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Kommunstyrelsen

Yttrande Sörmlandsstrategin
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. lämna skrivelsen ”Yttrande över Sörmlandsstrategin” som svar på
remissen från Regionförbundet Sörmland.
Beskrivning av ärendet

Inom ramen för det pågående arbetet att förbereda regionbildning i Sörmland
respektive den pågående revideringen av Sörmlandsstrategin genomför
Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland parallella remissprocesser
för att inhämta synpunkter från länets kommuner med flera.
Inför arbetet med revideringen av Sörmlandsstrategin har det konstaterats att det
finns behov av:
• att tydliggöra hur olika strategier och handlingsplaner förhåller sig och
samspelar med varandra för att nå de övergripande målen.
• att anpassa Sörmlandsstrategin till förändrade omvärldsförutsättningar,
vilket medfört att vissa utvecklingsområden är helt nya (exempelvis
digitalisering) eller har kommit högre upp på utvecklingsagendan
(exempelvis integrationsfrågor), medan andra tonats ned (exempelvis
nyföretagande).
En utgångspunkt i revideringen av Sörmlandsstrategin är att den regionala nivån
har en viktig roll att fylla genom att söka samordna en oftast starkt sektoriserad
politik. En början till en tvärsektoriell samordning är att utveckla beskrivningen
av hur olika verksamheter skulle kunna dra nytta av varandra.
Sörmlandsstrategin beskriver vidare processen för konkretisering av strategin i
handlingsplaner.
Behovet av att anpassa utvecklingsarbetet efter förändrade
omvärldsförutsättningar innebär bland annat att målår inte presenteras. På det
sättet görs strategin flexibel i inriktning när omvärlden och framtiden så kräver.
Sörmlandsstrategin ska vidare också ha ett fysiskt (rumsligt) perspektiv.
Den reviderade Sörmlandsstrategin kommer endast att presenteras i digital form
och i remissversionen har det digitala formatet påbörjats.
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Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag

Sörmlandsstrategin: http://region.sormland.se/regionalutveckling/soermlandsstrategin/
Yttrande över Sörmlandsstrategin, daterad 2018-02-16
Beslutet skickas till

Regionförbundet Sörmland

Marie Jonsson
Kontorschef

Patrik Wirsenius
Översiktsplanerare
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Yttrande över Sörmlandsstrategin
Kommunen delar uppfattningen att det ligger i tiden att göra strategin i digital
form med kortfattade och tydliga texter och bilder. Det finns dock en risk för att
innehållet blir så kortfattat beskrivet att det kan bli svårtolkat. Till exempel
behöver bilderna som illustrerar Sörmlandsmodellen, processen och kopplingen
till Agenda 2030 få en mer utvecklad beskrivning. Bland annat framgår det inte
vad som är skillnaden på områdena i ”molnen” och ”cirklarna” i
Sörmlandsmodellen. Textbeskrivning till området ”Klimat/Miljö” saknas
dessutom.
Det är positivt att Sörmlandsstrategin har med en fysisk och rumslig planering
som beskriver strukturerna för infrastrukturen i länet och regionen. Vi ser gärna
att strategin utvecklas ytterligare i detta avseende och även tar med fysiska
strukturer för bebyggelse, grönområden, rekreation, besöksmål m m.
Landsbygdens betydelse är till exempel en viktig utvecklingsfråga för länet.
Sammantaget är Sörmlandsstrategin ett dokument som beskriver en
nulägesanalys för länet samt en process för utvecklingsarbetet. En strategi bör
dock vara tydligare kring länets och regionens vision och dess utveckling. Det
saknas framtidsanalyser, övergripande målsättningar, strategiska slutsatser och
en tydlig inriktning för framtiden. Detta bör inarbetas i slutversionen av
Sörmlandsstrategin.
Med hänsyn till att kommunen ännu inte har ett e-arkiv är det önskvärt att
Sörmlandsstrategin även går att få som en sammanhängande rapport.
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