sammanhang är EU 
2020 och huvudinitiativet ”klimat, energi 
och rörlighet” styrande.

Vad som är attraktivt beror på vem man är, 
vilka förutsättningar man har och vad man 
gör. Attraktiviteten är olika för den som bor 
i, arbetar i eller besöker Sörmland. Det är 
en utmaning att arbeta med attraktivitet för 
olika grupper. Det kan till exempel handla 
om att arbeta med tillgänglighet för män-
niskor med funktionshinder.

Förbättrad infrastruktur
Goda möjligheter till resande gör det möj-
ligt att bo på en liten ort i Sörmland och 
samtidigt ha tillgång till storstadens utbud 
av arbete och fritidsaktiviteter. Genom att 
förbättra infrastrukturen och möjligheterna 
att resa med olika trafikslag kan Sörmlands  
attraktivitet öka ytterligare. Samtidigt finns  
det grupper i samhället som inte kan till-
godogöra sig alla fördelar. Arbetstagare 
med lågavlönade arbeten har inte alltid råd 
att arbetspendla. Denna utveckling kan leda 
till en inlåsningseffekt och öka utanför-
skapet. Rörligheten beror också på i vilket 
skede i livet man befinner sig. Den som har 
ansvar för familj och barn har ofta svårare 
att pendla längre sträckor. 

Fler invånare och ett ökat resande innebär 
ett hårdare tryck på miljön. Men Sörmland 
har goda förutsättningar att utvecklas till ett 
energi- och klimatsmart län. 
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Boendemiljön

Förutom tillgången till arbete, goda res-
möjligheter och service har boendemiljön 
betydelse för var vi vill bo. Olika typer av 
boende behövs eftersom människor har 
olika förutsättningar och behov genom 
livet. Unga människor är till exempel mer 
priskänsliga. Sörmland har, liksom Europa 
i övrigt, en åldrande befolkning. Andelen 
personer över 65 år är högre i Sörmland än 
i riket och förväntas öka. Den ökande ande-
len äldre medför ökade krav på boende 
samt vård och omsorg.

Det råder bostadsbrist  
i sju av länets kommuner
Stora delar av Sörmland ingår i Stockholms 
”storstadsnära landsbygd” som erbjuder att-
raktiva boendemiljöer, rekreationsområden 
för storstadsborna samt har potential att 
attrahera fler internationella besökare.

Under de senaste tio åren har bostadspro-
duktionen i Sörmland inte hållit jämna steg 
med befolkningstillväxten och det råder 
bostadsbrist i sju av länets kommuner. 
En väl fungerande bostadsmarknad är en 
strategisk framgångsfaktor för Sörmlands 
utveckling.

Ett hållbart och integrerat boende
För att komma tillrätta med boendesegre-
gationen behövs en blandad bebyggelse. 
Länets kommuner kan via den regionala 

nivån arbeta tillsammans för ett hållbart 
och integrerat boende. Utbyggnaden ska 
kopplas till övrig planering av infrastruk-
tur och serviceutbud. För utvecklingen av 
boendemiljöer är det framförallt de kom-
munala översiktsplanerna som är styrande.

Ytterligare en förutsättning som har bety-
delse för attraktiviteten är att det finns en 
god IT-infrastruktur. Under mål 2, ”Sörm-
land har starka samband med omvärlden”, 
finns en särskild strategi som handlar om 
att skapa en modern infrastruktur.

Ett rikt kultur- och fritidsliv 

Ett rikt utbud av kultur och fritidsaktivi- 
teter bidrar till goda möten mellan männi-
skor och ökar platsens attraktivitet. När-
heten till rekreation i form av till exempel 
tillgängliga naturmiljöer är också väsentlig. 

Kulturen har stor betydelse för samhälls-
utvecklingen, både för boende och fritid  
i form av aktiviteter och utbud, för demo-
kratin och för välbefinnandet ur ett hälso-
perspektiv. Kulturen har också en strategisk 
betydelse för att attrahera arbetskraft, före- 
tag och besökare. En stad eller region som 
upplevs kreativ har fördel i en växande kon-
kurrens. För utvecklingen på kulturområdet 
är den regionala kulturplanen ett viktigt 
styrdokument.
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Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö.

  Strategi

Hur vi bor har betydelse för vårt välbefin-
nande. Vad som är ett bra boende varierar 
mellan olika grupper och i olika skeden av 
livet. Därför är det nödvändigt med olika 
former av boende. En attraktiv boende-
miljö handlar också om tillgång till god 
samhällsservice och kommersiell service, 
socioekonomisk struktur och möjligheter 
att påverka utvecklingen i närmiljön. Ytter-
ligare en faktor som bidrar är möjligheter 
för de boende att leva ett hållbart liv, till 
exempel genom tillgång till avfallssortering 
eller kollektiva färdmedel.

Ansvar och roller

 Via den kommunala översiktsplane- 
 ringen har kommunerna stor möjlighet  
 att påverka planeringen och byggandet  
 av hållbara boendemiljöer. Kommu- 
 nerna har också ansvar för till exempel  
 avfallshantering.

 Privata och offentliga aktörer på bostads- 
 marknaden har ett stort ansvar för att  
 utveckla både nya och befintliga boende- 
 miljöer.

 Kommunalförbundet Sörmlands kollek- 
 tivtrafikmyndighet har det samlade  
 ansvaret för kollektivtrafiken i länet  
 vilket är en viktig del av en attraktiv  
 och hållbar boendemiljö.

 Länsstyrelsen har ett ansvar för att följa  
 upp utvecklingen av byggnation av  
 bostäder i länet.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Inflyttning i olika grupper.

 Utvecklingen på bostadsmarknaden.

 Behov jämfört med utbud av bostäder.

 Närhet till grönområden.

  

SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020

61



Vi skapar förutsättningar för en god  
och jämlik hälsa hos sörmlänningarna. 

Meningsfull sysselsättning i form av studier 
eller arbete är grundläggande för den upp-
levda hälsan. Samhällets offentliga aktörer 
har stora möjligheter att påverka männis-
kors upplevda hälsa. Det kan handla om 
god vård och omsorg i olika skeden av livet. 
Det kan handla om insatser som stödjer en 
hållbar livsstil och andra typer av förebyg-
gande arbete. 

Barn och unga är särskilt prioriterade. 
Förhållanden under uppväxten får kon-
sekvenser långt fram i livet. I barndomen 
grundläggs förutsättningar för god psykisk 
och fysisk hälsa. Familjens livssituation 
är viktig för barnets uppväxtvillkor och 
framtid.

  Strategi

Ansvar och roller

 Kommuner och landstinget har ett  
 övergripande ansvar när det gäller vård  
 och omsorg. De gör också betydelsefulla  
 insatser i förebyggande och hälsofräm- 
 jande arbete.

 Ideella organisationer har en viktig roll  
 att spela i det förebyggande folkhälso- 
 arbetet.

 Arbetsförmedlingen och Försäkrings- 
 kassan har en viktig uppgift i att stötta  
 arbetslösa, funktionshindrade med flera.

 Folkhögskolor och studieförbund kan  
 bidra till en ökad folkhälsa genom sin  
 erfarenhet och möjligheter att arbeta  
 med individuella läroplaner.

 Sammanhållningspolitiken genom  
 EU 2020 har betydelse för detta arbete.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Ett regionalt perspektiv på kommuner- 
 nas och landstingets befintliga uppfölj- 
 ning inom området.

 Valdeltagande.

 Jämställdhetsindex. 
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Vi skapar förutsättningar för  
ett rikt fritids- och kulturliv. 

Tillgången på ett rikt liv utanför arbete och 
studier är grundläggande. Det kan handla 
om tillgång till kultur i olika former, ett 
väl utvecklat föreningsliv, tillgänglighet till 
naturmiljöer med mera. Dessa satsningar 
har positiva effekter för attraktionskraften 
men också folkhälsan i regionen. Att ta del 
av kultur i olika former är också positivt 
för till exempel demokrati, integration och 
social hållbarhet.

  Strategi

Ansvar och roller

 Kommuner och landsting ska bidra  
 till goda förutsättningar för en rik fritid,  
 bland annat genom att satsa ekonomiska  
 resurser på idrott och kultur. Inom detta  
 område är det angeläget med samverkan  
 mellan till exempel kommuner och  
 förenings- och kulturliv.

 Arbetsgivare och näringsliv har möjlig- 
 het att bidra genom till exempel frisk- 
 vårdssatsningar och sponsring.

 Crowdfunding (se faktaruta) är ett verk- 
 tyg där många kan vara med och påverka  
 och finansiera till exempel kultursatning- 
 ar i Sörmland. Genom crowdfunding kan  
 privata och offentliga medel slås ihop i en  
 gemensam pott.

Stöd för att följa  
utvecklingen av strategin 

 Jämförelser av olika satsningar på kultur  
 och fritid. 

 Studier av de regionala förutsättningarna  
 för en rik fritid.

Crowdfunding (folkfinansiering) är en metod 
för att finansiera projekt eller idéer genom att 
vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta 
sker numera ofta via internetbaserade system. 

Metoden används inom en mängd olika om-
råden som ett sätt att samla ihop medel till 
ett projekt. Det kan handla om välgörenhets-
projekt, artister som söker stöd från sina fans, 
journalistiska projekt eller för att samla in 
startkapital för ett företag. (Källa: Wikipedia)

Crowdfunding
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