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BAKGRUND 
Globaliseringen och medlemskapet i EU har 
gjort att Sveriges regioner alltmer påverkas av 

händelser internationellt. Regeringen beskriver 
internationellt samarbete som en förutsättning 

för att kunna möta nutida och framtida 
samhällsutmaningar. Ungefär hälften av de beslut 
som tas på lokal och regional nivå påverkas av 

EU, enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

I en alltmer globaliserad värld är det självklart 
att det internationella perspektivet finns med i 
det regionala arbetet. Internationell samverkan 

och ett ökat internationellt samarbete skapar 

möjligheter att utveckla Sörmland långsiktigt 
och mer hållbart. Internationellt arbete är 
därför en betydelsefull del i det regionala 

utvecklingsu p pdraget. 

SYFTE 
Denna inriktning för internationellt arbete är 

vägledande för det arbete som Region Sörmlands 
Regionala utvecklingsnämnd ansvarar för inom 

det regionala utvecklingsuppdraget. 

MÅL 
Det övergripande målet för det internationella 
arbetet är en stärkt och långsiktigt hållbar 

utveckling i Sörmland, med utgångspunkt i den 

regionala utvecklingsstrategin och fastställda 
politiska prioriteringar. 

KOPPLINGAR TILL ANDRA STRATEGIER 
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi pekar ut 

riktningen för det regionala utvecklingsarbetet 
på lång sikt och beskriver hur arbetet ligger 
i linje med nationella och internationella 

strategier. Utvecklingsstrategin är därmed en 
del i genomförandet av Agenda 2030, EU:s 
sammanhållningspolitik och den nationella 
strategin för hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft. 

Samtidigt är Sörmlandsstrategin en 
sammanhållande länk på regional nivå för 

strategier, planer och program. Regional fysisk 
planering, beskrivet i Strukturbild Sörmland, 
är det fysiska perspektivet på genomförandet 

av Sörmlandsstrategin. Strategin för Smart 
specialisering i Sörmland definierar Sörmlands 
styrkeom råden och är en förutsättning för att ta 
del av EU: s strukturfondsmedel. 
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STRATEGISKA INRIKTNINGAR 
Omvärldsbevakning 

Internationellt arbete utvecklar och stärker 
verksamheten och därför ska möjligheter 

till samarbete och utveckling bevakas. 

Omvärldsbevakningen ska tas tillvara genom 

att sprida information både till medarbetare 
inom den egna verksamheten och till andra 
relevanta aktörer. Informationen kan exempelvis 

riktas till kommuner, företagsfrämjare och det 
innovationsstödjande systemet och innehålla 
möjligheter till utveckling och finansiering. 

Informationen kan även riktas till medborgare 

om möjligheter till olika utbyten, praktikplatser 
för unga personer och information till nya och 
etablerade entreprenörer. 

Kunskapsutveckling 

Ökad kunskap om internationellt arbete hos 
politiker och tjänstemän stärker verksamheten 

och ger fier möjligheter för utveckling. Utbyte av 
erfarenheter med andra regioner i Sverige och 

i andra länder ger nya insikter och inspiration 
i utvecklingsarbetet. Kunskapsinhämtning kan 

exempelvis ske genom att delta i utbildningar, 
projekt, konferenser, seminarier och olika former 

av samarbeten. 

Det finns många möjligheter till kompeten
sutveckling internationellt och inom EU, inte 

minst för anställda inom offentlig förvaltning. I 

det fall det tydligt gynnar verksamheten ska det 
vara en möjlighet att delta i kompetensutveckling 

internationellt. Satsningar på medarbetares 
kompetens ökar den enskilda medarbetarens 
motivation och engagemang och bidrar till en 
positiv bild av Region Sörmland som arbetsgivare. 

Verksamhetsutveckling 

Ett internationellt perspektiv ska bidra till 
att stärka och vidareutveckla arbetet och 

vara en integrerad del av verksamheten. 
Det bidrar till ökad innovationsförmåga, 
utveckling och konkurrenskraft såväl inom 

den egna verksamheten som inom näringslivet 

i Sörmland. De möjligheter som finns till 
verksamhetsutveckling som internationellt 
samarbete ger ska tas tillvara. 

Region Sörmland har även en roll att främja 
demokratin i regionen. Det kan till exempel 
göras genom informationsspridning riktad till 
medborgare om EU-val och om de möjligheter 

som finns för medborgare, entreprenörer och 
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företagare inom EU. Det internationella arbetet 

ska därför inkludera arbete för att stärka och 
främja demokratin och delaktigheten i EU. 

Samverkan 

Inom det regionala utvecklingsuppdraget 

finns en roll att samordna och driva det 

regionala utvecklingsarbetet i Sörmland. Ett 
gott samarbete med kommunerna och andra 

aktörer i länet ökar möjligheterna att effektivt 
möta samhällsutmaningar och skapa en positiv 

utveckling. Samverkan ska stärkas inom den egna 
verksamheten och med andra relevanta delar av 
Region Sörmlands verksamhet, exempelvis inom 

kultur, där kulturella och kreativa näringar är ett 

utvecklingsom råde. 

Att samla länets aktörer och främja deltagande i 
internationella plattformar är en annan viktig roll. 

Internationalisering är ett verktyg för att skapa 

tillväxt, inte minst i små- och medelstora företag. 
Sörmländska kommuner, projekt och aktörer 
ska kopplas ihop med internationella nätverk 

och skapa goda möjligheter för de sörmländska 

företagens internationalisering, exempelvis 

genom Exportsamverkan Sörmland. 
Regionens intressen och möjligheter till 
medverkan i internationella samarbeten ska 

tas tillvara. Arbete med att påverka beslut på 

nationell och europeisk nivå, med betydelse för 
den egna verksamheten och för länet, görs 
tillsammans med andra regioner inom Östra 
Mellansverige, ÖMS, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR. 

Finansiering 

EU: s sammanhållningspolitik har målet att skapa 

tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt 
i Europa och genomförs till stor del genom 
strukturfonderna. Strukturfonderna, till exempel 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, 
Socialfonden, ESF+ och Central Baltic, innebär 
möjligheter till finansiering av insatser för att 
möta samhällsutmaningar och behov regionalt. 

Regionala prioriteringar och inflytande över 
medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt 
regionalt utvecklingsarbete. Det regionala 
utvecklingsarbetet i Sörmland ska stärkas genom 

strukturfonderna i samverkan med länets 
kommuner och övriga regioner inom ÖMS. 

Utöver strukturfonderna finns det en mängd 

möjligheter till utveckling och finansiering, inte 

minst inom program som Kreativa Europa, 
Erasmus + och Horisont. 

UPPFÖLJNING 
Inriktningen kommer att konkretiseras 
med mål och aktiviteter i en handlingsplan. 
Handlingsplanen ska följas upp årligen inom 

ordinarie verksamhet. 
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