
 

 

Tillsammans
utvecklar vi Sörmland
Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling – Nummer 3, 2019

En hållbar region med minskat
klimatavtryck
På lördag är det "Earth Hour" och då släcker vi lamporna i hela
världen under en timme, men inom Region Sörmland arbetar vi
med hållbarhet och energieffektivisering alla dagar, året runt. 

Vi arbetar för att Sörmland ska vara en plats för alla, där alla har
lika rättigheter och bemöts utifrån sina egna förutsättningar. De

globala målen och Agenda 2030 har stor betydelse för regionens uppdrag och roll.
Sörmlands-strategin som styr hur vi jobbar med utvecklingsfrågor i regionen har ett
perspektiv på hållbar utveckling där social hållbarhet är målet, ekonomin medlet och
ekologin sätter ramarna. 
 
Sörmland ska vara en hållbar, välmående och växande region som verkar för ett hållbart
samhälle och samtidigt minskar klimatavtrycket. Därför arbetar vi med ett omfattande
hållbarhetsprogram.
 
Se filmen om hållbarhetsprogrammet 
 
Vänliga hälsningar,
Jan Grönlund, regiondirektör

Earth Hour den 30 mars

På lördag är det dags att släcka ned ljuset igen mellan klockan 20.30

och 21.30! Earth Hour är en global kampanj som uppmanar privat-

personer, företag och myndigheter att under en timme släcka

belysningen. 

Earth Hour är en symbol för att ta klimatfrågan på allvar. Kampanjen sker årligen den
sista lördagen i mars sedan 2007. Varje år har Earth Hour ett tema för att lyfta fram de
utmaningar som finns runt om i världen. I år är temat ”Connect2earth” som syftar på
kopplingarna mellan klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald.
 
Läs mer om Earth Hour
Se den officiella filmen om Earth Hour 2019 här.

https://landstingetsormland.se/
https://youtu.be/3t-4j8vRXW8
https://www.wwf.se/earth-hour
https://youtu.be/t1z0sASsBb0?list=PLvL1oc-Y1fS7OqPWX7frjduBpTD6HwWnV


"Res framtiden grön" – ny kampanj
för att få fler att välja kollektivtrafiken

I samband med Earth Hour i slutet av mars lanserar

Sörmlandstrafiken en egen kampanj för att få fler

att  ta hållbara beslut som påverkar framtiden positivt. I en serie fiktiva

dokumentärer kommer får vi följa hur "The Green Bus Movement"

startade i Sörmland i år och hur rörelsen fram till år 2050 spritt sig

globalt.
 
För att ha en chans att nå klimatmålen krävs en 70-procentig minskning
av nettoutsläppen av växthusgaser till år 2030. I en rapport från Trafikverket i februari om
vägtrafikens utsläpp pekas kollektivtrafiken ut som en viktig pusselbit för att minska
koldioxidutsläppen. Rapporten visar att såväl bensin som dieseldrivna bilars utsläpp
ökade under såväl 2017 som 2018. Det är därför ett prioriterat område för alla
kollektivtrafikhuvudmän att få fler att välja att åka kollektivt.
 

Mocumentaries och bioreklam

Under slutet av mars, i anknytning till Earth Hour, flyttar vi därför fram gränserna för hur
man kommunicerar om kollektivtrafik genom att i digitala medier lansera den fiktiva
rörelsen "The Green Bus Movement". I fem korta filmer, så kallade mocumentaries –
fiktiva dokumentärer,  kommer vi genom tillbakablickar från år 2050 att få följa framväxten
av rörelsen, då 2019 var året då människor insåg att det fanns något de kunde göra
själva för att skapa en mer hållbar framtid.
 
Kampanjens budskap, ”Res framtiden grön” har som syfte att lyfta kollektivtrafiken som
en viktig del i lösningen av de miljöutmaningar som vi står inför och att det finns en enkel
sak som var och en kan göra för att bidra: åka kollektivt. Kampanjens underliggande
tema är att människors samlade initiativkraft och små konkreta handlingar skapar en
positiv förändring i en samhällskontext av klimatångest och larmrapporter: – Vi kan lösa
detta tillsammans – kollektivt. Vi reser framtiden grön!

Kampanjen kommer att synas på Sörmlandstrafikens Facebooksida och webb, på
Instagram och bioreklam i Sörmland under april–maj.

Region Sörmland tar plats
i Glokala Sverige

Under ledning av FN-förbundet och SKL utvecklar

Region Sörmland, tillsammans med 14 andra regioner och 82

kommuner, vårt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda

2030,

i projektet Glokala Sverige.

https://www.facebook.com/sormlandstrafiken
https://sormlandstrafiken.se/GreenBusMovement


Foto: Pixabay

Hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har stor betydelse för regionens olika uppdrag och
roller. Agendan är därför grundläggande för både den regionala utvecklingsstrategin,
Sörmlandsstrategin och regionens hållbarhetsprogram.
 

Vad är Glokala Sverige?

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska
FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Projektet
syftar till att öka kunskapen om Agenda 2030 i kommuner och regioner. 
 
Region Sörmland deltar i projektet tillsammans med Nyköpings, Strängnäs och
Eskilstuna kommun. Både Region Sörmland och Nyköpings kommun fanns med under
projektets pilotår och medverkade i framtagandet av utbildningar och material. Det känns
därför extra roligt att se det intresse och engagemang som nu visar sig genom det stora
deltagarantalet från landets kommuner och regioner.
 
Läs mer om Agenda 2030 och projektet Glokala Sverige
 
På projektet webbplats kan du ta del av materialet och sprida kunskapen och
engagemanget kring Agenda 2030 vidare på din arbetsplats och i dina nätverk!
 
Kontaktpersoner på Region Sörmland 
Mona Karila; mona.karila@regionsormland.se; 072-143 81 06 
Anna Svedlund; anna.svedlund@regionsormland.se;  076-340 49 19

Mobility Management ska förändra 
sörmlänningarnas resvanor

Mobility management (MM) är ett koncept för att

främja hållbara transporter och resor genom att

påverka och förändra resenärers beteende och

attityder. 

Under 2018 gjorde tidigare regionförbundet en utredning kring
möjligheterna att arbeta med Mobility Management efter regionbildningen. Utifrån den
utredningen har nu Region Sörmland valt att påbörja arbetet i en intern arbetsgrupp.
Under året ska en arbetsplan tas fram och fokus ligger på att starta upp ett regionalt
nätverk där kommunerna ingår. Arbetsgruppen ser idag möjliga åtgärder både internt och
externt, det vill säga åtgärder som har fokus på såväl medarbetare som medborgare.
 

Vad är Mobility Management?

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/


Mobility management är både miljöeffektivt, kostnadseffektivt och gynnsamt för
folkhälsan. Det är ”mjuka” åtgärder för att påverka resan innan den har börjat. Genom
exempelvis rådgivning, information, kampanjer och marknadsföring får trafikanter stöd att
förändra sina resvanor. Syftet är främst att minska det privata bilanvändandet och främja
gång-, cykel-, och kollektivtrafik eller att se till att vissa resor inte behöver ske
överhuvudtaget.

Foto: Pixabay

Världsvattendagen

Den 22 mars firade vi världsvattendagen. Målet med dagen var att

lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Den startades 1992 på

initiativ av FN:s generalförsamling  och har sedan dess varje år belyst

olika vattenrelaterade teman.

Årets tema var ”leaving no one behind”. Temat bygger på den globala 2030-agendan för
hållbar utveckling och relaterar specifikt  till hållbarhetsmål 6 ”rent vatten och sanitet” som
är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla år 2030. Idag lever
fortfarande miljarder människor utan säkert vatten, hemma, i skolan och på
arbetsplatsen.
 

Bevaring av säkert vatten

Region Sörmland arbetar med en ansvarsfull läkemedelsanvändning och för en hållbar
läkemedelskedja. Detta är en del av vårt hållbarhetsprogram. Det är viktigt att inte slänga
läkemedel eller kemikalier direkt i avloppet eller i de vanliga soporna, risken är då att
farliga ämnen följer med ut i haven. Detta påverkar fiskarna och havsmiljön som i sin tur
påverkar vår hälsa när vi äter livsmedel som kommer från haven.

Foto: MostPhotos

Hållbara inköp ger stor miljönytta

En mycket stor del av Region Sörmlands miljöpåverkan kommer från

inköp och användning av produkter, varor och tjänster.



Inköpsavdelningen arbetar åt både Sörmland och Västmanland - tillsammans gör de
båda regionerna inköp för fem miljarder kronor per år. Styrning av inköp ger därför stor
miljönytta, men inköpspolicyn handlar inte bara om miljö utan även inom social hållbarhet
som att bidra till det lokala näringslivet och säkerställa att det finns kollektivavtal och goda
arbetsförhållanden.
 
Alla miljökrav som ställs i Region Sörmlands upphandlingar grundar sig på hållbarhets-
programmet. Inköpspolicyn säger bland annat att vi ska bidra till god ekonomisk
hushållning, främja ett gott näringslivsklimat i regionerna och globalt, säkerställa att
kollektivavtal och goda arbetsvillkor råder hos leverantörer samt bidra till ett utvecklat
lokalt näringsliv och fler arbetstillfällen i länen.

Nyheter

Klart med chef för
Hållbar regional utveckling

Kenneth Hagström. Så heter den nye chefen för

verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling.

Till Region Sörmland kommer han med stor

erfarenhet av regionala utvecklingsfrågor, brett nätverk och mångårig

vana av att vara chef och ledare.

– Det ska bli superspännande. Jag har i många år av mitt yrkesverksamma liv levt och
arbetat med frågor om regional utveckling, i Sörmland men också i de angränsande
regionerna, säger Kenneth Hagström.
 
Till Region Sörmland, där titeln blir regional utvecklingsdirektör, kommer Kenneth med
stor erfarenhet av samhällsbyggnads- och regionala utvecklingsfrågor i både kommuner
och myndigheter i Nyköping, Södertälje och Norrköping. Senast på Trafikverket och
projekt Ostlänken. Kenneth Hagström är Nyköpingsbo sedan 2005 och börjar sitt arbete
som regional utvecklingsdirektör i början av maj.
 
– Kenneth Hagströms långa erfarenhet, hans stora nätverk i regionala frågor och breda
perspektiv på samhällsutveckling gör honom till en mycket lämplig chef för Hållbar
regional utveckling, säger regiondirektör Jan Grönlund.

Regionen deltar i Pride för elfte året i
rad

I år deltar vi på alla Pride-arrangemang som äger

rum i Sörmland. Den 18 maj startar vi i Eskilstuna,

därefter följer Katrineholm den 25 maj och Gnesta

31 augusti. Vi är med, följ med du också!

För elva år sedan deltog landstinget för första gången på Pride i Eskilstuna och
Stockholm. I år deltar vi i alla kommande Pride-arrangemang som äger rum i länet.
Deltagandet på respektive ort kommer att se lite olika ut, men vi kommer att gå under
regionens flagga i samtliga parader.
 

Regionen tar ställning

Vi står upp för alla människors lika rätt och arbetar för att alla patienter, kunder, elever,
brukare, besökare och medarbetare ska känna sig välkomna och bli bemötta utifrån sina
förutsättningar, oavsett vem hen är. I år har vi valt att lägga fokus på ”Schysst sex” och
uppmanar våra medborgare att gå in på testadighemma.se. Idag är cirka 47 av våra
verksamheter och nästan 2 000 medarbetare utbildade inom hbtq. 

https://testadighemma.se/
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Elin Karlsson 

tf regionchef UF i Sörmland

Marina Arkkukangas – det heter FoU i
Sörmlands nya chef som tar över efter
Carina Forsman Björkman den 1 april.
Marina kommer närmast från jobbet som forskningsledare på FoU
i Sörmland. Hon har disputerat i ämnet vårdvetenskap på
Mälardalens högskola.
– Jag vill fortsätta att utveckla verksamheten och arbeta för att
förverkliga visionen om att länets välfärdsaktörer ska erbjuda

välfärdstjänster baserat på bästa tillgängliga kunskap, säger Marina.

Forskning och utveckling i Sörmland arbetar med kunskapsutveckling inom socialtjänsten
och angränsande delar av hälso- och sjukvården och är en gemensam resurs för länets
kommuner och landsting.

När Carina Forsman Björkman, som varit chef sedan 2005, startade FoU i Sörmland
hade verksamheten två anställda. Under hennes tid har verksamheten vuxit mycket ,
både när det gäller arbetsområden och personal som periodvis varit uppe i 20 anställda.

Vägar till industrin – vad tycker elever i
grundskolan om teknik och industri?

Industrins ställning som tillväxtmotor för Sörmland

är stark. En förutsättning för att det ska fortsätta att

vara så är att unga väljer att verka inom industrin. 

En kartläggning i projektet "Vägar till industrin" visar att
teknikintresset är högt bland Eskilstunaelever i yngre åldrar men
att det sedan falnar. Glädjande nog visar projektet att det med

enkla medel går att öka elevers teknikintresse.
 
Vägar till industrin är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland,
under ledning av Eskilstuna fabriksförening. Projektet har fått nationellt stöd av
Tillväxtverket. Syftet med projektet är att attrahera fler barn och ungdomar att arbeta
inom industrin och den industrinära tjänstesektorn för att möta den framtida
kompetensförsörjningen.

Läs mer i rapporterna:
Vägar till industrin - piloter och före/efteranalys
Vägar till industrin - kartläggningsrapporten

Hållbarhet – påtaglig trend bland unga
företagare

1 114 – så många gymnasieelever i Sörmland

driver just nu ett UF-företag, det vill säga ett

företag som står för Ung Företagsamhet. En

verksamhet som före detta regionförbundet,

numera Region Sörmland, stöttat i många år och

vars syfte är att utbilda unga i entreprenörskap i

grundskolan och gymnasiet.

http://eskilstuna-fabriksforening.se/sites/default/files/vagar_till_industrin_pilot_och_foreefter_rev_a_1.pdf
http://eskilstuna-fabriksforening.se/sites/default/files/vagar_till_industrin_kartlaggningsrapporten_rev_a_1.pdf


UF-företagande är en växande trend bland unga, uppger Elin Karlsson, tillförordnad
regionchef för UF i Sörmland. Just nu kan man också skönja en tydlig trend att
ungdomarnas affärsidéer, på ett eller annat sätt, knyter an till hållbarhet. I år är det mer
fokus än någonsin på hållbarhet, framförallt miljömässig hållbarhet. 

– Det är jättemånga som har hållbarhetstänket med i sina affärsidéer, både när det gäller
vilken typ av produkt man säljer eller vilken leverantör man väljer för att det ska vara
hållbart, säger Elin Karlsson.

Forskningen visar också att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare än andra
startar egna företag, har lägre arbetslöshet och tjänar mer.  

 Regionala utvecklingsnämnden beslutar

RUN beslutade den 15 mars att:

Välja nytt dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR) 
Justera delegationsordning för regionala utvecklingsnämnden
Region Sörmlands ska fortsätta att vara delaktiga i Folk & Kultur 
Godkänna Mälardalstrafiks beslut om förslag till uppdatering av
samverkansavtal samt uppdragsavtal inför upphandling av
Mälartåg Etapp 2

Läs möteshandlingarna här

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken (ny måndag)

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/429061


Kalender

30
Mars

Earth Hour

Glöm inte att släcka lamporna mellan 20.30 och 21.30!

5
April

Morgonsoffan i KFV

Trevlig företagarfrukost med spännande gäster och
underhållning. Denna gång träffas vi på Bruket i Hälleforsnäs
mellan 07.30 och 09.00. Välkommen. Program och anmälan
hittar du här.

Regional klimatdag på ReTuna Återbruksgalleria



3
Maj

Välkommen till en konferensdag tillägnad klimat- och
energifrågorna i länet. Mer information och program kommer
senare. Save the date! 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=13&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

