
 

 

Tillsammans
utvecklar vi
Sörmland
Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling. Nr 1 2019

Välkommen till vårt första nyhetsbrev

Just nu läser du Region Sörmlands första

nyhetsbrev om hållbar regional utveckling. En

månad har gått sedan vi formellt bildade Region

Sörmland. En månad präglad av planering, nya

mötesformer och tid för våra nya chefer att komma

på plats och hitta arbetsformer för vår nya

organisation. Mycket är sig likt men en del är nytt.

Uppdragen de tre organisationerna hade förra året har vi kvar även i

år men hur vi organiserar oss ser annorlunda ut.

 
Igår, torsdagen den 31 januari hade Regionala utvecklingsnämnden sitt första möte. Där
fastställdes Sörmlandsstrategin. Sörmlandsstrategin är Sörmlands utgångspunkt och
vägledning för det regionala utvecklingsarbetet. Strategin vänder sig till oss som ska vara
med och genomföra det regionala tillväxtarbetet; kommuner, Region Sörmland,
länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter. Även det privata näringslivet och
det civila samhällets organisationer i länet är berörda av strategin.
 
I det här första nyhetsbrevet väljer vi att presentera den nya organisationen, politiker i
Regionala utvecklingsnämnden samt publicera kontaktuppgifter till våra nya
enhetschefer, allt för att underlätta för dig i kontakten med Region Sörmland. Under 2019
kommer vi att skicka ut elva nyhetsbrev inom området hållbar regional utveckling.
 
Med vänliga hälsningar Jan Grönlund,
regiondirektör Region Sörmland

Ny politisk organisation

Den nya regionala utvecklingsnämnden (RUN) har bland annat ansvar för att underlätta 

utvecklingen av attraktiva städer, orter och landsbygd samt hållbara, lokala trafiksystem.  

https://landstingetsormland.se/


Ledamöter i RUN

Monica Johansson, (S), ordförande
Mattias Claesson, (C), 2:a vice
ordförande
Rolf Göran Eriksson, (VfP)
Magnus Leivik, (M)
Anna Jernemalm, (KD)
Anton Berglund, (SD)
 

Daniel Portnoff, (M), Trosa, 1:a vice ordf.
Anders Berglöv, (S), Flen
Johan Rocklind, (S), Gnesta
Göran Dahlström, (S), Katrineholm
Urban Granström, (S), Nyköping
Catharina Fredriksson, (S), Oxelösund
Jacob Högfeldt, (M), Strängnäs
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna
Anneli Bengtson (S), Vingåker

Ny nämnd för regionala utvecklingsfrågor ‒ RUN
Kollektivtrafik och infrastruktur, kompetensutveckling och

arbetskraftstillgång. Det är några av de områden som den nytillsatta

regionala utvecklingsnämnden inom Region Sörmland ska arbeta

med. Nämnden består av totalt 15 ordinarie ledamöter varav sex

stycken representerar Region Sörmland och nio representerar länets

kommuner. Nämndens ordförande är Monica Johansson, (S).

”Regionala utvecklingsnämnden svarar för de regionala utvecklingsfrågorna som Region
Sörmland tilldelats med det statliga tillväxtuppdraget samt de uppgifter som följer Region
Sörmlands ansvar som regional kollektivtrafikmyndighet”. Så står det i reglementet för
nämnden som antogs av landstingsfullmäktige i november förra året.
 
I klartext betyder det att den nya nämnden bland annat ska ta hand om de frågor som
tidigare administrerades av Regionförbundet Sörmland och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet.
 
Vidare ska nämnden också särskilt främja samverkan kring näringsliv och
entreprenörskap, turism och attraktiva livsmiljöer för en hållbar utveckling.
 
Nämnden ska även samverka med andra aktörer i ett storregionalt perspektiv och skapa
ökad tillgänglighet till regionala arbetsmarknader för en positiv utveckling i länets
kommuner.
 
I uppdraget ingår även att upprätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur
och en strategi för länets utveckling, samordna insatser för genomförandet samt ansvara
för uppföljning och redovisning av strategin till regeringen.
 
Från den tidigare kollektivtrafikmyndigheten kommer även ansvaret för att utforma ett
förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den regionala
kollektivtrafiken.
 
Slutligen kan vi konstatera att den nya nämnden även har ansvar för att utveckla
Sörmlands starka samband med omvärlden.
 
Här kan du läsa mer om Region Sörmlands politiska organisation

RUN beslutar

Den regionala utvecklingsnämnden, RUN,

beslutade vid sitt första sammanträde, den 31

januari, att: 

Nämnden sammanträder följande dagar under 2019:
Våren: 31 januari, 28 februari – 1 mars, 15 mars, 15 maj
Hösten: 20 september, 8 november, 13 december

 

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/


Nämnden överlåter åt presidiet att inför varje sammanträde avgöra huruvida det,
helt eller delvis, ska vara offentligt.
I kallelsen till varje sammanträde ska det tydligt framgå i vilken utsträckning det är
offentligt.
Den regionala utvecklingsnämndens delegationsordning antas.
Jonas Jensen utses till dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
artikel 37 att gälla från och med den 1 februari 2019.
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin, fastställs.
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över en gång mellan varje val till
landstings- och kommunfullmäktige,
i linje med Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583 §12).
Verksamhetsplan med budget 2019-2021 för regionala utvecklingsnämnden
fastställs. 

Här hittar du möteshandlingarna
(Här hittar du tidigare handlingar från regionförbundet)

Ny tjänstemannaorganisation

Regional utveckling i fokus

Ett nytt verksamhetsområde ‒ Hållbar regional utveckling ‒
bestående av sju enheter, har i och med regionbildningen bildats för

att arbeta vidare med de regionala utvecklingsfrågor som

kollektivtrafik-myndigheten, regionförbundet och landstingets enhet

för hållbar utveckling tidigare ansvarade för. 

Gemensamt stöd
Enheten ansvarar för att hålla ihop processerna för regional utvecklingsplanering.
Enheten har också i uppdrag att koordinera, förvalta och följa upp verksamhetsområdets
projektportfölj och upphandlingsplan. Enheten jobbar också med projektstöd, analys och
statistik.
Chef: Henrik Sollenborn henrik.sollenborn@regionsormland.se,  0155-26 59 09
 
Hälsofrämjande arbete
Enheten ska stärka arbetet mot Region Sörmlands mål ”Sveriges friskaste län 2025”
genom att erbjuda strategiskt och operationellt sakkunnigt stöd för en hållbar utveckling
och ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt.
Chef: Mia Vejdal maria.vejdal@regionsormland.se, 070-380 97 98
 

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/politiska-sammantraden/
http://sormland.utv.mirror.se/politik
mailto:%20henrik.sollenborn@regionsormland.se
mailto:%20maria.vejdal@regionsormland.se


Miljö och klimat
I enhetens uppdrag ingår att ge kvalificerat ledningsstöd i strategiska och
koncernövergripande miljöfrågor, bistå verksamheter med stöd inom miljöområdet samt
mätning och övervakning av regionens miljöprestanda. Enhetens miljösamordnare finns
till som stöd för miljöarbetet ute i regionens verksamheter.
Chef: Annelie Tonell annelie.tonell@regionsormland.se, 0767-20 16 22
 
Tillväxt och folkhälsa
Enheten svarar för att utifrån Sörmlandsstrategin driva det regionala tillväxtarbetet och
samordna utvecklingsinsatser. Där ingår fysisk planering, näringslivsutveckling,
kompetensförsörjning, infrastruktur samt strategiskt folkhälsoarbete.
Chef: Maria Fyrby maria.fyrby@regionsormland.se, 072-229 20 46
 
Kollektivtrafik
Enheten ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland som består av tågtrafik,
busstrafik och skärgårdstrafik. All trafik är upphandlad och det innebär att en av enhetens
centrala arbetsuppgifter är upphandling samt avtal- och kvalitetsuppföljning. Enhetens
ansvar också för Sörmlandstaxan och uppföljning av resande och intäkter. Vi har också
ansvar för betal- och informationssystem för ombordförsäljning och de försäljningskanaler
våra biljetter distribueras genom.
Chef: Hanna Bergström, hanna.bergstrom@regionsormland.se, 076-125 59 51
Biträdande chef: Åsa Bjerke, asa.bjerke@regionsormland.se, 072-147 95 42
 
Servicecenter
Med en dygnet-runt-verksamhet hjälper Servicecenter Regionens medborgare att boka
samt planera färdtjänst- och sjukresor, omsorgsresor och skolskjutsresor inom den
särskilda kollektivtrafiken. Vi upplyser om Trafikupplysningsfrågor, hållplatsinformation,
tidtabeller, pris –och produktinformation samt tar emot och handlägger kundsynpunkter
för kollektivtrafiken. Servicecenter besvarar cirka 350 000 samtal per år.
Chef: Hanna Bergström, hanna.bergstrom@regionsormland.se, 076-125 59 51
Chef Servicecenter: Charlotte Nilsson (föräldraledig tom 31/3)
Biträdande chef Servicecenter: Sebastian Opava, sebastian.opava@regionsormland.se, 
072-712 73 90
 
Serviceresor
Enheten svarar för att utveckla den särskilda kollektivtrafiken. Inom enheten ansvarar vi
för implementering av nya trafikavtal samt uppföljning och utveckling av befintliga avtal.
Inom enheten finns ansvaret för trafikplanering för skolskjuts och andra återkommande
resor.
Chef: Hanna Bergström, hanna.bergstrom@regionsormland.se, 076-125 59 51
Chef Serviceresor: Emil Wiberg, emil.wiberg@regionsormland.se, 076-116 59 04

Nyheter

En regional livsmedelsstrategi 
– tillsammans för en ökad
livsmedelsproduktion

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region

Sörmland och LRF Södermanland har tillsammans

arbetat fram en regional livsmedelsstrategi för

Södermanlands län.

Strategin behandlar hela livsmedelskedjan från jord till bord och syftar till att öka
livsmedelsproduktionen i länet. Den 13 februari lanseras den färdiga strategin med
tillhörande handlingsplan på Sörmlands museum.
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Under 2018 har Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF Södermanland tillsammans
arbetat fram en regional livsmedelsstrategi som sträcker sig fram till år 2030.
Livsmedelsstrategin beskriver länets möjligheter och utmaningar inom livsmedelssektorn
samt vad som är viktigt för att öka produktionen. Strategin ska också bidra till att uppnå
målet i den nationella livsmedelsstrategin om en ökad svensk livsmedelsproduktion.

Succéutveckling för
Sörmlandstrafikens
app – snart säljs hälften av alla
enkelbiljetter via mobilen

Sörmlandstrafiken var en av de första i Sverige att ha

realtidsinformation i en app för kollektivtrafik. Där kan resenärer se

exakt var bussen befinner sig och på så sätt ha stenkoll på just sin

buss. Sedan lanseringen har flera andra smarta funktioner införts,

bland annat tjänsten företagskonto och möjligheten att betala med

Swish.  

Detta har minst sagt tagits emot väl av Sörmlands resenärer. Under 2018 ökade antalet
sökta resor i appen med 70% jämfört med 2017. I december slog appen rekord med totalt
3 494 257 sökningar. Försäljningen av enkelbiljetter i appen har ökat med 34% jämfört
med 2017. Procentuellt säljs nu 45% av enkelbiljetterna via appen, att jämföra med 30%
under 2017.
 
– Det är en utveckling som vi har jobbat målmedvetet under lång tid för att uppnå. Vi har
också varit lyhörda gentemot våra resenärer och hela tiden försökt anpassa oss till de
tjänster och funktioner som de efterfrågar, säger Zana Zgog som är försäljningsansvarig
på Sörmlandstrafiken.

Om du inte redan har appen är det hög tid att skaffa den nu. För dig som har en iPhone
hittar du vår app i Appstore. Har du en androidmobil går du till Google Play. Sök bara på
Sörmlandstrafiken så hittar du den.  

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken



Kalender

6-9
Februari

Folk och kultur

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för
konst och kultur i hela Sverige. Arrangörer och initiativtagare till
Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i
Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med
Eskilstuna kommun och Region Sörmland.
Läs mer om Folk och kultur här

8
Februari

Morgonsoffan i Nyköping / Oxelösund

Trevlig företagarfrukost med aktuella gäster, musik och
underhållning. En bra start på fredagen. 07.30-09.00 på
Nyköpingshus. Morgonens program och anmälan hittar du här

Livsmedelsstrategin lanseras

https://www.folkochkultur.se/
https://www.nykopingsregionen.se/event/?eID=4323


13
Februari

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Region Sörmland och LRF
Södermanland bjuder tillsammans in till lanseringen av den
regionala livsmedelsstrategin för Södermanlands län.
Lanseringen sker den 13 februari kl 15.00-17.00 på Sörmlands
museum i Nyköping. 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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