
Därför ska du tacka ja till fiber 

Region Sörmland har tillsammans med
de sörmländska kommunerna tagit fram
en film som visar varför du som
privatperson ska installera fiber i ditt hus.
 
Se filmen här!

Södermanlands väg till

digitalisering

Du kan också läsa mer om det arbete
som vi gjort tillsammans med
länsstyrelsen i presentationen
"Södermanlands väg mot digitalisering"
Se presentationen här!

 

 

Tillsammans
utvecklar vi Sörmland
Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling – Nummer 2, 2019

Digitalisera för en hållbar region
Här är nummer två av vårt nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling. I det här numret ligger fokus på digitaliseringens
möjligheter. Oavsett om det handlar om att underlätta i sjukvården
eller om det handlar om att skapa nya sätt att resa kollektivt så
har digitaliseringen en viktig roll att spela. I och med
regionbildningen har vi fått nya möjligheter att stärka vår digitala
position. Den 1 januari fick Region Sörmland en ny

digitaliseringskoordinator som tillsammans med länsstyrelsen och kommunerna ska
främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Att arbeta med
digitalisering är inget nytt utan har pågått under en längre tid och ett exempel där det
fungerar är inom kollektivtrafiken där den senaste NKI-undersökningen, (nöjd-
kund-index) visar att sörmlänningen är mer nöjd än någonsin med sin kollektivtrafik. En
av anledningarna till ökningen är att resenären upplever att det är enklare att köpa
biljetter genom olika digitala lösningar. I det här numret får du ta del av flera pågående
digitaliseringssatsningar.
 
Vänliga hälsningar,
Jan Grönlund regiondirektör

Här är han – Sörmlands nye
digitaliseringskoordinator
– Johan Isacsson! 

Johans uppdrag är att ”främja användningen av

digitala arbetssätt, verktyg och tjänster och regional

tillväxt”, enligt regeringsförklaringen. Det innebär att

han ska samverka och samordna arbetet i ett strategiskt

utvecklingsperspektiv inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

https://youtu.be/pR2yJuv5nZo
https://rfs.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=77bb78cb6c1f4f658a9506a1182ae900
https://landstingetsormland.se/


–  Aktörerna som jag ska arbeta med är bland annat kommunerna och länsstyrelsen,
men också det privata näringslivet och det civila samhället, förklarar Johan vars arbete
nu är under uppbyggnad.

Digitaliseringen har också en central roll när det gäller att skapa hållbar regional tillväxt
för att minska geografins betydelse, skapa inkludering, god tillgänglighet och möjligheten
att bo och driva konkurrenskraftiga företag i hela landet.

–  Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Som exempel ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att
använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att
uppnå en god och jämlik hälsa, så vi har lite att arbeta med framöver, säger Johan vars
uppdrag sträcker sig fram till och med år 2020.

– Ett av regeringens fem prioriterade områden är digital trygghet vilket bland annat
innebär att man ska vara kunnig nog att ta del av det digitala samhället, förklarar Johan
Isacsson som föregår med gott exempel och kör många möten på Skype. 
 
Johan, som började sitt nya jobb på Region Sörmland den 1 januari, har ett förflutet på
bland annat IBM och D-data där han senast var chef för utvecklingsenheten.

Sörmlänningarna nöjdare än någonsin med sin
kollektivtrafik – digitala biljettköp en av
framgångsfaktorerna

Allmänheten i Sörmland är nöjdare än någonsin med sin

kollektivtrafik. Sörmlandstrafikens senaste NKI-undersökning visar

kraftig ökning när det gäller nöjdheten. En av anledningarna bakom

ökningen är att resenärerna upplever att det är enklare än någonsin

att köpa biljetter i digitala kanaler.  

Sedan ett antal år tillbaka undersöker Sörmlandstrafiken allmänhetens attityder och
nöjdhet på två olika sätt. Dels genom en enkätundersökning ombord på bussarna, dels
genom telefonintervjuer med allmänheten. När resultaten nu är sammanställda ser vi i
resultatet från telefonundersökningen att allmänheten är mycket mer nöjda med sin
kollektivtrafik än förra året.
 
– Vi går upp kraftigt i den senaste telefonmätningen. Det är oerhört glädjande  att vi i
allmänhetens ögon är på rätt spår. Att kollektivtrafiken uppfattas som attraktiv är viktigt för
att vi ska nå de högst ställda hållbarhetsmål som finns, säger Hanna Bergström,
enhetschef för kollektivtrafiken på Region Sörmland, som är ansvarig för kollektivtrafiken i
länet.
 
Nyckelfaktorer bakom den stora ökningen är framförallt att:

det är enklare att köpa biljetter (under 2018 lanserades bland annat möjligheten att
betala sin biljett med Swish i appen och sedan tidigare finns funktionen
företagskonto)



kollektivtrafiken är prisvärd
avgångstiderna bättre återspeglar resenärernas behov

Vad gäller ombordundersökningen ligger resultatet stabilt jämfört med den senaste
höstmätningen 2017.

Mycket på gång inom välfärdsteknik i Sörmland

Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle, även vården och

omsorgen. Utvecklingen skapar nya möjligheter till tekniska lösningar,

så kallad välfärdsteknik. Exempel på välfärdsteknik är digitala

trygghetslarm, digital tillsyn via kamera, appar och robotar av olika

slag. I Sörmland arbetar flera olika aktörer med forskning och

utveckling inom välfärdsteknik. 

 

Modell för att beskriva effekter

Genom "Samhällskontraktet" bedriver Region Sörmland, Region Västmanland,
Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola en nära samverkan kring
forskning och utveckling. Ett av de aktuella projekten har fått namnet HV3D. Målet är att
arbeta fram en modell, som i praktisk användning inom regionernas och kommunernas
verksamheter, kan beskriva förväntade eller uppnådda effekter på individnivå,
organisatorisk nivå samt samhällsnivå (ekonomi) vid införandet av en hälso- och
välfärdsteknisk lösning.
Läs mer om projektet
 

Stöd för kommuner och region vid införande av välfärdsteknik

Noden för välfärdsteknik (FoU i Sörmland) kommer att stödja kommuner och region vid
införandet av nya digitala hjälpmedel inom vård och omsorg. Det görs bland annat genom
omvärldsbevakning och kunskapssammanställningar och genom att ta fram metoder för 
utvärdering av välfärdstekniska tjänster och produkter. Noden ska också arbeta för att
underlätta och främja samverkan samt utbyte av erfarenheter kring välfärdsteknik mellan
kommunerna i Sörmland.
Läs mer om noden för välfärdsteknik 

 

Utveckling av produkter och lösningar

Robotdalen har tre olika inriktningar; hälsa, industri och service. Inom hälsoområdet
utvecklas, i nära samarbete med kommuner och regioner, innovativa produkter och
lösningar inom välfärdsteknologi.
Läs mer om robotdalens arbete 

Om Samhällskontraktet

Samhällskontraktet är ett av de mest omfattande samverkansavtalen i Sverige när det
gäller avtal mellan offentliga aktörer och högskola. Målet är att med gemensamma
krafter stärka vår region.

https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/mkhv/fou-inom-mkhv/hjalpmedel-och-valfardsteknik-i-tre-dimensioner-hv3d-1.96722
https://fou.sormland.se/omraden/digitalisering-och-valfardsteknik/nod-for-valfardsteknik/
http://www.robotdalen.se/sv/halsa-tekniska-losningar-varden-sa-att-aldre-kan-bo-kvar-hemma


Läs mer om Samhällskontraktet

Digitala återbesök på vårdcentraler

Under  2018 startades ett projekt med återbesök

via video på tio vårdcentraler i länet. Största nyttan

är tidsbesparing för patienterna.

Syftet är att ge fler alternativ till kontakt med vården, utifrån
patientens behov och önskemål. Återbesöken kan exempelvis

vara till läkare, kurator eller sjukgymnast. De patienter som vill göra sitt återbesök via
video får ett mail med en länk till ett digitalt väntrum. Där loggar de sedan in på sin
bokade tid.

Innan projektet startades intervjuades patienter om inställningen till att få träffa sin
vårdkontakt i ett videobesök. Majoriteten önskade byta ut ett fysiskt besök till ett
videobesök. Den största nyttan enligt patienterna, främst de äldre, är tidsbesparingen. År
2018 hade primärvården totalt 291 återbesök via video.

Nyheter

Fler besökte Sörmland under 2018

Förra året registrerades 1 158 000 gästnätter på sörmländska hotell,

vandrarhem och campingar, enligt statistik från Tillväxtverket. Det är

68 000 fler övernattningar än 2017 – den största ökningen på flera år.

De flesta besökarna är svenska, men omkring 155 000 är besökare från utlandet – totalt
7 600 fler än under 2017. Exakt vilka som föredrar Sörmland och vilka besöksmål de har
lockats till är fortfarande oklart. Tillväxtverkets fullständiga analys kommer först i juni.
 
- Det betyder att regionförbundets tidigare idoga satsningar på besöksnäringen börjar ge
utdelning. Det är vår fasta övertygelse att den nya regionen fortsätter arbetet inom en av
Sveriges hetaste basnäringar, säger Ola L Nilsson, vd för STUA som arbetar med att
utveckla turismen i Sörmland på uppdrag av kommunerna och Region Sörmland.

I dagarna har vi också nåtts av nyheten att sysselsättningen i länets besöksnäring har
vuxit fyra gånger snabbare än Sörmlands övriga arbetsmarknad de senaste tio åren.

Mycket Region Sörmland
på ”Folk och kultur”

https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/om


För andra året i följd arrangerades det nya

kulturpolitiska konventet ”Folk och kultur” i

Munktellstaden i Eskilstuna den 6–9 februari.

I år var dessutom Region Sörmland en av de stora

arrangörerna.

Evenemanget beskrivs som en tribun för konst och kultur i hela
Sverige.  Syftet är att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv,

sprida kunskap och kulturens betydelse för sig och andra sektorer samt synliggöra den
regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla
politikerområden.

”Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och
medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet” heter det bland annat i
programförklaringen.
 
På plats, som en del av Region Sörmland, fanns Scenkonst Sörmland, Åsa och
Eskilstuna folkhögskola, Sörmlands naturbruk som består av Nynäs Slott och
Öknaskolan, Sörmlands Museum och Biblioteksutveckling Sörmland.

På konventet deltog även ”Stolt mat i Sörmland” som delfinansieras av Region Sörmland.

Sörmland ska bli ett
matlän att räkna med!

I förra numret av vårt nyhetsbrev skrev vi om

lanseringen av den nya livsmedelsstrategin.

Strategi och handlingsplan för att vägleda arbetet

med att öka länets livsmedelsproduktion och stärka

vår gastronomiska profil finns nu på plats.

- Vi vill öka produktionen av livsmedel med ännu högre kvalitet och lönsammare företag.
Sörmland ska bli ett matlän att räkna med, säger Magnus Nilsson, näringslivsstrateg på
Region Sörmland.

Fem områden bedöms som särskilt viktiga för att öka produktionen i länet:

kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
regler och villkor
förutsättningar för företagande
sörmländsk matidentitet
ökad hållbar produktion

Här kan du läsa mer om livsmedelsstrategin

Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

SKL har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram öppna

jämförelser kring folkhälsan i landet. Fokus är  jämförelser mellan

kommuner och regioner.

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/regional-livsmedelsstrategi-for-sodermanland.html


Nyligen kom rapporten som innehåller resultat på regional och lokal nivå för 39
indikatorer som speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar
hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning, trygghet och levnadsvanor.  Hälsan i
befolkningen är fortsatt god men det finns stora skillnader mellan olika delar av landet.
Hälsoutvecklingen är inte lika gynnsam för dem med förgymnasial utbildning jämfört med
dem med eftergymnasial utbildning, exempelvis sett till medellivslängd, självskattad
hälsa, fetma, hjärtinfarkt och lungcancer.

Utvecklingen av befolkningens livsvillkor och levnadsförhållanden skiljer sig avsevärt åt
mellan kommunerna, sett till behörighet till gymnasiet och långtidsarbetslöshet, liksom
upplevelsen av trygghet och tillit som också visar stora skillnader mellan olika grupper i
samhället.
 
Läs mer och se hur din kommun ligger till 

På dagordningen – Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträde 28 februari – 1 mars

Vid regionala utvecklingsnämndens andra sammanträde 2019

tas följande upp till beslut:

Uppdatering av verksamhetsplan med budget 2019–2021
för regionala utvecklingsnämnden
Överenskommelse om samverkan mellan Region Sörmland
och Mälardalens högskola

 Läs möteshandlingarna här

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/folkhalsa.1125.html
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/429059


Kalender

8
Mars

Morgonsoffan i Nyköping/Oxelösund

En trevlig företagarfrukost med intressanta gäster och
underhållning på Nyköpingshus. En bra start på fredagen!
Program och anmälan

18
Mars

Bussförarnas dag

En dag då vi passar på att uppmärksamma alla bussförare som
jobbar hårt för att hålla igång kollektivtrafiken som är så viktig för
så många sörmlänningar. Var gärna lite extra vänlig mot din
bussförare den här dagen!

Reglabs Årskonferens i Västerås

https://www.nykopingsregionen.se/event/?eID=4324


27
Mars

MASH UP – eller korsbefruktning – är ett sätt att möta
framtidens samhällsutmaningar. Att mixa områden som tidigare
varit okända för varandra skapar innovation och förnyelse. På
Reglabs årskonferens 2019 pratar vi rymdbostäder, robotbeslut
och solcellssolstolar i samtal som krockar och leder framåt. Du
träffar forskare och praktiker som arbetar i gränslandet där olika
kompetenser förenas. Läs mer här

Följ oss på Facebook

Ni hittar oss på Region Sörmland – Tillväxt och utveckling

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

http://www.reglab.se/konferenser/arskonferens-2019/
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=10&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

