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”Ett internationellt perspektiv 
skapar möjligheter i Sörmland, 
för våra medborgare och för 
våra företag.” 
Kenneth Hagström, 
Regional utvecklingsdirekt r, Region S rmland 

Det övergripande målet f r det internationella 
arbetet är en stärkt och långsiktigt hållbar 
utveckling i S rmland, med utgångspunkt 
i den regionala utvecklingsstrategin och 
fastställda politiska prioriteringar. 

Denna inriktning f r det internationella arbetet 
är vägledande f r arbetet som Region S rmlands 
Regionala utvecklingsnämnd ansvarar f r inom 
det regionala utvecklingsuppdraget. 
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Strategiska inriktningar 
Omvärldsbevakning 
Ett internationellt perspektiv utvecklar och stärker 
verksamheten och därf r ska m jligheter till samarbete 
och utveckling bevakas. Omvärldsbevakningen ska 
tas tillvara genom att sprida information både till 
medarbetare inom den egna verksamheten och till 
andra relevanta akt rer. 

Kunskapsutveckling 
Kunskap och kompetens om hur ett internationellt 
perspektiv kan stärka verksamheten ger fer m jlig-
heter f r utveckling. Utbyte av erfarenheter med 
andra regioner i Sverige och i andra länder ger 
nya insikter och inspiration i utvecklingsarbetet. 

Verksamhetsutveckling 
Ett internationellt perspektiv ska bidra till att stärka 
och vidareutveckla arbetet och vara en integrerad 
del av verksamheten. Det bidrar till ökad innovations-
f rmåga, utveckling och konkurrenskraft såväl inom 
den egna verksamheten som inom näringslivet 
i S rmland. 

Samverkan 
Ett gott samarbete med kommunerna och andra 
akt rer i länet, samt med de regioner som ingår 
i ÖMS, Östra Mellansverige (Region S rmland, 
Region Uppsala, Region Västmanland, Region 
Örebro och Region Österg tland), ökar m jlig-
heterna att effektivt m ta samhällsutmaningar 
och skapa en positiv utveckling. 

S rmländska kommuner, projekt och akt rer 
ska kopplas ihop med internationella nätverk 
och skapa goda m jligheter f r de s rmländska 
f retagens internationalisering. 

Finansiering 
EU:s strukturfonder och program innebär 
m jligheter till fnansiering av insatser f r att 
m ta samhällsutmaningar och behov regionalt. 
Det regionala utvecklingsarbetet i S rmland ska 
stärkas genom strukturfonderna i samverkan med 
länets kommuner och övriga regioner inom ÖMS. 



Region Sörmland genomför ett EU-handslag med 
EU-minister Hans Dahlgren den 24 september 2020. 
EU-handslaget innebär att Region Sörmland stärker 
delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring 
EU-relaterade frågor i samverkan med andra aktörer 
i länet. 

Region Sörmlands inriktning för det internationella 
arbetet antogs av Regionala utvecklingsnämnden 
den 4 september 2020. 
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