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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar
att ordförande och Willhelm Sundman (L) med Anders Brandén (M) som ersättare justerar
dagens protokoll.
Protokollet ska vara justerat senast den 19 november 2020.
2. Medfinansiering av Bergslagen Mining Node
Diarienummer: 20RS8985

Föredragande: Lena Kihl

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar
att Örebro universitet beviljas 41 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
1 000 000 kronor för genomförande av projekt Bergslagen Mining Node.
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd, samt
att projektet får påbörjas tidigast 2020-09-01 och avslutas senast 2022-09-01.

Följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
• Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
• I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att Region Örebro län
medfinansierar projektet.
• I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades 201911-05, dnr 19RS9026).
Sammanfattning

Örebro universitet ansöker om 41 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
1 000 000 kronor för projekt Bergslagen Mining Node under perioden 2020-09-01—202209-01.
Projektet ska verka för att Bergslagen ska bli en aktiv del i att driva Sveriges gruvindustri
framåt. Aktörerna som finns representerade i styrgruppen (Epiroc, Boliden, Zinkgruvan,
Örebro Universitet och Swedish Mining Innovation) vill ta arbetet med innovationsagendan
vidare och driva aktiviteter kopplade till gruvindustrin och förstärka kopplingen mellan
akademi och gruvindustri.
Aktiviteterna handlar om:
- att utöka utbytet mellan Örebro Universitet och Gruvindustrin.
- öka antalet startups med koppling till gruvindustrin
- förstärka koppling till Swedish Mining Innovation och aktörerna i Bergslagen
Bifall till ärendet föreslås.
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Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2020-11-05, Medfinansiering av Bergslagen
Mining Node
Projektbeskrivning för Bergslagen Mining Node

3. Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till projekt Skolresultaten i
regionen har förbättrats – att leda och styra en komplex organisation
Diarienummer: 20RS9008

Föredragande: Mirela Redzic

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar
att Region Örebro län beviljas 68 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
1 264 323 kronor för genomförande av projekt Skolresultaten i regionen har förbättrats – att
leda och styra en komplex organisation,
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd med 932 161
kronor och förvaltningens utvecklingsmedel med 332 162 kronor,
att projektet får påbörjas tidigast 2020-09-01 och avslutas senast 2022-11-30 samt
att följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
•Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
•I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att Region Örebro län
medfinansierar projektet.
•I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades 201911-05, dnr 19RS9026).
Sammanfattning

Projektet ska skapa en gemensam regional helhetsbild samt arbeta genom bland annat
kollegialt lärande med kommunala skolhuvudmän i länet. Arbetet fokuserar på styrning och
ledning. Utifrån förarbetet och kunskapsprocessen ska ett underlag för gemensamma
utvecklingsområden och insatser tas fram.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2020-11-05, projekt Skolresultaten i regionen
har förbättrats
Projektbeskrivning för Skolresultaten i regionen har förbättrats - att leda och styra en
komplex organisation

4. Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till projekt Förstudie –
Smart Skoglig Bioekonomi
Diarienummer: 20RS9924

Föredragande: Mirela Redzic

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar
att Region Örebro län beviljas 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
175 803 kronor för genomförande av projekt Förstudie – Smart Skoglig Bioekonomi
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att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd,
att projektet får påbörjas tidigast 2020-12-01 och avslutas senast 2021-06-30, samt
att följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
•Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
•I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att Region Örebro län
medfinansierar projektet.
•I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades 201911-05, dnr 19RS9026).
Sammanfattning

Samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Paper Province (företagskluster inom
skogsbaserad bioekonomi) där förstudien ska kartlägga samverkansområden inom skoglig
bioekonomi. Förstudien utgår från Paper Province expertis och Region Örebro läns
innovationsstrategi och smart specialisering.
Region Örebro län tar, tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, under 2019-2020 fram
länets skogsprogram. Region Örebro läns bidrag till skogsprogrammet har varit framtagande
av en handlingsplan för innovationer och förädling av skogsråvara. Handlingsplanen slår
fast att en samverkan med företagsklustret Paper Province är viktigt för att öka
innovationskraften inom skoglig bioekonomi i länet då Örebro län saknar ett
innovationssystem i dessa frågor. Örebro läns specialisering mot AI, autonoma system,
logistik och livsmedel är intressant. Stora synergier finns mellan de olika områdena och
denna förstudie skulle peka på vilka aktörer och vilka områden där det finns störst potential
för samverkan. Kartläggningen bedrivs genom intervjuer och annan insamling av material.
Kartläggningen slår fast i sin analys vilka aktörer och vilka områden som har störst potential
för att kunna gå vidare för att etablera ett genomförandeprojekt mellan Region Örebro län,
aktörer i länet och Paper Province. Förstudien kommer att avslutas med LFA -workshop där
processen mot ett genomförandeprojekt startar.
Finansiering sker från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region Örebro
län har att besluta om.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2020-11-05, finansiering till projekt Förstudie
- Smart Skoglig Bioekonomi
Projektbeskrivning för Förstudie - Smart Skoglig Bioekonomi

5. Information: Regionalt Serviceprogram för Örebro län
Diarienummer: 20RS10110

Föredragande: Per-Anders Öhrn

Sammanfattning

Information om programmet vid regional tillväxtnämnd den 5 november 2020 och beslut
fattas av nämnden i januari 2021.
Syftet med det Regionala Serviceprogrammet är att bidra till en god tillgänglighet av
kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv på landsbygden i Örebro
län. Att bevara och utveckla servicen har en stor betydelse för att upprätthålla attraktiva livsoch boendemiljöer och ge företagen bra förutsättningar för att kunna verka och utvecklas på
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landsbygden.
Tillgänglighet till grundläggande service för boende, besökare och företag är en viktig del i
arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Regeringen framhåller vikten av att
alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. För att skapa en god miljö med hög
attraktivitet är insatser som bidrar till en god servicenivå viktiga. Regeringen har därför gett
regionerna ett erbjudande att ta fram regionala serviceprogram.
Det tidigare regionala serviceprogrammet för Örebro län togs fram av Länsstyrelsen i
Örebro län, men ansvaret gick över till Region Örebro län 2015. Programmet skulle gälla till
2018 men har blivit förlängt. Nu pågår en process kring landsbygds-programmet nationellt
som kommer att påverka insatser för den kommersiella servicen i länet. Region Örebro län
har därför fattat beslut om att revidera det gamla programmet fram till nya direktiv och
inriktning kommer från Tillväxtverket.

Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2020-11-05, Regionalt Serviceprogram för
Örebro län
Regionalt Serviceprogram för Örebro län

6. Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: 19RS10494
Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman i
enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till den
styrelse/nämnd som har fattat beslut om delegering. Nu redovisas följande beslut:
1. Ordföranden i regional tillväxtnämnd, enligt punkt 1.5.
Diarienummer 20RS2877, Vinnare av energi- och klimatpriset.
2. Områdeschef för Näringslivsutveckling, enligt punkt 3.3.
Diarienummer 20RS8346 med flera, Företagsstöd för perioden 2020-08-18–2020-09-18.

Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2020-11-05, Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut Vinnare energi- och klimatpris
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7. Beredningsärende: Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget
2021
Diarienummer: 20RS2353

)|UHGUDJDQGH: 3HWWHU$QUHEDFN+HOHQD7RUpJH

Sammanfattning

Ärendet bereds inför nämndens kommande beslut.
Handlingar redovisas senare.
8. Beredningsärende: Regionalt program för Regionalfonden (ERUF) i Östra
Mellansverige
Föredragande: Kristina Eklöf
Sammanfattning

Ärendet bereds inför nämndens kommande beslut.
Handlingar redovisas senare.
9. Beredningsärende: Regional handlingsplan för Socialfonden (ESF+) i Östra
Mellansverige
Föredragande: Ewa Lindberg
Sammanfattning

Ärendet bereds inför nämndens kommande beslut.
Handlingar redovisas senare.
10. Information
1. Covid-19 vid Kävesta folkhögskola
Områdeschef Ewa Lindberg
2. Presentation av Område Energi och klimat
Områdeschef Therése Hjelseth
3. Alfred Nobel Sience Park
Irén Lejegren
4. AI Impact lab, aktuellt
Professor Amy Loutfi, Örebro universitet
5. Agro Örebro, aktuellt
Verksamhetsledare Johan Hedström
6. Internationell strategi Region Örebro län 2021-2026. Diarienummer 20RS9246
Utvecklingsledare Gordon Hahn

11. Presentationer vid sammanträdet
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Projektstöd, Lena Kihl

2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS8985

Organ

Regional tillväxtnämnd

Medfinansiering av Bergslagen Mining Node
Förslag till beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att Örebro universitet beviljas 41 procent av projektets bokförda kostnader, dock
högst 1 000 000 kronor för genomförande av projekt Bergslagen Mining Node.
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd, samt
att projektet får påbörjas tidigast 2020-09-01 och avslutas senast 2022-09-01.

Följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
• Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
• I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att Region Örebro län
medfinansierar projektet.
• I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades
2019-11-05, dnr 19RS9026).
Sammanfattning
Örebro universitet ansöker om 41 procent av projektets bokförda kostnader, dock
högst 1 000 000 kronor för projekt Bergslagen Mining Node under perioden
2020-09-01—2022-09-01.
Projektet ska verka för att Bergslagen ska bli en aktiv del i att driva Sveriges
gruvindustri framåt. Aktörerna som finns representerade i styrgruppen (Epiroc,
Boliden, Zinkgruvan, Örebro Universitet och Swedish Mining Innovation) vill ta
arbetet med innovationsagendan vidare och driva aktiviteter kopplade till gruvindustrin
och förstärka kopplingen mellan akademi och gruvindustri.
Aktiviteterna handlar om:
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Sammanträdesdatum

Projektstöd, Lena Kihl

2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS8985

- att utöka utbytet mellan Örebro Universitet och Gruvindustrin.
- öka antalet startups med koppling till gruvindustrin
- förstärka koppling till Swedish Mining Innovation och aktörerna i Bergslagen
Bifall till ärendet föreslås.
Ärendebeskrivning
Örebro Universitet, representanter från gruvindustrin I Bergslagen och Swedish
Mining Innovation har det senaste året drivit fram en Innovationsagenda för
gruvindustrin i Bergslagen.
Innovationsagendan ska vara en del av den nationella agendan och ligga till grund för
aktiviteter. Agendan har tagits fram i bred samverkan mellan offentliga och privata
aktörer i Bergslagen. Arbete har gjorts tillsammans med Epiroc, Zinkgruvan, Alfred
Nobel Science Park och Örebro Universitet.
Gruvindustrin är inne i en stor teknikomställning som ställer nya krav på lösningar och
kompetens. I Bergslagen finns en stor del av den kunskapen på Örebro Universitet och
i teknikbolag med spetskompetens som verkar här. Det gör att nya nätverk är viktiga
för ett gemensamt kunskapsutbyte. Det finns stora möjligheter för nya bolag att startas
och stora utmaningar för befintliga bolag att tillämpa den nya tekniken i produkter och
produktionsflöden. I och med att det är ett teknikskifte kommer kompetensfrågan att
bli viktig för företagen och ligger som en utmaning för alla företag i hela värdekedjan.
Styrgruppen ser en stor möjlighet att Örebro Universitet kan bli en viktig faktor i
kunskapsöverföringen från akademi till företag.
Projektet kommer att ligga på Örebro Universitet för att ytterligare öka möjligheterna
att förstärka kopplingen mellan akademi och industri.
Bedömning
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område
Näringsliv och entreprenörskap och bidrar till att nå målet om Ökad global
konkurrenskraft
För 2019 har Nämnden för regional tillväxt fattat beslut om inriktning för finansiering
för det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2020-01-22 § 6). Enligt
inriktningsbeslutet är projektet prioriterat enligt rangordningen ”2b. Ansökningar inom
prioriterade områden Innovationskraft och specialisering samt Näringsliv och
entreprenörskap samt 3. Ansökningar som bygger vidare på tidigare och/eller stödjer
pågående satsningar.
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Sammanträdesdatum

Projektstöd, Lena Kihl

2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS8985

Projektet har också beviljats medfinansiering från Vinnova.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Styrgruppen har tre kvinnor i ledande positioner i styrgruppen. Det kommer att
genomföras aktiviteter i projektet som ska lyfta möjligheterna med att arbeta i dagens
industri (nätverk, demonstratorer, utbildningsinsatser, seminarium) . Det är en viktig
förutsättning för att säkra framtida kompetensförsörjningen inom området. Projektet
kommer att lyfta hur dagens arbetsuppgifter ser ut i gruvindustrin för att belysa att det
är en mer jämställd arbetsmiljö och att det finns goda förutsättningar för både män och
kvinnor. Andra aktiviteter är riktade informationsinsatser mot flickor i skolan som är
intresserade av teknik för att visa vilken hög teknikhöjd det finns inom gruvindustrin.
Gruvindustrin är en global bransch med aktörer som verkar i alla världsdelar. Projektet
vill attrahera kompetens från hela världen genom att vara spetsiga och driva projekt av
globalt intresse.
Metaller behövs för att fortsätta energiomställningen. Det är en nyckelprodukt i till
exempel batteriindustrin. I Sverige har vi en mycket klimatvänlig metallbrytning vilket
projektet kommer att säkerhetsställa inför framtiden också.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region
Örebro län har att fatta beslut om.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 2020-11-05
Projektbeskrivning 2020-09-21

Petter Arneback
Förvalningschef
Skickas till:
Örebro universitet, Amy Loutfi
Lena Kihl, Regional utveckling
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Projektforum

Projektbeskrivning

Projektstöd, Lena Kihl

2020-09-21

Dnr: 20RS8985

Bergslagen Mining Node
Sammanfattning
Örebro universitet ansöker om 41 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
1 000 000 kronor för projekt Bergslagen Mining Node under perioden
2020-09-01—2022-09-01.
Projektet ska verka för att Bergslagen ska bli en aktiv del i att driva Sveriges gruvindustri
framåt. Aktörerna som finns representerade i styrgruppen (Epiroc, Boliden, Zinkgruvan, Örebro
Universitet och Swedish Mining Innovation) vill ta arbetet med innovationsagendan vidare och
driva aktiviteter kopplade till gruvindustrin och förstärka kopplingen mellan akademi och
gruvindustri.
Aktiviteterna handlar om:
- att utöka utbytet mellan Örebro Universitet och Gruvindustrin.
- öka antalet startups med koppling till gruvindustrin
- förstärka koppling till Swedish Mining Innovation och aktörerna i Bergslagen
Skäl för det föreslagna beslutet
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område Näringsliv
och entreprenörskap och bidrar till att nå målet om Ökad global konkurrenskraft
För 2019 har Nämnden för regional tillväxt fattat beslut om inriktning för finansiering för det
statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2020-01-22 § 6). Enligt inriktningsbeslutet är
projektet prioriterat enligt rangordningen ”2b. Ansökningar inom prioriterade områden
Innovationskraft och specialisering samt Näringsliv och entreprenörskap samt 3. Ansökningar
som bygger vidare på tidigare och/eller stödjer pågående satsningar.
Projektet har också beviljats medfinansiering från Vinnova.
Bakgrund
Örebro Universitet, representanter från gruvindustrin I Bergslagen och Swedish Mining
Innovation har det senaste året drivit fram en Innovationsagenda för gruvindustrin i Bergslagen.
Innovationsagendan ska vara en del av den nationella agendan och ligga till grund för
aktiviteter.
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Projektforum

Projektbeskrivning

Projektstöd, Lena Kihl

2020-09-21

Dnr: 20RS8985

Agendan har tagits fram i bred samverkan mellan offentliga och privata aktörer i Bergslagen.
Arbete har gjorts tillsammans med Epiroc, Zinkgruvan, Alfred Nobel Science Park och Örebro
Universitet.
Gruvindustrin är inne i en stor teknikomställning som ställer nya krav på lösningar och
kompetens. I Bergslagen finns en stor del av den kunskapen på Örebro Universitet och i
teknikbolag med spetskompetens som verkar här. Det gör att nya nätverk är viktiga för ett
gemensamt kunskapsutbyte. Det finns stora möjligheter för nya bolag att startas och stora
utmaningar för befintliga bolag att tillämpa den nya tekniken i produkter och
produktionsflöden. I och med att det är ett teknikskifte kommer kompetensfrågan att bli viktig
för företagen och ligger som en utmaning för alla företag i hela värdekedjan. Styrgruppen ser
en stor möjlighet att Örebro Universitet kan bli en viktig faktor i kunskapsöverföringen från
akademi till företag.
Projektet kommer att ligga på Örebro Universitet för att ytterligare öka möjligheterna att
förstärka kopplingen mellan akademi och industri.
Målgrupperna i projektet är i första hand akademi och företag med koppling till gruvindustrin.
Det kan vara gruvor eller teknikleverantörer till gruvorna. Båda delarna finns representerade I
Bergslagen. Även teknikleverantörer med spetskompetens och startups är målgrupper.
Region Örebro län har tidigare finansierat arbetet med att skapa en samverkansplattform för
gruvindustrin i Bergslagen med 400 000 kr.
Projektet finansieras också av Vinnova SIP Swedish Mining Innovation
Övergripande mål
Öka Sveriges globala konkurrenskraft inom gruvindustrin.
Projektmål
Konkurrenskraften inom Bergslagens gruvindustri har ökat och har blivit en mer aktiv del av
den nationella industrin.
Delmål och aktiviteter
Fler initiativ för närmare samarbete mellan de stora akademiska institutionerna inom
gruvdrift, med början med LTU och ORU, som har ett antal synergier inom AI och
automatisering och livskraft.
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Projektforum

Projektbeskrivning

Projektstöd, Lena Kihl

2020-09-21

Dnr: 20RS8985

-

Workshops mellan universitet som t.ex. Luleå och Örebro, för att identifiera gemensamma
projekt.
Workshops mellan företag och universitet.

Ökad extern finansiering genom forskning och utvecklingsprojekt.
- Delta i nationella och internationella nätverk för att öka kunskapen om möjligheterna I
Bergslagen.
Förstärkt samarbetet med Swedish Mining och andra viktiga aktörer i Sverige och
internationellt.
- Genomföra gemensamma seminarium för att visa med möjligheterna med Vinnova.
- Genomföra gemensamma workshops för att lyfta Bergslagens styrkor som till exempel AI.
Ökade förutsättningar i innovationssystemet för att fler nya företag med koppling till
gruvindustrin startas.
- Samarbeta med Inkubera och ALMI för att hitta nya sätt att attrahera nya företag inom
gruvnäringen.
- Besöka alla kommuner för att informera om möjligheterna med gruvnäringen.
Ingående kommuner
Hela Örebro län, delar av Dalarna, Västmanland, Sörmland
Regional samverkan
Projektet är förankrat bland viktiga aktörer i Bergslagen. Det har påbörjats en process som ökar
utbytet och samverkan mellan företag och mellan företag och universitet. Boliden, Zinkgruvan
och Epiroc är aktiva med finansiering och de sitter med i styrgruppen för projektet..
Perspektiv
Projektet har förhållit sig till perspektiven Jämställdhet, Integration, Ekologisk hållbarhet.
Styrgruppen har tre kvinnor i ledande positioner i styrgruppen. Det kommer att genomföras
aktiviteter i projektet som ska lyfta möjligheterna med att arbeta i dagens industri (nätverk,
demonstratorer, utbildningsinsatser, seminarium) . Det är en viktig förutsättning för att säkra
framtida kompetensförsörjningen inom området. Projektet kommer att lyfta hur dagens
arbetsuppgifter ser ut i gruvindustrin för att belysa att det är en mer jämställd arbetsmiljö och
att det finns goda förutsättningar för både män och kvinnor.
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Andra aktiviteter är riktade informationsinsatser mot flickor i skolan som är intresserade av
teknik för att visa vilken hög teknikhöjd det finns inom gruvindustrin.
Gruvindustrin är en global bransch med aktörer som verkar i alla världsdelar. Projektet vill
attrahera kompetens från hela världen genom att vara spetsiga och driva projekt av globalt
intresse.
Metaller behövs för att fortsätta energiomställningen. Det är en nyckelprodukt i till exempel
batteriindustrin. I Sverige har vi en mycket klimatvänlig metallbrytning vilket projektet
kommer att säkerhetsställa inför framtiden också.
Långsiktighet
Alla huvudaktörer som är delaktiga i projektet är inställda på ett långsiktigt arbete. Projektet är
en första viktig del för att få igång aktiviteter i Bergslagen men satsningen kommer att fortsätta
efter projektets slut. Målsättningen är att ha ett etablerat nätverk som är starkt i Bergslagen som
också med en naturlig koppling till det nationella nätverket.
Uppföljning
Projektet kommer att utvärderas löpande, dels från styrgruppen men också av finansiärerna,
Vinnova SIP och Region Örebro län.
Resultatspridning
En av målsättningarna med projektet är att få så många aktörer som möjligt i Bergslagen
delaktiga i projektet och öka utbytet av erfarenheter och kompetens. Det är extra focus på öka
utbytet mellan Örebro Universitet och företagen. Genom kommunikationsstöd från Örebro
universitet samt från Swedish Mining Innovation kommer resultatet att spridas kontinuerligt.
Projektet kommer att ha workshops och seminarium kopplade till de styrkeområden som finns i
regionen. Alla samarbetsaktörer (Epiroc, Boliden, Zinkgruvan m.m.) kommer att använda sina
nätverk och kanaler. Swedish Mining Innovation är av särskild vikt med sina kanaler och
kontakter.
Projektorganisation
Styrgrupp: viceVD Epiroc – Styrgruppens ordförande, VD Boliden Garpenberg,
VD Swedish Mining Innovation, VD Zinkgruvan Mining, vice-rektor Örebro Universitet.
Projektet kommer att drivas av en person på heltid som är under rekrytering.
Kommunikationshjälp kommer från Örebro Universitet och Swedish Mining Innovation.
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Avgränsning ordinarie verksamhet
Det finns idag inget etablerat gruvnätverk i Bergslagen och projektet är en viktig del i att bygga
upp det.
Kostnads- och finansieringsbudget
Bokförda kostnader
Egen personal

2020

2021

2022

Totalt

148 500

990 000

742 500

1 881 000

0

204 000

40 000

244 000

Resor och logi

15 000

45 000

15 000

75 000

Indirekta kostnader

22 275

148 500

111 375

282 150

Summa bokförda kostnader

185 775

1 387 500

908 875

2 482 150

Finansiär

2020

Externa tjänster

2021

2022

Totalt

Offentlig finansiär
Region Örebro län 1:1

99 500

564 000

336 500

1 000 000

Vinnova

64 000

300 000

236 000

600 000

Örebro universitet

22 275

148 500

111 375

282 150

Boliden

125 000

75 000

200 000

Epiroc

125 000

75 000

200 000

Zinkgruvan Mining

125 000

75 000

200 000

1 387 500

908 875

2 482 150

Privat finansiär

Summa finansiering

185 775
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Organ

Regional tillväxtnämnd

Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till projekt
Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och
styra en komplex organisation
Förslag till beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att Region Örebro län beviljas 68 procent av projektets bokförda kostnader, dock
högst 1 264 323 kronor för genomförande av projekt Skolresultaten i regionen har
förbättrats – att leda och styra en komplex organisation,
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd med 932
161 kr och förvaltningens utvecklingsmedel med 332 162 kr,
att projektet får påbörjas tidigast 2020-09-01 och avslutas senast 2022-11-30 samt
att följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
•Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
•I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att Region Örebro län
medfinansierar projektet.
•I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades
2019-11-05, dnr 19RS9026).

Sammanfattning
Projektet ska skapa en gemensam regional helhetsbild samt arbeta genom bland annat
kollegialt lärande med kommunala skolhuvudmän i länet. Arbetet fokuserar på
styrning och ledning. Utifrån förarbetet och kunskapsprocessen ska ett underlag för
gemensamma utvecklingsområden och insatser tas fram.

www.regionorebrolan.se

17 (54)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (3)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Projektstöd, Mirela Redzic

2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS9008

Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsstrategin har tio prioriterade områden varav Kunskapslyft
och utbildning är ett. Det önskade läget är att fler fullföljer sin grundläggande
utbildning, har bättre skolresultat och gör medvetna val. För regionpolitiken och
KC/RD-gruppen (kommunchefer och regiondirektör) är skolan ett högt prioriterat
förbättringsområde och arbetet följs bland annat genom det prioriterade temat
”Skolresultaten i hela regionen har förbättrats”. Vidare framhålls, i olika regionala
sammanhang att skolresultaten är den enskilt viktigaste frågan för utveckling och
tillväxt i regionen.
För individen handlar det om att få ökade möjligheter att genomföra och slutföra sin
utbildning på ett så bra sätt som möjligt, vilket också ger många andra positiva effekter
(t.ex. på framtida hälsa). En högre måluppfyllelse i skolan ger en rad samhällsvinster
inom olika områden.
Trots ett mycket gott arbete och många insatser hos länets skolhuvudmän ökar dock
inte antalet ungdomar med behörighet till gymnasieskolans nationella program i länet,
och de låga skolresultaten för Örebro län har inte förbättrats över lång tid.
Genom att förvaltningschefer, verksamhetschefer, kommunchefer samt regionala och
kommunala skolpolitiker träffas kring gemensamma teman och lär av varandra sker en
förstärkning och ett lärande kring t.ex. frågor om roller och ansvar, effektivt
kvalitetsarbete samt styrning och ledning. Därigenom stärks också kommunernas
arbete kring skola och skolutveckling. Gemensamma utvecklingsområden ringas in
genom arbetet och en plan för framtida utvecklingsarbete kan tas fram.
Målet med projektet är att genom ett förarbete skapa en gemensam regional
nulägesbild och därigenom ge ett underlag till fortsatt gemensamt
skolutvecklingsarbete.
Finansiering sker från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region
Örebro län har att besluta om.
Bedömning
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område
Kunskapslyft och utbildning och bidrar till att nå målet om Ökad kunskapsintensitet.
Det övergripande målet är att påbörja ett genomgripande och långsiktigt arbete med att
öka elevers måluppfyllelse i hela länet.
För 2020 har Nämnden för regional tillväxt fattat beslut om inriktning för finansiering
för det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2020-01-22 § 6). Enligt
inriktningsbeslutet är projektet prioriterat enligt rangordningen ”3. Ansökningar som
bygger vidare på tidigare och/eller stödjer pågående satsningar.” För regionpolitiken
och KC/RD-gruppen (kommunchefer och regiondirektör) är skolan ett högt prioriterat
förbättringsområde. Vidare framhålls, i olika regionala sammanhang att skolresultaten
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är den enskilt viktigaste frågan för utveckling och tillväxt i regionen som också bidrar
till ökad kompetensförsörjning.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Jämställdhet - Frågan om elevernas måluppfyllelse är i hög grad också en fråga om
jämställdhet då fler pojkar än flickor inte klarar skolans mål och halkar efter i
skolarbetet. Samtidigt är det känt att den psykiska ohälsan kopplat till skolan är större
bland flickor. Här finns ett problem som bör adresseras och diskuteras på
workshoparna; pojkar mår ok men presterar sämre än flickorna i skolan – medan
flickorna mår sämre men presterar ok i skolan. Det är också känt att kvinnor är
överrepresenterade på högre utbildningar medan pojkar inte i lika hög grad går vidare
till högre utbildning.
Integration - Även integrationen är en del av detta arbete då det är känt att olika
grupper i samhället inte har samma chanser att klara sig igenom den grundläggande
utbildningen. Det handlar främst om elever som kommer till Sverige i sena år och på
kort tid ska ”hinna ikapp” elever som gått hela sin skolgång i svensk skola. Det är en
fråga om hur vi på ett bättre sätt kan hantera dessa elever så de får en rimlig chans att
komma ifatt. Samtidigt som en del elever (både elever födda i Sverige och födda
utomlands) kommer från studieovana miljöer vilket gör att man kanske inte ser
utbildning som en väg framåt. Detta är viktiga frågor som vi ska ta upp under
projektet.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region
Örebro län har att besluta om.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 5 november 2020
Projektbeskrivning 28 september 2020

Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör
Skickas till:
Anita T. Ladinek, Regional utveckling
Mirela Redzic, Regional utveckling
Anneli Baier, Regional utveckling
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Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en
komplex organisation
Sammanfattning
Region Örebro län ansöker om 68 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
1 264 323 kronor för projekt Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra i en
komplex organisation under perioden 2020-09-01 – 2022-11-30.
Projektet ska skapa en gemensam regional helhetsbild samt arbeta genom bland annat kollegialt
lärande med kommunala skolhuvudmän i länet. Arbetet fokuserar på styrning och ledning.
Utifrån förarbetet och kunskapsprocessen ska ett underlag för gemensamma
utvecklingsområden och insatser tas fram.
Skäl för det föreslagna beslutet
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område
Kunskapslyft och utbildning och bidrar till att nå målet om Ökad kunskapsintensitet. Det
övergripande målet är att påbörja ett genomgripande och långsiktigt arbete med att öka elevers
måluppfyllelse i hela länet.
För 2020 har Nämnden för regional tillväxt fattat beslut om inriktning för finansiering för det
statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2020-01-22 § 6). Enligt inriktningsbeslutet är
projektet prioriterat enligt rangordningen ”3. Ansökningar som bygger vidare på tidigare
och/eller stödjer pågående satsningar.” För regionpolitiken och KC/RD-gruppen
(kommunchefer och regiondirektör) är skolan ett högt prioriterat förbättringsområde. Vidare
framhålls, i olika regionala sammanhang att skolresultaten är den enskilt viktigaste frågan för
utveckling och tillväxt i regionen som också bidrar till ökad kompetensförsörjning.
Bakgrund
Den regionala utvecklingsstrategin har tio prioriterade områden varav Kunskapslyft och
utbildning är ett. Det önskade läget är att fler fullföljer sin grundläggande utbildning, har bättre
skolresultat och gör medvetna val. För regionpolitiken och KC/RD-gruppen (kommunchefer
och regiondirektör) är skolan ett högt prioriterat förbättringsområde och arbetet följs bland
annat genom det prioriterade temat ”Skolresultaten i hela regionen har förbättrats”. Vidare
framhålls, i olika regionala sammanhang att skolresultaten är den enskilt viktigaste frågan för
utveckling och tillväxt i regionen.
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För individen handlar det om att få ökade möjligheter att genomföra och slutföra sin utbildning
på ett så bra sätt som möjligt, vilket också ger många andra positiva effekter (t.ex. på framtida
hälsa). En högre måluppfyllelse i skolan ger en rad samhällsvinster inom olika områden.
Trots ett mycket gott arbete och många insatser hos länets skolhuvudmän ökar dock inte antalet
ungdomar med behörighet till gymnasieskolans nationella program i länet, och de låga
skolresultaten för Örebro län har inte förbättrats över lång tid.
Med ovanstående som bakgrund och utifrån dialoger med regionpolitiken, regiondirektör,
kommunchefer, skolchefer och områdeschef för utbildning och arbetsmarknad, finns ett tydligt
uppdrag för ett förbättringsarbete med syfte att skapa en gemensam regional helhetsbild
förarbete, ta fram gemensamma utvecklingsområden samt att skapa ett kollegialt lärande – allt
med fokus på skolhuvudmännens ledning och styrning.
En fullföljd och god utbildning är en förutsättning för att hög livskvalitet, arbetslivets
kompetensförsörjning och också mer generellt för samhällets utveckling. Det gäller inte bara
framtida möjligheter till arbete och inkomst utan utbildning utgör också en skyddsfaktor mot
olika former av psykisk och fysisk ohälsa. En högre måluppfyllelse skulle därför innebära
bättre livschanser för individen både gällande nuvarande och framtida hälsa och livsvillkor. Då
avklarad utbildning också är en förutsättning för framtida försörjning och arbete innebär det
också att det uppstår olika långsiktiga samhällsvinster. Till exempel genom ökade
skatteintäkter, mindre belastning i välfärdssystemen och ökad konkurrenskraft.
Örebro läns utmaning är att färre ungdomar än tidigare når behörighet till gymnasieskolans
nationella program och andelen som går vidare till högre studier minskar i länet. En jämförelse
med andra län visar att Örebro län befinner sig på nedre halvan och har de senaste åren sämst
resultat av alla län gällande måluppfyllelse i grund- och gymnasieskolan.
Det innebär att, jämfört med andra län i landet, har Region Örebro län under de senaste åren
lyckats sämre med att få elever att uppnå gymnasiebehörighet. Även om varje enskild kommun
arbetar med detta och har mål för ökad måluppfyllelse, ses inte en positiv utveckling på
regional nivå. Här behövs ytterligare ett arbete göras som lyfter det Regionen och kommunerna
kan arbeta med tillsammans för att nå målet om ökad måluppfyllelse och en fullföljd
utbildning. Genom att förvaltningschefer, verksamhetschefer, kommunchefer samt regionala
och kommunala skolpolitiker träffas kring gemensamma teman och lär av varandra sker en
förstärkning och ett lärande kring t.ex. frågor om roller och ansvar, effektivt kvalitetsarbete
samt styrning och ledning. Därigenom stärks också kommunernas arbete kring skola och
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skolutveckling. Gemensamma utvecklingsområden ringas in genom arbetet och en plan för
framtida utvecklingsarbete kan tas fram.
Presumtiva samhällseffekter av detta arbete blir att fler elever fullföljer sin utbildning, når
målen och blir behöriga till gymnasiet, vilket resulterar i att den generella utbildningsnivån
höjs. Fler individer kan snabbare gå vidare till arbete eller till högre studier, vilket gynnar både
individen och samhället. Då en ökad utbildningsnivå också utgör en viktig skyddsfaktor för
utanförskap, kriminalitet, fysiska- och psykiska sjukdomar och mer allmänt ett hälsosammare
liv kommer de långsiktiga samhällseffekterna inom olika sektorer att bli stora.
Direkta målgrupper:
Arbetet riktar sig till förvaltningschefer och verksamhetschefer inom skolan samt
kommunchefer och politiker.
Indirekta målgrupper:
Indirekt kommer personal inom skolsektorn och i förlängningen barn och vårdnadshavare att
beröras av arbetet.
Effekter:
Effekterna kommer långsiktigt att ses inom länets skolor, men främst i skolledning och
styrningen av skolan. Här behövs ett kollegialt lärande kring olika frågor och målet är att ta
fram gemensamma utvecklingsområden.
Övergripande mål
Att påbörja ett genomgripande och långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse i hela
länet.
Projektmål
Målet med projektet är att genom ett förarbete skapa en gemensam regional nulägesbild och
därigenom ge ett underlag till fortsatt gemensamt skolutvecklingsarbete.
Delmål och aktiviteter
Delmål – Genomfört förarbete
Arbetet kommer bland annat att innebära följande aktiviteter:
litteraturgenomgång gällande forskning kring skolutveckling, styrkedjan och vad som påverkar
elevers resultat
intervjuer kommunchefer, skolchefer och ett urval av rektorer i respektive kommun
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intervjuer med tjänstepersoner på Regional utveckling i Region Örebro och i andra regioner
Delmål - Genomföra en kunskapsprocess med fokus på styrning och ledning ur ett
skolchefsperspektiv
Jämte förarbetet kommer en seminarieserie Att leda forskningsbaserad skolutveckling –
regionalt kollegialt tillsammans med skol- och verksamhetschefer och skolutvecklingsforskare
genomföras. Vidare kommer olika workshops att genomföras, med tjänstepersoner och
politiker, utifrån framhållna behov t.ex. roller och ansvar för tjänstepersoner och politiker med
ansvar för skolfrågor.
Delmål - Ta fram gemensamma övergripande skolutvecklingsarbeten utifrån förarbetet
och seminarium
Utifrån förarbetet, seminarieserien och workshopen kommer gemensamma utvecklingsområden
och insatser att tas fram.
Ingående kommuner
Samtliga kommuner inom Örebro län
Regional samverkan
Idén till arbetet har kommit från regionpolitiken, KCRD samt kommunernas förvaltningschefer.
De har ställt sig bakom arbetet och gett i uppdrag att ta fram ett underlag för projektet.
Kommunerna är också med och finansierar detta projekt (se budgetunderlag). Arbetet med att
ta fram upplägget för projektet har skett tillsammans med representanter från region Örebro län,
skolchefer samt Örebro universitet (RUC). De senare som kommer att vara delaktiga främst
genom skolforskarledda seminarier och workshops.
Perspektiv
Jämställdhet - Frågan om elevernas måluppfyllelse är i hög grad också en fråga om jämställdhet
då fler pojkar än flickor inte klarar skolans mål och halkar efter i skolarbetet. Samtidigt är det
känt att den psykiska ohälsan kopplat till skolan är större bland flickor. Här finns ett problem
som bör adresseras och diskuteras på workshoparna; pojkar mår ok men presterar sämre än
flickorna i skolan – medan flickorna mår sämre men presterar ok i skolan. Det är också känt att
kvinnor är överrepresenterade på högre utbildningar medan pojkar inte i lika hög grad går
vidare till högre utbildning.
Integration - Även integrationen är en del av detta arbete då det är känt att olika grupper i
samhället inte har samma chanser att klara sig igenom den grundläggande utbildningen. Det
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handlar främst om elever som kommer till Sverige i sena år och på kort tid ska ”hinna ikapp”
elever som gått hela sin skolgång i svensk skola. Det är en fråga om hur man på ett bättre sätt
kan hantera dessa elever så de får en rimlig chans att komma ifatt. Samtidigt som en del elever
(både elever födda i Sverige och födda utomlands) kommer från studieovana miljöer vilket gör
att man kanske inte ser utbildning som en väg framåt. Detta är viktiga frågor som ska tas upp
under projektet.
Långsiktighet
Efter projektets avslut är tanken att arbetet ska fortsätta. För få till en förändring behövs ett
kontinuerligt arbete kring dessa frågor och helst inom samma typ av forum. Detta projekt är en
av många olika pusselbitar som behövs för att resultaten ska kunna förändras. Tillsammans
med arbetet som bedrivs av kommunerna själva samt Örebro universitet är tanken att detta
projekt är början på den resa som regionen behöver göra för att förändra resultaten. Genom att
skapa ett forum för möte mellan olika delar av skolans styrkedja kan en arena för övergripande
skolutveckling skapas.
Uppföljning
Projektet ska löpande återrapporteras till beslutande organ i Region Örebro län.
Kontinuerliga uppföljningar sker, t.ex. efter varje workshop. Då det är början på ett långsiktigt
arbete kan inte några omedelbara effekter förväntas. Det kommer att dröja innan någon
förändring på elevstatistiken sker utifrån detta arbete, varför den inte följs primärt. Istället är
det processmåtten som hamnar i fokus dvs. uppföljning av workshops och slutintervjuer med
målgruppen som kommer att ligga till grund för utvärderingen.
Resultatspridning
Målgruppen kommer att delta på de gemensamma workshoparna, men vi kommer också ha en
slutkonferens där vi kan bjuda in mer brett till och inkludera fler funktioner inom skolan.
Projektorganisation
Projektägare: Områdeschef på Utbildning och arbetsmarknad, regional utveckling
Projektledare: utvecklingsledare på området Utbildning och arbetsmarknad, regional utveckling
Projektmedarbetare: utvecklingsledare på området Välfärd och folkhälsa, regional utveckling
Styrgrupp: projektägare, projektledare samt fem skolchefer från kommuner i länet.
Referensgrupper:
Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning
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Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning
KC/RD
Avgränsning ordinarie verksamhet
Arbetet med fokus på skolhuvudmännens ledning och styrning i förhållande till
måluppfyllelsen har inte tidigare gjorts inom regional utveckling.
Kostnads- och finansieringsbudget
Bokförda kostnader

2020

Egen personal inkl lönebikostnad

83 450

236 372

214 372

534 194

210 000

760 000

220 000

1 190 000

35 000

25 000

60 000

12 517

35 456

32 156

80 129

305 967

1 066 828

491 528

1 864 323

Externa tjänster
Resor och logi
Indirekta kostnader
Summa bokförda kostnader
Finansiär

2021

2022

Totalt

2020

2021

2022

Totalt

152 984

533 415

245 762

932 161

Region Örebro län – aktivitetsplan

19 750

222 648

57 602

300 000

Förvaltningens utvecklingsmedel (FUM)

33 233

210 765

88 164

332 162

Askersunds kommun

3 700

3 700

3 700

11 100

Degerfors kommun

3 200

3 200

3 200

9 600

Hallsbergs kommun

5 300

5 300

5 300

15 900

Karlskoga kommun

10 100

10 100

10 100

30 300

Kumla kommun

7 200

7 200

7 200

21 600

Laxå kommun

1 900

1 900

1 900

5 700

Lekebergs kommun

2 700

2 700

2 700

8 100

Ljusnarsbergs kommun

1 500

1 500

1 500

4 500

50 700

50 700

50 700

152 100

Hällefors kommun

2 300

2 300

2 300

6 900

Lindesbergs kommun

7 800

7 800

7 800

23 400

Nora kommun

3 600

3 600

3 600

10 800

305 967

1 066 828

491 528

1 864 323

Offentlig finansiär
Region Örebro län 1:1

Örebro kommun

Summa finansiering
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Organ

Regional tillväxtnämnd

Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till projekt
Förstudie – Smart Skoglig Bioekonomi
Förslag till beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att Region Örebro län beviljas 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock
högst 175 803 kronor för genomförande av projekt Förstudie – Smart Skoglig
Bioekonomi
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd,
att projektet får påbörjas tidigast 2020-12-01 och avslutas senast 2021-06-30, samt
att följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
•Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
•I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att Region Örebro län
medfinansierar projektet.
•I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades
2019-11-05, dnr 19RS9026).
Sammanfattning
Samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Paper Province (företagskluster
inom skogsbaserad bioekonomi) där förstudien ska kartlägga samverkansområden
inom skoglig bioekonomi. Förstudien utgår från Paper Province expertis och Region
Örebro läns innovationsstrategi och smart specialisering.
Region Örebro län tar, tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, under 2019-2020
fram länets skogsprogram. Region Örebro läns bidrag till skogsprogrammet har varit
framtagande av en handlingsplan för innovationer och förädling av skogsråvara.
Handlingsplanen slår fast att en samverkan med företagsklustret Paper Province är
viktigt för att öka innovationskraften inom skoglig bioekonomi i länet då Örebro län
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saknar ett innovationssystem i dessa frågor. Örebro läns specialisering mot AI,
autonoma system, logistik och livsmedel är intressant. Stora synergier finns mellan de
olika områdena och denna förstudie skulle peka på vilka aktörer och vilka områden där
det finns störst potential för samverkan. Kartläggningen bedrivs genom intervjuer och
annan insamling av material. Kartläggningen slår fast i sin analys vilka aktörer och
vilka områden som har störst potential för att kunna gå vidare för att etablera ett
genomförandeprojekt mellan Region Örebro län, aktörer i länet och Paper Province.
Förstudien kommer att avslutas med LFA -workshop där processen mot ett
genomförandeprojekt startar.
Finansiering sker från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region
Örebro län har att besluta om.
Bedömning
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område
Innovationskraft och specialisering och bidrar till att nå målet om Ökad
innovationskraft.
För 2020 har regional tillväxtnämnd fattat beslut om inriktning för finansiering för det
statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2020-01-22 § 6). Enligt
inriktningsbeslutet är projektet prioriterat enligt rangordningen ”2b. Ansökningar inom
prioriterat område Innovationskraft och specialisering.”
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Jämställdhet - Det finns stora utmaningar kring jämställdhet inom skoglig bioekonomi.
I de traditionella branscherna inom den skogliga bioekonomin är det väldigt
mansdominerat. Det finns ett tydligt samband mellan jämställdhet, innovation och
hållbar tillväxt. Tillväxt återspeglar till stor del hur människors kompetens, talang och
skaparkraft tas tillvara, inte minst på arbetsmarknaden. Ökad jämställdhet betyder
också ökad innovationskraft, och statistik visar att innovationsprojekt där män och
kvinnor har samma makt att påverka blir mer framgångsrika. Förstudien kommer att
beakta jämställdhetsperspektivet i analysarbetet utifrån befintlig statistik. Dessutom
kommer jämställdhetsperspektivet att diskuteras med de aktörer som kommer att
intervjuas inom förstudien och slutligen kommer perspektivet tydligt finnas med i
LFA-workshopen för hur vi integrerar det på bästa sätt i ett eventuellt genomförande
projekt.
Integration - Social hållbarhet kan verka som en framgångsfaktor. En inkluderande
skoglig bioekonomi är en bioekonomi som tar vara på hela potentialen för utveckling.
Skogen har en viktig roll för invånarna i Örebro län både som hälsofrämjare och
utflyktsmål. Att tänka nytt kring vilka förmågor som kan lösa vilka problem och
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utmaningar, gäller såväl inom kunskapsutvecklingen som i ledet där lösningen ska
förverkligas genom den skogliga bioekonomin.
Ekologisk hållbarhet - När fokus ligger på biologiska produkter, i detta fall skog, är det
väldigt viktigt att beakta det ekologiska perspektivet. Därför kommer denna förstudie
ha en ännu tydligare hållbarhetsfokus med utgångspunkt i innovationssystemet. I
Örebro läns innovationsstrategi utgår man från en quadruple helix modell där akademi,
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle inkluderas. I en utvecklad modell
(quintuple helix) inkluderar man naturkapitalets roll i innovationssystemet.
Naturkapitalets roll i innovationssystemet är avgörande för att nå de hållbarhetsmål
som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin samt på europeisk och nationell
nivå, och det är också viktigt för att snabba på omställningen till ett koldioxidneutralt
samhälle.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker från det statliga anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region
Örebro län har att besluta om.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 5 november 2020
Projektbeskrivning 7 oktober 2020

Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör
Skickas till:
David Erlandsson, Regional utveckling
Mirela Redzic, Regional utveckling
Anneli Baier, Regional utveckling
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Förstudie – Smart Skoglig Bioekonomi
Sammanfattning
Region Örebro län ansöker om 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
175 803 kronor för projekt Förstudie – Smart Skoglig Bioekonomi under perioden 2020-12-01
– 2021-06-30.
Samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Paper Province där förstudien ska kartlägga
samverkansområden inom skoglig bioekonomi. Förstudien utgår från Paper Province expertis
och Region Örebro läns innovationsstrategi och smart specialisering.
Skäl för det föreslagna beslutet
Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategins prioriterade område
Innovationskraft och specialisering och bidrar till att nå målet om Ökad innovationskraft.
För 2020 har Nämnden för regional tillväxt fattat beslut om inriktning för finansiering för det
statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder (2020-01-22 § 6). Enligt inriktningsbeslutet är
projektet prioriterat enligt rangordningen ”2b. Ansökningar inom prioriterat område
Innovationskraft och specialisering.”
Bakgrund
Region Örebro län tar, tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, under 2019-2020 fram
länets skogsprogram. Region Örebro läns bidrag till skogsprogrammet har varit framtagande av
en handlingsplan för innovationer och förädling av skogsråvara. Handlingsplanen slår fast att
en samverkan med företagsklustret Paper Province är viktigt för att öka innovationskraften
inom skoglig bioekonomi i länet då Örebro län saknar ett innovationssystem i dessa frågor.
Flera av länet starka aktörer inom skoglig bioekonomi är dessutom redan medlemmar i Paper
Province. Örebro läns specialisering mot AI, autonoma system, logistik och livsmedel är
intressant. Stora synergier finns mellan de olika områdena och denna förstudie skulle peka på
vilka aktörer och vilka områden där det finns störst potential för samverkan. Målgrupp under
förstudien kommer vara näringsliv, företagsfrämjare, akademin och övriga viktiga aktörer i
innovationssystemet.
Övergripande mål
Ökad innovationskraft inom skoglig bioekonomi i Örebro län utifrån smart specialisering.
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Projektmål
En kartläggning med analyserade samverkansområden och framtida rekommendationer inom
skoglig bioekonomi tillsammans med Paper Province utifrån Örebro läns smart specialisering.
Delmål och aktiviteter
Kartläggning av aktörer och samverkansområden
Analys av insamlat material
Aktörsanalys
Framtagande av rapport
LFA-workshop
Ingående kommuner
Alla kommuner i Örebro län kommer direkt eller indirekt omfattas av förstudien
Regional samverkan
Förstudien kommer att ledas av Region Örebro län med projektledare på enheten för energi och
klimat. Förstudien kommer att drivas med löpande dialog med näringslivsenheten för att få
tydliga kopplingar till innovationsstrategin. Samverkan kommer också ske med Örebro
universitet som kommer bidra med stor kompetens för att se synergier mellan skoglig
bioekonomi och länets smart specialisering. Övrig samverkan i länet kommer att analyseras
under kartläggningen och ökad regional samverkan inom skoglig bioekonomi är ett av målen
med förstudien.
Perspektiv
Jämställdhet - Det finns stora utmaningar kring jämställdhet inom skoglig bioekonomi. I de
traditionella branscherna inom den skogliga bioekonomin är det väldigt mansdominerat. Det
finns ett tydligt samband mellan jämställdhet, innovation och hållbar tillväxt. Tillväxt
återspeglar till stor del hur människors kompetens, talang och skaparkraft tas tillvara, inte minst
på arbetsmarknaden. Ökad jämställdhet betyder också ökad innovationskraft, och statistik visar
att innovationsprojekt där män och kvinnor har samma makt att påverka blir mer
framgångsrika. Förstudien kommer att beakta jämställdhetsperspektivet i analysarbetet utifrån
befintlig statistik. Dessutom kommer jämställdhetsperspektivet att diskuteras med de aktörer
som kommer att intervjuas inom förstudien och slutligen kommer perspektivet tydligt finnas
med i LFA-workshopen för hur vi integrerar det på bästa sätt i ett eventuellt genomförande
projekt.
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Integration - Social hållbarhet kan verka som en framgångsfaktor. En inkluderande skoglig
bioekonomi är en bioekonomi som tar vara på hela potentialen för utveckling. Skogen har en
viktig roll för invånarna i Örebro län både som hälsofrämjare och utflyktsmål. Att tänka nytt
kring vilka förmågor som kan lösa vilka problem och utmaningar, gäller såväl inom
kunskapsutvecklingen som i ledet där lösningen ska förverkligas genom den skogliga
bioekonomin.
Ekologisk hållbarhet - När fokus ligger på biologiska produkter, i detta fall skog, är det väldigt
viktigt att beakta det ekologiska perspektivet. Därför kommer denna förstudie ha en ännu
tydligare hållbarhetsfokus med utgångspunkt i innovationssystemet. I Örebro läns
innovationsstrategi utgår man från en quadruple helix modell där akademi, näringsliv, offentlig
sektor och civilsamhälle inkluderas. I en utvecklad modell (quintuple helix) inkluderar man
naturkapitalets roll i innovationssystemet. Naturkapitalets roll i innovationssystemet är
avgörande för att nå de hållbarhetsmål som satts upp i den regionala utvecklingsstrategin samt
på europeisk och nationell nivå, och det är också viktigt för att snabba på omställningen till ett
koldioxidneutralt samhälle.
Långsiktighet
Efter avslutad förstudie har kartläggning och analys genererat ett starkt kunskapsunderlag för
hur Region Örebro län kan samverka med Paper Province. Analysen har pekat ut aktörer och
områden som har stor potential att arbeta vidare med. I bästa fall har även förstudien efter den
avslutande LFA-workshopen också landat i en konkret projektidé för ett genomförande projekt.
Kartläggningen har också gett kunskap i vilka olika finansieringskällor som finns för
genomförandet.
Uppföljning
Projektet ska löpande återrapporteras till beslutande organ i Region Örebro län.
Analysdelen av förstudien kommer att utvärdera kartläggningen men utifrån förstudiens
begränsande tidsperiod kommer ingen större uppföljning eller utvärdering genomföras.
Resultatspridning
Resultat kommer spridas på Region Örebro läns hemsida och Energikontorets sociala
plattformar. Resultat kommer även spridas genom Paper Province kanaler. Givetvis kommer
även resultat spridas till alla relevanta aktörer i länet.
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Projektorganisation
Region Örebro län är projektägare till förstudien och Paper Province är samverkanspart.
Arbetsfördelningen ser ut som följer:
Projektledare (50%) Region Örebro län.
Medarbetare på Paper Province (20%).)
Ekonom på Region Örebro län.
Avgränsning ordinarie verksamhet
Förstudiens ambition är att hitta samverkan mellan handlingsplanen för förädling och
innovation av skogsråvara som enheten för energi och klimat ansvarar för och Region Örebro
läns innovationsstrategi som näringslivsenheten på Region Örebro län ansvarar för. I ordinarie
verksamhet har inte resurser funnits för att kunna utvärdera synergier mellan de båda
strategiska dokumenten. Enheten energi och klimat är projekttung och är i stort sätt helt
projektfinansierad. I befintliga projekt och den verksamhets som bedrivs i nuläget har det inte
funnits möjlighet att utvärdera samverkanspotential med Paper Province i Värmland. Denna
förstudie kommer att skilja sig på så sätt samt få möjlighet att hitta samverkansmöjligheter för
genomförandeprojekt.
Kostnads- och finansieringsbudget
Bokförda kostnader
Egen personal

2020

2021

Totalt

40 707

249 385

290 093

0

5 000

5 000

Resor och logi

1 000

12 000

13 000

Indirekta kostnader

6 106

37 408

43 514

47 814

303 793

351 607

Externa tjänster

Summa bokförda kostnader
Finansiär

2020

2021

Totalt

Offentlig finansiär
Region Örebro län 1:1

23 907

151 897

175 803

Paper Province

23 907

101 897

125 803

0

50 000

50 000

47 814

303 793

351 607

Region Örebro län RAM-medel
Summa finansiering
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Organ

Regional tillväxtnämnd

Regionalt Serviceprogram för Örebro län
Förslag till beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna Region Örebro läns reviderade Regionala Serviceprogram.
Sammanfattning
Syftet med det Regionala Serviceprogrammet är att bidra till en god tillgänglighet av
kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv på landsbygden i
Örebro län. Att bevara och utveckla servicen har en stor betydelse för att upprätthålla
attraktiva livs- och boendemiljöer och ge företagen bra förutsättningar för att kunna
verka och utvecklas på landsbygden.
Tillgänglighet till grundläggande service för boende, besökare och företag är en viktig
del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Regeringen framhåller
vikten av att alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. För att skapa en god miljö
med hög attraktivitet är insatser som bidrar till en god servicenivå viktiga. Regeringen
har därför gett regionerna ett erbjudande att ta fram regionala serviceprogram.
Det tidigare regionala serviceprogrammet för Örebro län togs fram av Länsstyrelsen i
Örebro län, men ansvaret gick över till Region Örebro län 2015. Programmet skulle
gälla till 2018 men har blivit förlängt. Nu pågår en process kring landsbygdsprogrammet nationellt som kommer att påverka insatser för den kommersiella servicen
i länet. Region Örebro län har därför fattat beslut om att revidera det gamla
programmet fram till nya direktiv och inriktning kommer från Tillväxtverket.
Ärendebeskrivning
Region Örebro län (RÖL) är ansvarig för det regionala serviceprogrammet. Region
Örebro läns regionala serviceprogram är indelat i fem insatsområden.

www.regionorebrolan.se

35 (54)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

2 (5)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Näringslivsutveckling, Per-Anders Öhrn

2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS10110

Insatsområde 1 Stödformer som riktar sig till butiker och drivmedelsstationer på
landsbygden.
Det finns i dag olika bidrag som riktar sig mot främst butiker, men även till
drivmedelsstationer på landsbygden. Förordningen som stöder dessa är: Förordning
(2000:284) om stöd till kommersiell service.
Enligt förordningen får de stöd som beviljas till butiker inte vara större än vad om
behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter vilket betyder att om företaget
har en god ekonomi så kan de genomföra investeringarna utan stöd. Stöden får lämnas
i områden där servicen är gles och får inte riskera att snedvrida konkurrensen. Stöden
för servicen bör ges i förhållande till tillgänglighet på service och på hållbarheten både
för miljön och även för möjlighet till serviceställets överlevnad. Stöd kan lämnas till
näringsidkare som säljer dagligvaror eller drivmedel. Försäljningsstället ska vara minst
8-10 km från närmaste annat försäljningsställe. Region Örebro län hanterar i dag fyra
olika stödformer till kommersiell service:
Investeringsbidrag som gäller satsningar främst i investeringar som inredning och
inventarier. Investeringsbidraget är den stödformen som är prioriterad av Region
Örebro län.
Hemsändningsbidrag lämnas till kommuner för att bekosta kommunernas
hemsändning av varor till de hushåll som saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till
butiken. Bidraget lämnas endast om de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt
basbelopp per kommun.
Servicebidraget får endast beviljas om det finns synnerliga skäl. Regionen bedömer
synnerliga skäl som att ägaren drabbas av svår sjukdom eller affären på något sätt
drabbas av skada så som brand.
Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen är ett stöd med extramedel från
Tillväxtverket till särskilt utpekade livsmedelsbutiker som uppfyller vissa specifika
kriterier.

Insatsområde 2 Stimulera till lokal offentlig upphandling.
Mål: Utvecklad lokal offentlig upphandling där småskaliga företag kan leverera till det
offentliga i ökad omfattning. Små och medelstora företag spelar en viktig roll genom
att bidra till tillväxt, social sammanhållning och att skapa jobb på landsbygden
•

www.regionorebrolan.se

RÖL skall bidra till ökade kunskaper inom offentlig upphandling för att
minska antal krav som inte är relevanta och främja för flexibla och effektiva
upphandlingar.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Näringslivsutveckling, Per-Anders Öhrn

2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS10110

Insatsområde 3 Samordnade servicelösningar och lokala mötesplatser.
Mål: Nya samordnade servicelösningar mellan kommersiell och offentlig service
möjliggörs genom att utveckla och testa samverkansmodeller
Samordnade servicelösningar så kallade servicepunkter kan vara en metod för att
bibehålla servicen. Landsbygdshandeln, biblioteket, kyrkan, föreningslokalen eller
bruket kan vara en servicepunkt för till exempel kommersiell, offentlig service och
kultur.
•

Insatsområdet skall stödja utveckling av modeller där offentliga, kommersiella
och ideella utövare kan mötas och hitta gemensamma lösningar för utveckling
av service och hållbara platser.

Insatsområde 4 Alternativa servicelösningar och spridning av framgångsrika
arbetssätt och metoder.
Mål: Bättre kunskapsnivå för servicefrågorna och spridning av framgångsrika
arbetssätt och metoder.
Det har dykt upp fler och fler obemannade butiker runt om i landet och på
landsbygden. En obemannad butik är till stora delar helt digital och man kan utföra
sina affärer under stora delar av dygnet. Det finns idag ett antal obemannade butiker i
regionen och det Regionala Serviceprogrammet skall stödja och följa utvecklingen av
nya möjligheter inom kommersiell service.
•

•

•

Insatsområdet skall stödja informationsinsatser, seminarier, möten och
studiebesök för politiker och tjänstemän inom området landsbygdsutveckling
med särskilt fokus på servicefrågor. Insatserna sker i samverkan med de lokala
aktörerna.
Insatsområdet skall stödja mötesplatser för de lokala landsbygdsutvecklarna i
kommunerna, för att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och hitta
samordningsprojekt över kommungränserna.
RÖL skall i egenskap av ansvarig för det regionala serviceprogrammet samla
aktörerna, för att följa upp genomförda insatser och sätta upp prioriteringar
inför nästföljande år.

Insatsområde 5 Betaltjänster
Mål: Bättre kunskapsnivå för betaltjänster och hantering av kontanter.

www.regionorebrolan.se
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Länsstyrelsen i Örebro har uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS att undersöka
möjligheter och krav för olika typer av betaltjänster i landet. En viktig aspekt för
kommersiell service och företagande på landsbygden är just olika typer av betaltjänster
och möjligheten att hantera kontanter.
•

RÖL ska i egenskap av ansvarig för det regionala serviceprogrammet ta del av
de insatser kring möjligheten att hantera kontanter och olika typer av
betaltjänster som tas fram av länsstyrelsen.

Bedömning
Det Regionala Serviceprogrammet tydliggör vilka insatsområden Region Örebro län
fokuserar sina insatser gällande service på landsbygden. Programmet följer Regional
utvecklingsstrategi, RUS och dess vision gällande att vara en region för alla.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser i dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieringen av insatsområde 1 sker inom ordinarie 1:1-anslag.
Uppföljning
Uppföljning av det Regionala Service programmet läggs ut på Region Örebro läns
webbsida, där även information om insatser och möjligheter med anknytning till
Regionala Serviceprogrammet kommer att finnas tillgänglig. Uppföljning sker också
till de olika aktörerna i Serviceprogrammet för att följa upp genomförda insatser och
sätta upp prioriteringar inför nästföljande år.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 5 november 2020.
Regionala Serviceprogrammet för Örebro län.

Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör

www.regionorebrolan.se
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Skickas till:
Regional utveckling, Per-Anders Öhrn
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Tillgänglighet till service på landsbygden. Regionalt
serviceprogram för Örebro län

Öhrn Per Anders, Reg utv Näringslivsutveckling
Per-anders.ohrn@regionorebrolan.se
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Inledning och syfte
Tillgänglighet till grundläggande service för boende, besökare och företag är en viktig del i arbetet
med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Regeringen framhåller vikten av att alla delar av
landet ges möjlighet att utvecklas. För att skapa en god miljö med hög attraktivitet är insatser som
bidrar till en god servicenivå viktiga. Regeringen har därför gett regionerna ett erbjudande att ta fram
regionala serviceprogram.
Det tidigare regionala serviceprogrammet för Örebro län togs fram av Länsstyrelsen i Örebro län,
men ansvaret gick över till Region Örebro län 2015. Programmet skulle gälla till 2018, men har blivit
förlängt. Nu pågår en process kring landsbygdsprogrammet nationellt som kommer att påverka
insatser för den kommersiella servicen i länet. Region Örebro län har därför fattat beslut om att
revidera det gamla programmet. Det reviderade programmet gäller tillsvidare.
Syftet med det Regionala Serviceprogrammet (RSP) är att bidra till en god tillgänglighet av
kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv på landsbygden i Örebro län. Att
bevara och utveckla servicen har en stor betydelse för att upprätthålla attraktiva livs-och
boendemiljöer och ge företagen bra förutsättningar för att kunna verka och utvecklas på
landsbygden.

Regionala Utvecklings Strategin RUS
Det Regionala Serviceprogrammet (RSP) skall ha och har sin koppling till den Regionala Utvecklings
Strategin (RUS) för Region Örebro län. Arbetet med RSP förankras i RUS och dess vision gällande att
vara en region för alla. De övergripande målen inom RUS är stark konkurrenskraft, hög och jämlik
livskvalitet samt god resurseffektivitet
Utvecklingsinsatser och investeringar ska leda till hög och jämlik livskvalitet för länets alla invånare
och till stark konkurrenskraft. Samtidigt får inte de planetära gränserna överskridas, eftersom både
människors hälsa och den ekonomiska utvecklingen är beroende av att ekosystemen är i balans.
Jämställdhetsintegrering i allt vi gör. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett nationellt prioriterat
mål och en förutsättning för utveckling. För att nå vår vision använder vi jämställdhetsintegrering i
hela den regionala utvecklingsstrategin och i det faktiska utförandet. 1

Avgränsning
Det regionala serviceprogrammet inriktar sig på att främja tillgången på kommersiell service i
serviceglesa områden. Den geografiska avgränsningen är Örebro län med undantag från
centralorterna i samtliga kommuner. Programmet gör även avgränsningar gällande bredband och
kollektivtrafiken samt andra intresseområden som kompetens, sjönära lägen, den cirkulära
ekonomin och kulturen. För dessa områden finns det i de flesta fall andra strategier och program.

1

RUS Region Örebro Län
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Nuläges analys av service på landsbygden i Örebro län
Örebro län är ett litet län med 12 kommuner och generellt ganska korta avstånd. Det finns relativt
gott om livsmedelsbutiker på landsbygden vilket innebär att de flesta som bor i länet har nära till
service. Under de senaste åren har få butiker lagts ner och trenden verkat vara nya servicelösningar
på de orter där servicen saknas. I Örebro län finns det i dag cirka fem obemannade butiker på
landsbygden. Den här sortens butik är på frammarsch men i dagsläget saknas övrig service som
betaltjänster, paketutlämning mm i butikerna. Förhoppningen är detta kommer att utvecklas i takt
med att butikerna blir mer etablerade runt om i länet.
Inför framtagandet av RSP genomfördes en analys av landsbygderna i Örebro län. Analysen har tagit
fasta på de instruktioner som getts av Tillväxtverket i riktlinjerna för framtagande av regionala
serviceprogram och omfattar tillgången till service.2
Sammanfattningsvis visar underlaget följande vad gäller servicetillgången:
•
•
•

95-98 procent av befolkningen har kortare resväg än en mil till dagligvarubutik, eller
posttjänst.3
85 procent av befolkningen har kortare resväg än en mil till dagkassehantering och
betaltjänster.
97 procent av befolkningen har kortare resväg än en mil till närmaste drivmedelsstation.

Det finns delar av länet där servicen är mer gles och en utmaning är att utveckla servicen även där.
Som exempel kan nämnas andra servicelösningar än just butiker. Det kan vara privata aktörer som
anordnar inköpsresor där de boende bussas in till närmsta centralort och kan där göra de ärenden
som behövs. Men även digitala plattformar med fokus på service och varor öppnar upp nya
möjligheter för service företag och boende på landsbygden. Det förutsätter visserligen både kunskap
och bredbandsuppkoppling för att kunna tillgodogöra sig den service samt även att det finns
logistiklösningar för leverans av paket.
Trenden i Örebro län – liksom i övriga landet – är att städerna växer. Städernas storlek och täthet
lockar med nya möjligheter till företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser.
Befolkningen i många av de mindre orterna minskar. Däremot minskar inte
landsbygdsbefolkningarna längre. Närheten till naturen och den sammanhållna gemenskapen är två
av flera viktiga faktorer för landsbygdernas attraktionskraft. Befolkningen i Örebro län beräknas öka
med omkring 30 000 personer till år 2030. 4

Mål
Region Örebro län serviceprogram gäller för perioden fram till att nya mål och insatser ges av
Tillväxtverket. Serviceprogrammet ska bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera
till en god tillgänglighet till kommersiell service för medborgare och näringsliv på landsbygd.

2

PIPOS databas Tillväxtverket
Bilaga 1
4 Källa RUS Örebro län
3
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Handlingsplan för kommersiell service för Region Örebro län
Region Örebro Län (RÖL) är ansvarig för det regionala serviceprogrammet. Region Örebro läns
regionala serviceprogram är indelat i fem insatsområden

Insatsområde 1 Stödformer som riktar sig till butiker och drivmedelsstationer på
landsbygden.
Det finns i dag olika bidrag som riktar sig mot främst butiker, men även till drivmedelsstationer på
landsbygden. Förordningen som stöder dessa är: Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell
service.
Enligt förordningen får de stöd som beviljas till butiker inte vara större än vad om behövs med
hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter vilket betyder att om företaget har en god ekonomi så kan
de genomföra investeringarna utan stöd. Stöden får lämnas i områden där servicen är gles och får
inte riskera att snedvrida konkurrensen. Stöden för servicen bör ges i förhållande till tillgänglighet på
service och på hållbarheten både för miljön och även för möjlighet till serviceställets överlevnad.
Stöd kan lämnas till näringsidkare som säljer dagligvaror eller drivmedel. Försäljningsstället ska vara
minst 8-10 km från närmaste annat försäljningsställe. Region Örebro län hanterar i dag fyra olika
stödformer till kommersiell service:
Investeringsbidrag som gäller satsningar främst i investeringar som inredning och inventarier.
Investeringsbidraget är den stödformen som är prioriterad av Region Örebro län.
Hemsändningsbidrag lämnas till kommuner för att bekosta kommunernas hemsändning av varor till
de hushåll som saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. Bidraget lämnas endast om de
direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt basbelopp per kommun.
Servicebidraget får endast beviljas om det finns synnerliga skäl. Regionen bedömer synnerliga skäl
som att ägaren drabbas av svår sjukdom eller affären på något sätt drabbas av skada så som brand.
Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen är ett stöd med extramedel från Tillväxtverket till särskilt
utpekade livsmedelsbutiker som uppfyller vissa specifika kriterier.

Insatsområde 2 – Stimulera till lokal offentlig upphandling
Mål: Utvecklad lokal offentlig upphandling där småskaliga företag kan leverera till det offentliga i
ökad omfattning. Små och medelstora företag spelar en viktig roll genom att bidra till tillväxt, social
sammanhållning och att skapa jobb på landsbygden. De är också en viktig grund för ökad
innovationsutveckling.
•

RÖL skall bidra till ökade kunskaper inom offentlig upphandling för att minska antal krav som
inte är relevanta och främja för flexibla och effektiva upphandlingar.

Insatsområde 3 – Samordnade servicelösningar och lokala mötesplatser.
Mål: Nya samordnade servicelösningar mellan kommersiell och offentlig service möjliggörs genom
att utveckla och testa samverkansmodeller
Samordnade servicelösningar så kallade Servicepunkter kan vara en metod för att bibehålla servicen.
Landsbygdshandeln, biblioteket, kyrkan, föreningslokalen eller bruket kan vara en servicepunkt för
t.ex. kommersiell, offentlig service och kultur.
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•

Insatsområdet skall stödja utveckling av modeller där offentliga, kommersiella och ideella
utövare kan mötas och hitta gemensamma lösningar för utveckling av service och hållbara
platser.

Insatsområde 4 Alternativa Servicelösningar och spridning av framgångsrika arbetssätt
och metoder.
Mål: Bättre kunskapsnivå för servicefrågorna och spridning av framgångsrika arbetssätt och
metoder.
Det har dykt upp fler och fler obemannade butiker runt om i landet och på landsbygden. En
obemannad butik är till stora delar helt digital och man kan utföra sina affärer under stora delar av
dygnet. Det finns idag ett antal obemannade butiker i regionen och det Regionala
Serviceprogrammet skall stödja och följa utvecklingen av nya möjligheter inom kommersiell service.
•

•

•

Insatsområdet skall stödja informationsinsatser, seminarier, möten och studiebesök för
politiker och tjänstemän inom området landsbygdsutveckling med särskilt fokus på
servicefrågor. Insatserna sker i samverkan med de lokala aktörerna.
Insatsområdet skall stödja mötesplatser för de lokala landsbygdsutvecklarna i kommunerna,
för att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och hitta samordningsprojekt över
kommungränserna.
RÖL skall i egenskap av ansvarig för det regionala serviceprogrammet samla aktörerna, för
att följa upp genomförda insatser och sätta upp prioriteringar inför nästföljande år.

Insatsområde 5 Betaltjänster
Mål: Bättre kunskapsnivå för betaltjänster och hantering av kontanter.
Länsstyrelsen i Örebro har uppdrag av PTS att undersöka möjligheter och krav för olika typer av
betaltjänster i landet. En viktig aspekt för kommersiell service och företagande på landsbygden är
just olika typer av betaltjänster och möjligheten att hantera kontanter. Enligt den rapport som
Länsstyrelsen i Örebro län har gjort så kan man läsa om de problem som finns gällande
Grundläggande betaltjänster. Hela rapporten finns att läsa på; 5
•

RÖL skall i egenskap av ansvarig för det regionala serviceprogrammet ta del av de insatser
kring möjligheten att hantera kontanter och olika typer av betaltjänster som tas fram av
länsstyrelsen.

Uppföljning
Uppföljningen av det Regionala Service programmet RSP läggs ut på Region Örebro läns webbsida,
där även information om insatser och möjligheter med anknytning till RSP kommer att finnas
tillgänglig. Uppföljning sker också till de olika aktörerna i Serviceprogrammet för att följa upp
genomförda insatser och sätta upp prioriteringar inför nästföljande år.

5

Bevakningsrapport från Länsstyrelsen i Örebro län
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Bilaga 1
Andel av kommuninvånarens avstånd till Daglivarubutiker
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Hallsberg kommun
96%
2%
2%
Hällefors kommun
91%
8%
1%
Karlskoga kommun
98%
2%
0%
Kumla kommun
100%
0%
0%
Laxå kommun
95%
5%
0%
Lekeberg kommun
95%
5%
0%
Lindesberg kommun
91%
8%
0%
Ljusnarsberg kommun
90%
10%
0%
Nora kommun
95%
5%
0%
Örebro kommun
99%
1%
0%
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, June Fors

2020-10-2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS8346

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman
i enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till den
styrelse/nämnd som har fattat beslut om delegering. Nu redovisas följande beslut:
1. Ordföranden i regional tillväxtnämnd, enligt punkt 1.5.
Diarienummer 20RS2877, Vinnare av energi- och klimatpriset.
2. Områdeschef för Näringslivsutveckling, enligt punkt 3.3.
Diarienummer 20RS8346 med flera, Företagsstöd för perioden 2020-08-18–
2020-09-18.

Förslag till beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna redovisningen.

Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesatum

Nämndadministration, June Fors

2020-10-2020-11-05

FöredragningsPM
Dnr: 20RS8346

2 (2)

Företagsstöd
Perioden: 2020-08-18 – 2020-09-18
Dnr

Stöd

Företag

Bransch/Prioritering

Kön

Kommun

Belopp

Beslutsfattare
Områdeschef

20RS8346

Kommersiell service

Närbutiken i

Livsmedelshandel

M

Hallsberg

5 112

Kristina Eklöf

Kafferosteri, café

K

Laxå

90 000

Kristina Eklöf

Tillverkningsindustri

M

Karlskoga

101 073

Kristina Eklöf

Pålsboda AB
NypsID: Regt-

Omställningscheck

114-20

Tiveds Kafferosteri
och Café

NypsID: Regt-

Konsulttjänst+

Karlskoga

112-20

Investeringsstöd

Verktygsteknik AB

NypsID: Regt-

Konsulttjänst

Johan Sedström

Besöksnäring

M

Askersund

10 000

Kristina Eklöf

Investeringsstöd

DelMat AB

Livsmedelsindustri

M

Hällefors

300 000

Kristina Eklöf

Investeringsbidrag

Bångbro Strip Steel

Tillverkningsindustri

M

Ljusnarsberg

137 500

Kristina Eklöf

Tillverkning tryck/skyltar

M

Laxå

30 000

Kristina Eklöf

56-20
NypsID: Regt115-20
NypsID: Regt108-20
NypsID: Regt-

AB
Mikrobidrag

VRMD Solution

99-20
NypsID: Regt-

mm
Mikrobidrag

Ström Catering Ab

Cateringföretag

M

Örebro

29 000

Kristina Eklöf

Mikrobidrag

Masmästargården

Glasstillverkning

M

Lindesberg

24 402

Kristina Eklöf

100-20
NypsID:
Regt-109-20
NypsID:

AB
Konsulttjänst

Nemax AB

Miljöåtervinning/hantering

K

Kumla

150 000

Kristina Eklöf

Konsulttjänst

JL Kemi AB

Tillverkning brandskydd

M

Karlskoga

21 000

Kristina Eklöf

Konsulttjänst

Stukatur AB

Tillverkning stuckatur

M

Örebro

150 000

Kristina Eklöf

Såddbidrag

Björkli Invest AB

Innovation inom

M

Örebro

150 000

Kristina Eklöf

M

Örebro

Avslag

Kristina Eklöf

M

Askersund

Avslag

Kristina Eklöf

M

Örebro

Avslag

Kristina Eklöf

Regt-113-20
NypsID:
Regt-117-20
NypsID:
Regt-98-20
NypsID:
Regt-102-20
NypsID:

transportsektorn
Investeringsbidrag

Rewson AB

Regt-119-20

Teknisk
konsultverksamhet/Invstöd
beviljas ej till Örebro tätort

NypsID:

Investeringsbidrag

AB Galfa

Regt-124-20

Rostskyddsbehandling/Inv
estering redan gjord när
ansökan kom in

NypsID:
Regt-14-20

Konsulttjänst

Ddesign AB

Eftermarknad bilar/Ej
inkommit med
kompletteringar
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