
 

 

Tillsammans
utvecklar vi Sörmland
Ett nyhetsbrev från Hållbar regional
utveckling – Nummer 8 2019

Hej!
 I det här numret av nyhetsbrevet är det näringslivsutveckling som
är temat. Näringslivets betydelse och drivkrafter var även något
som lyftes i statsministerns regeringsförklaring den 10 september.
Där framkom bland annat att det svenska näringslivets ambitiösa
klimatåtaganden imponerar.
Ett starkt näringsliv är viktigt ur många aspekter och därför är
näringslivets förutsättningar och möjligheter att utvecklas en av

grundstenarna i det regionala utvecklingsuppdraget. Det är därför högt prioriterat på vår
agenda. Inom uppdraget med näringslivsutveckling arbetar vi för att beslut, initiativ och
stöd från såväl EU-nivå som nationellt och regionalt ska få bästa möjliga genomslagskraft
hos våra företag i regionen.
För att fortsätta att motverka nedläggningen av lanthandlarbutiker förstärks det särskilda
driftstödet till dagligvarubutiker vilket vi också tar upp i det här nyhetsbrevet. Genom
enklare regler ska fler kunna ta chansen att starta företag i och med att kravet på
aktiekapital sänks.
En betydande del av regionens arbete med näringslivsfrågor drivs i nära samverkan med
länets kommuner. Häromdagen kom Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i
landets kommuner. För Sörmlands del är det glädjande läsning att en majoritet av
kommunerna i länet går framåt, vissa klättrar dessutom rejält.
Vår agenda består också av att arbeta för att våra företag i regionen ska ha möjlighet att
växa och utvecklas även på internationella marknader genom att identifiera såväl
möjligheter som problem samt vara en kanal för insatser som bidrar till att hantera dessa.
Ett i dagarna högaktuellt exempel är hur Sverige ska fortsätta att verka för att
Storbritanniens utträde ur EU sker på ett ordnat sätt. Hur företagen i regionen bör
förbereda sig för Brexit på bästa sätt tar vi också upp.  
Vår målsättning med detta nyhetsbrev är att alla läsare ska hitta något av intresse och få
en bättre bild av hur Region Sörmland arbetar för att utveckla vår region. För att få veta
om vi lyckas förmedla det får ni läsare gärna höra av er med feedback kring både form,
innehåll och omfattning. Alla synpunkter är viktiga!
 
Vänliga hälsningar
Kenneth Hagström, Regional utvecklingsdirektör
 
 
 

Så förbereder sig företagen för en
kommande Brexit

Var förberedd på det värsta och hoppas på det

bästa!

Det är Östsvenska Handelskammarens uppmaning till regionens
företag med anledning av en förestående Brexit som vi än så
länge inte vet om den kommer att ske med eller utan avtal.
Den 31 oktober, om en dryg månad, kan bli sista dagen för Storbritannien som medlem
av EU. En separation som får konsekvenser för alla som handlar med eller i landet.

https://landstingetsormland.se/


- Handelskammaren har länge lyft fram vikten av att göra sin brexitförberedelse. De
större exportörerna och importörerna i vår region har gjort detta. Det är förberedda och
kommer att klara utmaningarna och de nya förutsättningarna på ett bra sätt, säger
Magnus Lindahl som är expert på internationell handel på kammaren.
Däremot ser det lite annorlunda ut när det gäller mindre- och medelstora företag.  Där har
en del av dem inte gjort affärer med länder utanför EU tidigare.
-  Då är det viktigt och hög tid att investera i förberedelser kring frågor som till exempel
tullhantering, kompetens, klassificering av varor, leveransvillkor, administration och
logistik, förklarar Magnus och fortsätter:
-  Att inte göra något eller vänta och se är inte någon lösning utan en risk med tanke på
att Brexit kommer att inträffa med eller utan avtal inom en snar framtid.
Handelskammaren fortsätter därför att uppmuntra och inspirera företag att förstå och
analysera sin handel, flöden, exponeringar och beroenden av Storbritannien som
marknad.
Slutligen tipsar Magnus om att man som företag är välkommen att kontakta
Handelskammaren samt besöka hemsidan där man som företag kan inspireras av
kammarens egen Brexithandbok, hitta andra viktiga och användbara referenser samt
annan matnyttig Brexitinformation.
Här kan du läsa mer om handelskammarens råd.

Axel Fors, VD och Maria Bauer, konflikthanteringsexpert och delägare i Framvik Produktion AB tar emot priset av

landshövding Liselott Hagberg.  

 

SörmX lockar innovationer till länet

För att kunna förstå, bedöma och hantera potentiellt hotfulla

situationer och aggressiva personer har företaget Framvik Produktion

AB tagit fram ett träningsverktyg i VR-miljö för konflikthantering.

Det var också den affärsidé som vann pris när SörmX, där Region Sörmland är en av
finansiärerna, genomfördes tidigare i år.
-  Det är ett helt nyskapande koncept som har alla förutsättningar att nå ut på en global
marknad, säger Emma Hanson, strateg på Region Sörmland med innovation och
entreprenörskap som sitt specialområde.
En ytterligare poäng är att Framviks arbete tydligt stödjer ett av FNs globala mål i Agenda
2030, nämligen nummer 16 som handlar om fredliga och inkluderande samhällen.
-  Att arbeta med hot, konflikter och våld i Sverige och i andra länder är grunden i vårt
projekt och kommer att generera positiva förändringar som kan bestå, skriver de själva
på sin hemsida.

https://ostsvenskahandelskammaren.se/


Framvik är dessutom ett av de startupbolag som nu ingår i inkubatorn Creates
inkubationsprogram. Create erbjuder coaching och affärsutvecklingsstöd till
entreprenörer så att de kan utveckla sina idéer till framgångsrika företag.
SörmX är ett program, som vänder sig till sörmländska startup-bolag med nyskapande
företagsidéer, där många bygger på digitalisering. Företagen befinner sig då i
startgroparna för sin framtida verksamhet. Vid årets omgång av SörmX var det totalt 24
sörmländska företag som nappade på förslaget att få coachning och annan rådgivning i
sitt fortsatta företagande. Av dessa var det tolv som valdes ut och följde det två månader
långa programmet.
Årets omgång var det andra i ordningen och arrangörerna hoppas nu på ett årligt
återkommande arrangemang. Bakom satsningen står även Sörmlandsfonden, som
bidrog med ett antal affärsänglar ur sitt nätverk, som fick bedöma de olika
företagsidéerna när företagen presenterade sina idéer.
-  Det handlar om att höja länets attraktion som intressant miljö för entreprenörskap och
innovation. Sörmland ska vara mera än ett vackert ställe att bo på eller besöka som turist,
avslutar Emma Hanson.
 

FriS stöttar industrier i omställning
Att stötta industriella företag i sin omställning till ny teknik och
digitalisering är ett av FriS främsta syften. FriS står för Framtidens
industri i Sörmland och är ett aktörssamarbete som finansieras
helt och hållet av Region Sörmland.
- Det handlar alltså om att stötta Sörmlands styrkeområden inom
avancerad tillverkning för krävande miljöer, förklarar Emma
Hanson som representerar Region Sörmland i de här
sammanhangen.

Det är Almi företagspartner, MITC och Östsvenska Handelskammaren som är utförare av
samarbetet som startade hösten 2017.
-  Det är viktigt att poängtera att det inte rör sig om något projekt utan det är en
verksamhet som rullar på med långsiktiga perspektiv, där vi stöttar företagen utifrån deras
situation och  särskilda utvecklingsbehov, tillägger hon.
Det handlar alltså om att se till att de sörmländska företagen hänger med i den pågående
industriomställningen och förblir konkurrenskraftiga såväl nationellt som globalt.
Ett ganska färskt exempel på det var när Eberspächer i Nyköping för en tid sedan
varslade en stor del av sin personal och då FriS, tillsammans med Nyköpings kommun,
snabbt kunde gå in och ta vara på den kompetens som frigjordes så att den kunde
komma andra företag i regionen till del.
FriS fortsätter sin verksamhet i höst och om du har intresse av att få kontakt så hör av dig
till Thomas Orrung Almi 070 - 609 00 38, Niklas Olsson på MITC 070 - 323 22 10 eller till
Magnus Lindahl på Handelskammaren 070 - 981 77 23.

 

Bättre för daggmaskarna

Ett koncept som förhindrar marken att bli hård och syrefattig vilket

leder till att det växer sämre och daggmaskarna försvinner.



Foto: Pixabay

Det är vad Agro Sörmland bland annat arbetar med inom projektet ”Samverkan för
idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen”.
Två lantbrukare, Karola Reuterström på Stora Lövhulta gård, norr om Eskilstuna och
Mattias Larsson på Abbotnäs säteri utanför Katrineholm deltar i projektet.
Utgångspunkten var en konkret teknikutmaning, problemet med markpackning inom
jordbruket vilket innebär att tyngden från maskinerna pressar sönder strukturen i jorden.
Projektet har därför tagit fram en lösning med ett mindre och lättare autonomt fordon. En
patentansökan lämnades in vid årsskiftet och är under behandling. Utifrån detta denna
konkreta utmaning ska projektet  ta fram en generell arbetsmodell för idéutveckling inom
gröna näringar.
-   Lantbrukarna är lösningsorienterade men de saknar ofta resurser och kontakter för att
kunna ta sina idéer vidare, berättar Cilla Krantz, verksamhetsledare för Agro Sörmland
och fortsätter:
-  Vi vill därför hitta en struktur där utvecklingsingenjörer, forskare och aktörer inom gröna
näringar kan arbeta tillsammans för att utveckla och realisera idéer utifrån utmaningar i
verksamheten.
 

Nej till hastighetsbegränsningar

Hastighetsbegränsningar från 90 till 80 km/tim på

nästan åtta mil av Sörmlands vägar är vad

Trafikverket föreslår för att öka säkerheten på

vägarna.

De berörda vägarna är väg 52, 53, 214 och 221 som alla ryms
inom länet av vilka 52 och 53 är utpekade som starka stråk. . Men förslaget stöter på
patrull hos bland annat Region Sörmland som fått möjlighet att yttra sig över förslaget
utifrån sitt regionala utvecklingsperspektiv.
- Sammantaget bedöms de föreslagna åtgärderna för Region Sörmland att arbetet för en
sammanhåller region försvåras. Regionen ser att de negativa konsekvenserna av
föreslagna åtgärder överväger vinsterna och därför inte bör genomföras, skriver regionen
bland annat i sitt svar till Trafikverket.
Trafikverket å sin sida hävdar att hastighetsänkningarna är en trafiksäkerhetsåtgärd som
innebär att risken att dödas eller skadas allvarlig utmed de aktuella vägarna kommer att
minska. Risken att dödas minskar med cirka 10-15 procent endast genom att sänka
hastighetsgränsen från 90 till 80 km/tim  hävdar Trafikverket.
Region Sörmland skriver, i sitt remissvar, att hastigheten är helt avgörande för all
kommunal- och regional tillväxt. ”Restiderna är redan idag långa givet förutsättningarna
som gäller i Sörmland” samt att ”Trafikverket inte i tillräckligt stor omfattning tagit hänsyn
till Sörmlands olika förutsättningar eftersom länet präglas av en stor andel landsbygd och
stark arbetspendling,” skriver regionen som i stället anser att de nuvarande
hastighetsgränserna går att behålla.
Förslaget, om det går igenom, träder i kraft den 5 november i år.

Foto: Monica Swärd

Mer service på landsbygden?



En serviceplan för Nyköping där Flen och Vingåker tänker hänga på. Och ett initiativ för
att lokala matvarubutiker ska kunna vara med på kommunens upphandlingar.
Det är några av resultaten i det projekt som kallas ”Service i Sörmland” och som nyligen
har avslutats.

Bakgrunden till projektet var att Sörmlands befolkning ökar. Befolkningen och
företagandet på landsbygden växer och med det ökar behovet av grundläggande service,
såväl kommersiell som offentlig.
- Det finns områden som upplever glesbygdsproblematiken, befolkningsunderlaget är tunt
och serviceidkare har svårt att få verksamheten att gå runt. Det behövs ett allmän
stärkande av existerande service samt att service etableras på fler platser, heter det
bland annat i slutrapporten.
Kommersiell och annan service är dessutom en förutsättning för att utflyttningen från
landsbygden ska minska och inflyttningen öka. Syftet med projektet var därför att erbjuda
kommunerna stöd i arbetet med den service som bedöms som nödvändig för att
utvecklingen av servicen ska förstärkas och förankras på kommunal nivå.
Ett av de resultat som har uppnåtts är att Nyköpings kommun har tagit täten när det gäller
kommunala serviceplaner vars uppgift är att skapa en helhetsbild av tillgången till service
på olika orter. Det handlar med andra om att vidmakthålla och utveckla rimlig servicenivå
för landsbygdens boende, företagare och besökare.
Nyköpings kommun har under våren genomfört ett omfattande förarbete med
ortsanalyser och räknar med att anta en serviceplan vid årsskiftet. Flen och Vingåker har
också varit involverade i ortsanalysarbetet.
Katrineholms kommun har genomfört en informationsträff för att matvarubutiker, både i
tätort och på landsbygd ska kunna svara på kommunens upphandling.
Projektet har även syftat till att förankra landsbygdsfrågan från länsstyrelsen till Region
Sörmland och tillväxtarbetet. Detta för att kunna arbeta med långsiktigt och strategiskt
med utvecklingen av den sörmländska landsbygden.

Bussbolag prisat för hbtq-arbete

Bussbolaget Nobina, som kör en del av bussarna i

Sörmland, har vunnit fackförbundet Unionens pris

för årets mest hbtq-vänliga arbetsplats.

Unionen delar varje år ut priset till en arbetsgivare som på ett
föredömligt sätt arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning,
könsidentitet och könsuttryck.
I juryns motivering lyfts bland annat företagets klädpolicy fram som en av anledningarna
till att de fick priset. De anställda får själva välja om de vill ha kjol eller byxor på jobbet,
oavsett kön.
-  Vi är oerhört glada och stolta över det här priset, det är ett kvitto på att vi lever våra
värderingar som handlar om respekt, omtanke och gott ledarskap. Vi vill ha ett klimat där
alla känner sig fria att vara sig själva. På så sätt får vi medarbetare som har
förutsättningar att må bra på jobbet, och vi får tillgång till personens fulla potential, säger
Jenny Lundmark, HR-direktör för Nobinakoncernen , i ett pressmeddelande.
Nobina har kört bussar i Sörmland sedan tio är tillbaka och förnyade nyligen sitt avtal
med Sörmlandstrafiken för ytterligare tio år.

Nyheter

Trosa bäst igen

För elfte året i rad återfinns Trosa bland de tio bäst rankade

kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet. Det visar

Svenskt Näringslivs senaste ranking.



Samtidigt står det klart att det är tre placeringar sämre än förra
året. Men glädjande nog har sex av länets kommuner förbättrat
sin ranking i år. Det största lyftet står Flen för som förflyttar sig 34
pinnhål upp, Eskilstuna klättrar 31 platser upp i tabellen och
Strängnäs 27.
Årets klättrare är alltså Flen som under de senaste åren har
klättrat 116 placeringar och ligger nu på plats 159. Även Gnesta,
Katrineholm och Oxelösund förbättrar sig något vilket innebär att
sex av länets nio kommuner rankas högre än i fjol.
I och med att Strängnäs nu rankas på plats 82 så har Sörmland
dessutom fyra kommuner på topp 100. Vingåker och Nyköping
tappar dessvärre rankingplaceringar i år.
 

Eget kontor för Ostlänken invigt
I början av september invigdes Ostlänkens nya kontor på Hamnvägen i Nyköping. I
framtiden räknar de med att vara ett hundratal personer, bara i sin egen organisation.
Utöver det tillkommer Nyköpings kommun och alla byggentreprenörer som behöver folk i
sina organisationer. Det kommer med andra ord att behövas väldigt mycket arbetskraft
inom en snar framtid.
Nyköpings nya resecentrum, som beräknas påbörjas 2022 och vara klart senast 2026,
ligger först i Trafikverkets planering för Nyköping kring järnvägsprojektet Ostlänken.
I september kallade Trafikverket till den första träffen i det nystartade
kommunikatörsnätverket för Ostlänken. Syftet är att säkerställa en röd tråd genom hela
kommunikationsarbetet samt att hålla ihop planering och aktiviteter så att kommuner och
regioner kan ha framförhållning, vara delaktiga och dra nytta av varandras erfarenheter.
Vid frågor eller funderingar kring detta, hör av er till Johan Tollén som är Region
Sörmlands kontaktperson i nätverket: johan.tollen@regionsormland.se.

 



Foto: Christina Johansson

Flyg ur olika hållbarhetsperspektiv

Take Off Skavsta – tillväxt med klimatutmaningar som fond var

rubriken på den konferens som Region Sörmland arrangerade i

mitten av september tillsammans med Nyköpings kommun och

Stockholm Skavsta flygplats.

Alla programpunkter under dagen genomsyrades också av hållbarhetsperspektivet ur
olika synvinklar.
Först ut var flygplatsens relativt nye ägare, franska VINCI, som numera äger 46
flygplatser i tolv länder. Med 195 miljoner passagerare per år och 19 000 anställda räknas
de till de stora aktörerna på marknaden. Hur framtidsplanerna ser ut för Skavsta var de
dock sparsamma med att berättar i det här läget.
Sedan var det dags för Max Hirsh som var ett av dagens dragplåster. Han är professor
vid Hongkongs universitet och räknas till en av världens främsta experter på urbana
miljöer kring flygplatser.  Han menade bland annat att Skavsta var en tillräckligt liten
flygplats för att kunna utgöra en testbädd ur hållbarhets- och klimatperspektiv.
Peter Steinmetz, VD för Stockholm Skavsta, konstaterade också att Skavsta gått från att
vara en lågprisflygplats till en flygplats med hållbarhetstänk. Hur man mäter ”flygskam” i
form av rutter, höjder och bränsle kunde Jakob Lagercrantz från 2030-sekreteriatet
berätta om  och Johan Eidhagen från Wizz Air berättade hur de lyckats hålla
koldioxidhalterna nere genom god beläggning och längre flygplan.
Några elflyg finns dock inte än även om utveckling pågår enligt Christopher Jouannet från
Linköpings universitet som förklarade att det än så länge är batteriutvecklingen som är
den svaga länken.
När det nya Flemingsberg har vuxit fram så småningom är det också meningen att man
ska kunna ta sig till Skavsta på 28 minuter med tåg.
Eftermiddagen avslutades med två olika workshops som handlade om den hållbara
utvecklingen av flyget och utvecklingen av Skavsta till en attraktiv mötesplats.

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken



Kalender

14
Oktober

Folk och Kultur 2020
Anmälan är öppen till Folk och Kultur den 5–8 februari 2020 –
både för dig som vill arrangera seminarium eller workshop, ställa
ut på utställartorget eller vara deltagare.Den 14 oktober är sista
anmälningsdag för programpunkter.
Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent och alla är välkomna
att bidra. Tillsammans, Region Sörmland och övriga, skapar vi
den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse
i demokrati- och samhällsutvecklingen. Välkomna!

https://folkochkultur.se/folk-och-kultur-2020/program/


16
Oktober

Inkludera Mera - Sörmland och
Västmanland
Årets konferens tar ett brett grepp kring hälsa och välbefinnande
med ett särskilt fokus på psykisk hälsa.
Den 16 oktober klockan 09.00 - 15.45 på Stadshotellet i
Eskilstuna.
Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och enklare
lunch med mingel.Läs mer och boka din plats på
samhallskontraktet.se

18 
Oktober

Sörmlandsdagen 2019
Innovation, tiillväxt och kunskap är temat för årets upplaga av
Sörmlandsdagen vars syfte är att skapa en arena för aktörer i
länet och lyfta fram verksamheter för inspiration, utveckling och
entreprenörskap.
Den 18 oktober klockan 8.30-15.00 på Hedenlunda slott.

30
Oktober

Välkommen till Smart Farming
Ett späckat program som inspirerar, informerar och engagerar
kring nya grödor och produkter, nya marknader och ny teknik
Vi erbjuder föreläsningar kring aktuell forskning,
framtidsspaning, företagspitchar, diskussioner och nätverkande,
och inte minst en   VÄRLDSPREMIÄR! ANMÄLAN senast 24
oktober.
Den 30 oktober klockan 08.30 - 16.00 på Abbotnäs Säteri,
Katrineholm.
 
 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/inkludera-mera-eskilstuna
http://agrosormland.se/images/Smart_Farming_2019/Program_Smart_Farming_2019.pdf
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=42&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

