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Remissvar - Örebro läns regionala utvecklingsstrategi
2022 - 2030
Region Sörmland bedömer att det framtagna förslaget innebär en positiv
utveckling av en regional utvecklingsstrategi (RUS).
Förslaget visar vägen för länets utveckling och var satsningar behövs för en
samverkan i syfte att ställa om till social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet.
Region Sörmlands synpunkter
2.0 Syfte
I inledningen nämns de globala målen och Agenda 2030 som vägledande för
den regionala utvecklingsstrategin. Hållbarhetsdimensionerna i stort, främst
miljö/ekologisk- och social hållbarhet, har fått en naturlig, integrerad och
förstärkt status i de flesta av de prioriterade områdena.
Region Sörmland saknar en analys och redovisning kring hur den aktuella
utvecklingsstrategin bidrar till Agenda 2030:s huvud- och delmål. En sådan
redovisning skulle vara pedagogisk och förtjänstfull för den kollektiva
uppfattningen om bidragen till Agenda 2030. Alternativt kan de
målområden samt delmål från Agenda 2030 som varit vägledande för
inriktningen på utvecklingsstrategin redovisas.
3.0 Vår vision och övergripande mål
Region Örebro län beskriver att det övergripande målet Stark
konkurrenskraft motsvarar ekonomisk hållbarhet. Utifrån de indikatorer som
beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin är det svårt att se hur dessa ska
leda till ekonomisk hållbarhet. Region Sörmland bedömer att resonemanget
behöver förtydligas i detta avseende.
Det är även angeläget att hållbarhetsdimensionen som avser ekonomisk
hållbarhet klargörs i sin relation till övriga två hållbarhetsdimensioner. Den
idag vedertagna definitionen är ekonomi som medel för effekt i de sociala
samt miljömässiga dimensionerna.
Region Sörmland bedömer att ett förtydligande behövs för att klargöra vem
eller vilka som får ett konkret värde av de insatser som utvecklingsstrategin
beskriver.
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5.1 Näringsliv och entreprenörskap
De delar av strategin som berör nuläge och utmaningar beskriver att
regionen behöver attrahera fler etableringar och investeringar samt att mer
stöd behövs för ett hållbart näringsliv. Region Sörmland konstaterar att
dessa två delar betraktas som skilda från varandra. Strategin uttrycker att
expansion är det självklara målet; både i antal bolag och omsättning i
bolagen. Region Sörmlands tolkning av nya nationella strategin är att det är
hållbarheten som är målbild, inte expansionen, det vill säga att tillväxten är
medlet.
5.3 Kunskapslyft och utbildning
Vad gäller ”Barnets bästa i centrum” ser Region Sörmland att skrivningen
inte helt hänger samman med vad som tidigare beskrivits som betydande
påverkansfaktorer, exempelvis föräldrars utbildningsnivå. Här föreslås
hälsan lösas genom likvärdig förskola, skola och barnens behov i centrum.
Region Sörmland är enig kring att satsningar behövs, men som det är
beskrivet saknas en tydlig röd tråd.
5.6 Hälsofrämjande arbete
Region Sörmland anser att de avsnitt som avhandlar befolkningens
livsvillkor inom det prioriterade området "Hälsofrämjande arbete" saknar
samband med resterande delar eftersom det är just livsvillkor som flera
andra prioriterade områden har fokus på. En bättre samordning behövs här
mellan de prioriterade områdena så att läsaren förstår sammanhangen
tydligare.
Eventuellt bör det prioriterade området Hälsofrämjande arbete renodlas mot
hälsofrämjande hälso- och sjukvård; men därutöver teoretiskt beskriva hur
de, för folkhälsan, betydelsefulla livsvillkoren integrerats inom övriga
prioriterade områden där påverkansmöjligheterna är som störst.
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