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Tillsammans
utvecklar vi Sörmland
Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling – Nummer 4, 2019

Gör din röst hörd i EU-valet!
Om en månad är det dags för EU-val. Bryssel kan ibland kännas
avlägset på många sätt, men det som beslutas i EU påverkar oss
som region i allra högsta grad och därför är det viktigt att vi
utnyttjar vår demokratiska rätt att påverka genom att gå och rösta
den 26 maj.
 
Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg
för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i

Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett
framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. Många av våra utvecklingsprojekt finansieras
genom europeiska regionalfonden och socialfonden. Det vill vi ska fortsätta även i
framtiden, så gå och rösta för en fortsatt god utveckling för Sörmland!
 
Vänliga hälsningar,
Jan Grönlund, regiondirektör

EU-projekt i Sörmland

Sörmland har under pågående period 2014–2020

tagit del av runt 240 miljoner kronor i EU-stöd från

regionala utvecklingsfonden och socialfonden.  

Sörmland har arbetat mycket aktivt och organiserat för att använda strukturfondsmedel i
det regionala utvecklingsarbetet och samarbetat med andra regioner för en ökad
strategisk inriktning. 
 
Ett exempel på ett framgångsrikt projekt som fått medel från socialfonden är #jagmed
som var ett unikt och omfattande projekt där 30 kommuner inom ÖMS (Östra
Mellansverige) deltog. Genom att gå samman med andra regioner nådde projektet större
effekt på gemensamma strukturella utmaningar. Syftet med projektet var att fler
gymnasieelever ska slutföra sina studier. I Sörmland deltog Katrineholm och Nyköping,
båda med positiva resultat. Läs slutrapporten här.

Regionala
utvecklingsfonden 2014–2020
Projekt i Sörmland har fått drygt 75 miljoner i stöd till 19 olika
projekt inom tre områden:
1. att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

2. att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
3. att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Socialfonden 2014–2020
Projekt i Sörmland har fått drygt 164 miljoner i stöd till 20 olika
projekt inom två programområden:
1. kompetensförsörjning 
2. ökade övergångar till arbete

https://landstingetsormland.se/
https://samverkan.regionsormland.se/jagmed
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Svenskarna mer positiva
till EU
Svenskarna har blivit betydligt mer
positiva till EU. En av förklaringarna sägs
vara Brexit. Enligt en helt färsk
undersökning från Demoskop vill så
många som nio av tio svenskar stanna
kvar i den europeiska unionen. Inför
EU-valet 2014 var det 75 procent av
svenskarna som ville att Sverige skulle
vara kvar i samarbetet. Det är dessutom
sju av tio som nu är ganska eller mycket
positiva till EU jämfört med 2014 då
motsvarande siffra var fem av tio.

EU-projekt för framtidens gröna
näringar

Flera aktörer, däribland Agro Sörmland, jobbar med

ett EU-finansierat projekt inom innovation och

automatisering för jordbrukssektorn.

Projektet startade med en konkret teknikutmaning – problemet
med markpackning i lantbruket som oroar jordbrukare i hela

världen – men projektet har utvidgats och omfattar nu även utveckling av en generell
innovationsmodell för gröna näringar. Läs mer om projektet här.
 
Region Sörmland är en av Agro Sörmlands huvudfinansiärer. 
Läs mer på www.agrosormland.se
 
Vill du veta mer? Kontakta Emma Hanson, tel: 070-655 33 32

EU och Agenda 2030

EU jobbar med att föra in de globala

hållbarhetsmålen i alla EU-initiativ och låta

principen om hållbar utveckling genomsyra EU:s

politik.

I en enkät där lokala och regionala myndigheter fick svara på frågor om hur de arbetar
med de globala målen vill Europeiska
regionkommittén visa hur vi strävar mot dessa mål redan idag. Informationen kommer att
användas för att påverka en framtida EU-strategi för att nå de globala målen, för att få
bättre argument för ett territoriellt tillvägagångssätt i den europeiska och nationella
politiska beslutsprocessen och för att främja åtgärder för genomförandet.
 
Läs mer om EU:s hållbarhetsstrategi här:
 
Vill du veta mer? Kontakta Mona Karila, tel: 072-143 81 06

Ditt val 2019

Testa om dina EU-kandidaters åsikter stämmer överens med dina

egna i ett antal viktiga och aktuella EU-frågor. Till testet!

https://www.automationregion.com/projekt-for-framtidens-grona-naringar/#.XKG7U6qd_Ic.facebook
http://www.agrosormland.se/
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_sv
https://dittval2019.se/sv/quiz/start


Robert Schumans tal den 9 maj 1950.

Foto: European Communities.

Den 9 maj firar vi Europadagen

På Europadagen den 9 maj firar hela Europa

freden och sammanhållningen i Europa. Det

är också ett tillfälle att diskutera EU:s

framtid, i synnerhet med tanke på det

kommande parlamentsvalet.

Europadagen uppmärksammas i hela Europa. I fokus för
firandet står sammanhållningen och freden. Det var den
9 maj 1950  som den franske utrikesministern Robert
Schuman föreslog en ny form av politiskt samarbete i
Europa som skulle göra ett nytt kring otänkbart. Han

presenterade då en plan om att Frankrike och Tyskland skulle samarbeta kring
produktionen av kol och stål, ett samarbete som andra länder i Europa välkomnades att
delta i. Syftet var att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär
upprustning. Detta blev startskottet för dagens EU.

Nyheter

Sörmlandstrafikens nya familjebiljett gör det enklare
att resa hållbart tillsammans
I april lanserade Sörmlandstrafiken sin nya familjebiljett. Biljetten gäller för två vuxna med
upp till tre barn (7-19 år) och finns med giltighetstid för ett- eller tre dygn samt för en- eller
alla zoner. Just nu syns kampanjen för den nya biljetten både utanpå och inuti bussarna,
på Sörmlandstrafikens hemsida och facebook, samt i tidningsannonser i sörmländska
medier.
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– Ta med Julita gård på Unescos världsarvslista!



Det tycker några av de sörmländska riksdagsledamöterna med

finansutskottets ordförande, Fredrik Olovsson, i spetsen som har

skrivit en motion i ämnet till Sveriges riksdag. Med gårdens långa

historia och unika helhet, med bland annat en brandstation med anor

från 1700-talet, gårdsmejeriet i Schweizerstil, livstallet och tegelbruket

skulle Julita gård  bli Sörmlands första världsarv. 

Det är FN-organisationen Unesco som sedan 1972 beslutar och upprätthåller listan över
världsarven. En världsarvskommitté kommer så småningom om att besluta om Julita
gård uppfyller de krav och kriterier som ställs. Ett världsarv är ett kulturminne eller
naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.
 
I Sverige finns det hittills 15 världsarv på olika platser i landet varav Birka, Visby och
Skogskyrkogården i Stockholm är några, men att hamna på denna lista är en lång
process som kan flera år.
 

Stora Turismpriset

Samtidigt står det klart att Julia gård tilldelats Stora Turismpriset av tidningen Minnenas
Journal med motiveringen att gården visar hur ett storgods fungerade i början av
1900-talet och på gården ryms dessutom många originalmiljöer. Kosläpp, Pelargondagen
och Motorhistoriska dagen är några av de aktiviteter som arrangeras varje år.
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Ostlänken beräknas bli tio miljarder dyrare 

I trafikverkets senaste analys spås Ostlänken bli mer än tio miljarder

dyrare än de tidigare beräknade 54 miljarderna. Därför startar verket

nu en ny utredning tillsammans med alla berörda kommuner för att

försöka få ner kostnaderna.

Bygget av Ostlänken har tidigare beräknats kosta 54 miljarder kronor. Hanteringen av
både rena och förorenade massor, svåra geotekniska förutsättningar och tunnlar har blivit
stora tillkommande utgifter. Därför startar Trafikverket nu en dialog med kommunerna och
andra berörda parter, för att hitta lösningar för att tillvarata massorna på ett smart och
hållbart sätt och därmed hålla nere kostnaderna. Utredningen förväntas vara klar under
2019.

 

Landshövdingen uppvaktade regeringen

Om inte särskilda resurser avsätts till Ostlänken och resten av snabbjärnvägen till Malmö
och Göteborg så riskerar arbetet att både försenas och bli ännu dyrare. Det var beskedet
från landshövding Liselott Hagberg när hon uppvaktade infrastrukturminister Tomas
Eneroth i början av april. Med på mötet var även landshövdingarna från Östergötland och
Skåne, Carl Fredrik Graf och Anneli Hultén liksom trafikverkets generaldirektör Lena
Erixon.
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Snabb fiberutbyggnad i Sörmland
under 2018

I oktober  hade 77 procent av hushållen i Sörmland

tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100

Mbit/s. Det är en ökning med 6,44 procent sedan

2017 – den fjärde snabbaste ökningstakten i

landet. 

– Bra bredbandsuppkoppling kan vara skillnaden mellan att flytta eller bo kvar, att lägga
ner eller utveckla en verksamhet. Därför är det viktigt att på olika sätt skapa
förutsättningar att uppnå de ambitiösa målen bredbandsutbyggnaden, säger Monica
Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
 
Resultaten kommer från Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och
bredbandskartläggning för 2018. På landsbygden i Sörmland var utbyggnadstakten 17
procent. Det innebär att knappt 37 procent av landsbygdens hushåll hade
fiberuppkoppling, en ökning från 19 procent året innan.
 
– Det är naturligtvis glädjande att notera en fortsatt stark utbyggnad och då framförallt på
landsbygden, men det gäller också att vara ödmjuk inför de utmaningar vi har framför
oss. Den kvarvarande utbyggnaden kommer att kräva stora insatser innan vi kan bocka
av regeringens bredbandsmål, säger Göran Wide, bredbandssamordnare i Region
Sörmland.
 
Fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent i länet ska ha tillgång till snabbt
bredband år 2020. Bland Sörmlands kommuner har Katrineholm kommit längst med 87
procent fiberanslutna hushåll, tätt följd av Oxelösund med 85 procent. Katrineholm är
också den kommun som har den snabbaste tillväxten av fiberbredband med nästan 17
procent.

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken



Kalender

9-10 
Maj

Mälartinget

Temat för årets Mälarting i Örebro är globala trender. Vad krävs
för en fortsatt hållbar och konkurrenskraftig Stockholm-
Mälarregion?
Läs mer här

10
Maj

Morgonsoffan i Nyköping/Oxelösund

Trevlig företagarfrukost med spännande gäster, aktuella ämnen
och underhållning. Denna fredag bjuds det traditionsenlig
sommaravslutning med jordgubbstårta i vacker skägårdsmiljö på
restaurang Sailor i Oxelösund. Anmäl dig här senast onsdag 8
maj.

http://www.malardalsradet.se/malartinget/
https://www.nykopingsregionen.se/


18
Maj

Springpride i Eskilstuna

"Sex ska vara schysst, mot dig själv, mot den du ligger med och
det ska bygga på samtycke." Det är temat för Region Sörmlands
deltagande på samtliga Pridearrangemang i Sörmland i år. Först
ut är Eskilstuna Springpride. Programmet hittar du här.

21
Maj

Utbildning Glokala Sverige

Välkommen till en eftermiddag med utbildning om Glokala
Sverige med fördjupning inom hållbar upphandling.
Program och anmälan hittar du här.

25
Maj

Pride Katrineholm

Vi fortsätter pride-firandet i Katrineholm under pride-veckan den
20-25 maj. Själva paraden går av stapeln den lördagen den 25
maj. Läs mer här.

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://eskilstuna.nu/springpride
https://samverkan.regionsormland.se/kalender/kalenderlista/glokala-sverige/?occasion=2019-05-21%2013:00:00
http://katrineholmpride.se/
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=16&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

