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Östsvenska Handelskammaren lämnar följande yttrande angående Sörmlands 

Näringslivsstrategi, RUN-HRU22-0087  

 
Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, är en privat, politiskt obunden medlemsorganisation för näringslivet i 
Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra cirka 850 medlemsföretag för 
tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela regionen.  
 
 
Östsvenska Handelskammaren lämnar följande synpunkter: 
ÖHK framför våra synpunkter utifrån våra medlemsföretags bästa samt utifrån främjandet av 
näringslivets förutsättningar i stort.  
 
Vår samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans: 
En uppriktig och konkret beskrivning av Sörmlands näringsliv och förutsättningar utan 
skönmålningar, men med rimliga förhoppningar och visioner framåt. Näringslivets betydelse för 
regionens framgång framgår tydligt, liksom vad som behövs för att stärka de befintliga 
näringsidkarna och locka till sig nya krafter. Näringslivet ser inga myndighetsgränser i form av 
kommun, region eller annat. ÖHK vill därför tydliggöra vikten av att strategin ska genomsyras av 
denna insikt.  
 
De i Näringslivsstrategin utpekade förutsättningarna för näringslivets utveckling är aktuella och 
långsiktiga, och ÖHK välkomnar strategins tydlighet gällande dessa. I synnerhet gällande 
energiförsörjning, trygghet och brottslighet samt kompetensförsörjning. 
 
En farhåga är att regionen saknar mandat, och därmed inte tar initiativet, till nödvändiga åtgärder 
och kommer till beslut. Att vara sambandscentral är viktigt, men också att kunna visa 
handlingskraft och genomförande – vilket också framgår av strategin. Hur handlingsplan och den 
aktiva rollen antas i vardagen blir avgörande för huruvida strategin blir framgångsrik eller inte. 
 
En annan synpunkt är att en strategi är just en plan, och sådana kan – och bör – ändras och 
frångås om och när verkligheten så kräver. I skrivande stund pågår ett krig i Europa, som 
påverkar marknader, priser och räntor på ett drastiskt sätt. Den tidigare stabila globaliseringen vi 
sett håller på att omvärderas inom såväl näringslivet, politiken och allmänheten. Såsom anges i 
Näringslivsstrategin står samhälle och näringsliv inför utmaningar och riktning är viktigt. Men 
denna bör inneha ett stort mått av lyhördhet och därmed visst mått av flexibilitet. Särskilt när den 
gäller en regional myndighet med samverkan mellan kommuner och andra aktörer som uppdrag. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Angående de i strategin angivna strategiska områdena 
Att Sörmland är platsen för framtidens näringsliv är en bild som ÖHK delar, förutsatt att 
regionens förutsättningar tas om hand. Det gäller inte minst Sörmlands optimala geografiska 
plats. Mäklare brukar tala om läge, läge, läge! Och ett bättre läge än Region Sörmlands, söder om 
Stockholm, angränsande till Östergötland och Mälardalen – två växande regioner med varierande 
näringsliv, universitet och arbetsmarknader – samt kustremsa till Östersjön, är svårt att hitta.  
 
ÖHK välkomnar det särskilda stycket om att främja energiomställning och stabil 
energiförsörjning. Näringslivets innovationer och investeringskraft bör tas tillvara i den 
nödvändiga gröna omställningen och ses som en källa för hållbar tillväxt. Elbristen försvårar och 
i värsta fall försenar utvecklingen och här kan Regionen ta en aktiv roll både som kunskapshöjare 
och samordnare av olika intressen och processer som måste till för att få en ökad regional och 
lokal elkapacitet. Regionen kan bli möjliggörare för att föra andra myndigheter samman och 
arbeta mer parallellt för att snabba på utvecklingen.  
 
Vidare ser ÖHK det som positivt att Näringslivsstrategin uttalat i kompetensfrågan utgår från 
näringslivets snarare än individers behov. Vi delar uppfattningen om att utbud och efterfrågan av 
arbete går hand i hand, men arbetsmarknadens behov behöver generellt sett lyftas mer i 
diskussionen om kompetensförsörjning. Det talas ofta om mismatch, och i det handlar egentligen 
främst om illa synkning mellan utbildning och arbetskraftsbehov. Här skulle regionerna kunna ta 
på sig en mer aktiv roll som samordnande part för utbildningsutbud kopplat till 
arbetsmarknadens behov – både för matchningens skull men också för att fylla de platser som 
erbjuds med sökande.  
 
Att på ett tidigt stadium i skolan få in entreprenörskap och vilka arbeten som står till buds och 
ger mest ”avkastning” för utbildning, är en god idé. ÖHK delar bilden av att näringslivet behöver 
vara aktiv i processer för att påverka och öka möjligheterna till god kompetensförsörjning. 
 
Högre utbildning är en förutsättning för tillväxt och utbildning. Det finns starka universitet också 
i angränsande regioner. För att tillvarata möjligheter vill ÖHK uppmuntra till samverkan 
tillsammans med flera av dessa lärosäten. 
 
 
Angående hur Östsvenska Handelskammaren kan medverka för genomförandet av 
strategin 
Gällande internationalisering och ökad export är det av ÖHK:s kärnuppdrag, som vi som 
organisation vill bidra i den mån vi kan och har resurser för. Vi delar fullt bilden av att export och 
samarbete över gränserna stärker konkurrenskraft, utveckling, attraktivitet och motståndskraft 
samtidigt som det bidrar till välfärd och sysselsättning. Vi delar också uppfattningen att trösklarna 
inom internationaliseringsprocessen behöver sänkas – och här kan ÖHK bidra både som enskild 
aktör och i samarbete med våra systerhandelskammare. 
 
ÖHK är en av flera innovations- och näringslivsfrämjande aktörer, vilket påtalas i 
Näringslivsstrategin, och likt Region Sörmland och Länsstyrelsen samarbetar också vi med 
kommuner och andra organisationer. Då ÖHK är en privat näringslivsorganisation är våra 
förutsättningar annorlunda både gällande uppdrag och resurser. Vi agerar gärna plattform och 
forum för dialog mellan myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer och näringslivet.  
 



 
 
 
 
 

 

Vidare är ÖHK öppen för förslag på fortsatt samarbete och idéer om hur vi tillsammans kan 
verka för att förbättra förutsättningarna för företag i Sörmland med omnejd. ÖHK vill vara en 
part i Regionens strävan att bli en aktiv och samlande kraft för såväl privata som offentliga 
aktörer.  
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Östsvenska Handelskammaren välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter. Yttrandet 
har beretts av Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, och Charlotta Elliot, projektledare 
East Sweden Infra Cluster, ESIC. 
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