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Regional tillväxtnämnd

Plats och tid

ALMI, Köpmangatan 23-25 Örebro kl. 10:00-15:50

Tjänstgörande ledamöter

Irén Lejegren (S) (ordförande)
Torbjörn Ahlin (C) (vice ordförande)
Willhelm Sundman (L) (2:e vice ordförande)
Rolf Karlsson (S)
Yvonne Nilsson (S)
Bulent Oktay (S)
Theres Andersson (S)
Bo Rudolfsson (KD) §§2-8
Anders Brandén (M)
Torbjörn Appelqvist (M)
Fredrik Persson (MP)
Patrik Nyström (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Kenneth Lantz (V)
Ingrid Båve (S) ersätter Annalena Järnberg (S)
Anders Lycketeg (C) §1 ersätter Bo Rudolfsson (KD)

Närvarande ersättare

Bror-Erik Israelson (S)
Margareta Scherlund (S)
Anders Lycketeg (C) §§2-8
Anna Danielsson (M)
Sergej Salnikov (SD)

Övriga närvarande

June Fors, sekreterare
Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör
Lisa Virén, utvecklingsledare
Ewa Lindberg, områdeschef utbildning och arbetsmarknad §5
Kristina Eklöf, områdeschef näringslivsutveckling
Johan Södergren, utvecklingsledare
Linda Gustafsson, utvecklingsledare §2
Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa §2
Helena Torége, ekonomichef §3
Mirela Redzic, utvecklingsledare §4, §6
Jan Carlsson, enhetschef serviceresor utredning och planering §5
Linnéa Hedqvist, utvecklingsledare §2

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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June Fors
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§ 1 Protokollsjustering
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Fredrik Persson (MP) med
Patrik Nyström (SD) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 5 februari 2020.
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§ 2 Information
Beslutsunderlag
 Handlingsplan God jämlik och jämställd hälsa
 Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg
 Handlingsplan Social välfärd
Ung företagsamhet Örebro län, UF
Ida Thorell informerar om verksamheten och uppdraget. I uppdraget ingår att arbeta med
entreprenörskap i skolan. Det är en obunden ideell länsbaserad förening med fyra anställda.
För läsåret 2019/2020 driver 969 elever 306 stycken UF-företag och verksamheten finns
representerad på 80 procent av länets gymnasieskolor. Regionala tillväxtnämnden bjuds in
till UF-mässan den 16 mars 2020 på Conventum Örebro och några personer erbjuds delta i
en jury mellan klockan 11:30-18:30. De ledamöter/ersättare som är intresserade av att delta
på mässan ska kontakta Irén Lejegren som beslutar om vilka som får delta.
Timbanken
Johan Södergren informerar om arbetet med timbanken som är ett flexibelt verktyg för att
stödja affärsdrivande företag som ska starta sina verksamheter. Arbetet har varit igång i
skarpt läge sedan i oktober 2019. Hittills har totalt 90 stycken företag i länets
kommuner registrerat sig i timbanken. Finansiering av timbanken sker för närvarande
genom Tillväxtverket.
Exportsamverkan Örebro län
Carina de la Tarjada Lahall, Almi Företagspartner Mälardalen AB informerar om regional
exportsamverkan Örebro län. Syftet är att få ut fler bolag på export. Almi Mälardalen fick i
uppdrag av Region Örebro län att vara projektledare. Syfte/uppdrag för regional
exportsamverkan presenteras vilket bland annat är att rusta företagen för
internationalisering, bidra med kunskap om andra marknader, nationella regler, underlätta
för företagen att hitta rätt stöd av rätt aktör i rätt tid och att tydliggöra de olika aktörernas
roller och erbjudanden externt och internt. Framgångar, lärdomar och utmaningar
presenteras.
Presentation av näringslivsanalys
Håkan Wolgast och Oskar Claesson från Bisnode presenterar näringslivsanalysen Business
Region Örebro, Tillväxt och lönsamhet. Helena Aronsson från Business Region Örebro,
BRO informerar om att samtliga kommuner har fått näringslivsanalysen.
Presentation av Almi Företagspartner Mälardalen AB:s verksamhet och planer för
2020
Kontorschef/kreditchef Mikael Fällman informerar om verksamheten som ger stöd till
företag. Almi arbetar på uppdrag av ägarna och är ett komplement till den privata
marknaden med cirka 5 000 medarbetare som finns på 40 orter i landet. Almi Mälardalen
AB har två kontor i länet med 40 stycken medarbetare. Lån, riskkapital och affärsutveckling
är de tre "ben" man arbetar med. Almi har en lånefond på 7 miljarder kronor. Några fakta
för 2019 presenteras, bland annat har man haft 3 000 stycken seminariedeltagare och
behandlat 360 stycken lån med en lånevolym på 250 miljoner kronor. Fokus för 2020 är att
www.regionorebrolan.se
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Almi satsar på SMART tillväxt, besöksnäring, kvinnors företagande, Artificiell intelligens AI, innovation, internationalisering, affärsutveckling livsmedelsföretag, hållbarhet,
ägarskiften, kapitalförsörjning och landsbygdsutveckling med digitalisering.
Lägesrapport för utvärdering av destinationsutveckling och nästa steg för
besöksnäringen, Diarienummer 19RS10464
Linda Gustafsson informerar om resultat av utvärderingen. Uppdraget var att ta reda på
nuläge och önskat läget för att i framtiden vara en attraktiv region i konkurrensen med
andra. Styrkor och brister för nuläge kontra önskat läge och hinder för fem år framåt i tiden
redovisas. Nästa steg är att område Näringslivsutveckling får i uppdrag att återkomma med
en åtgärdsplan på hur destinationsarbetet kan utvecklas i länet där roller och mandat,
samverkansområden, gemensam målbild och organisation redovisas. Ett förslag presenteras
på kommunchefs-/regiondirektörsgruppen i april 2020. Därefter redovisas ett förslag till
beslut i regionala tillväxtnämnden.
Status för tre handlingsplaner inom prioriterade insatsområde 6 i regional
utvecklingsstrategi
God, jämlik och jämställd hälsa - handlingsplanen är antagen i regionstyrelsen 2019 och
genomförs nu. Linnea Hedqvist informerar om innehåll i handlingsplanen.
Sammanhållen vård och omsorg - handlingsplanen är antagen i hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019. Ingmar Ångman informerar om innehåll i handlingsplanen.
Social välfärd - handlingsplanen kommer att behandlas i regional tillväxtnämnd i februari
2020. Ingmar Ångman informerar om innehåll i förslaget till handlingsplan.
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§ 3 Regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med
budget 2020
Diarienummer: 19RS9687

Sammanfattning
Med utgångspunkt i verksamhetsplan med budget 2020 för Region Örebro län som
regionfullmäktige fastställde 18 november 2019, föreligger förslag till verksamhetsplan med
budget för regional tillväxtnämnd 2020.
Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional tillväxtnämnd,
kultur- och fritidsnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd.
Beslutsunderlag
 FöredragingsPM regional tillväxtnämnd 200122 Regional tillväxtnämnds
verksamhetsplan med budget 2020
 Verksamhetsplan med budget 2020 Regional tillväxtnämnd
 Miljöpartiets förslag till regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med budget 2020
 Moderaterna och Liberalernas förslag till regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan
med budget 2020
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Petter Arneback beslutsunderlaget.
Yrkanden
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till Liberalernas och Moderaternas gemensamma förslag.
Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag.
Kenneth Lantz (V) yrkar att Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan med budget som
lämnats till regionfullmäktiges sammanträde i november 2019 ska ligga till grund för
regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med budget 2020 och lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga § 3:1.
Patrik Nyström och Fredrik Dahlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 3:2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att regional tillväxtnämnd beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Willhelm Sundman (L), Anders Brandén (M), Torbjörn Appelqvist (M), Fredrik Persson
(MP) och Kenneth Lantz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.
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Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar

att fastställa regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2020 samt
att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören inom
området HR/attraktiv arbetsgivare i syfte att ge styrelsen erforderliga underlag avseende
arbetsgivaransvaret.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förvaltning regional utveckling

www.regionorebrolan.se
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Bilaga § 3:1

Vänsterpartiet
Region Örebro län
2020-01-22

Särskilt yttrande över Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan
inklusive budget för 2020
Vid regionfullmäktiges budgetsammanträde i november 2019 lade Vänsterpartiet fram ett eget
alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2020. Det innehåller ekonomiska
ramar, förutsättningar, mål och uppdrag.
Vi i Vänsterpartiet anser att vårt förslag till verksamhetsplan och budget till regionfullmäktige
var bättre och mera jämlik och jämställd än majoritetens förslag. Därför borde den legat till
grund för Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan och budget.
Vänsterpartiets prioriterade mål för regional utveckling är bl a följande:
 De regionala insatserna ska samlas, stärkas och prioriteras så att fler ungdomar och
fler nyanlända får möjlighet till arbete eller utbildning.
 Infrastrukturen ska utvecklas i hela regionen.
 Goda möjligheter till fler utbildningschanser i livet.
 Bredda utbildningsutbudet för personer med funktionsvariation.
 Arbeta för en aktiv, långsiktig regionalpolitisk strategi för hela länet.
 Genomföra klimatsatsningar på bland annat landsbygden.
 Tillhandahålla en god kollektivtrafik i hela länet.
 Garantera bredband och mobiltäckning på landsbygden.
För Vänsterpartiet i Region Örebro län

/Kenneth Lantz, ledamot i Regional tillväxtnämnd/
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§ 4 Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till
projekt Personen Alfred Nobel, hans anda och livsgärning PAN
Diarienummer: 19RS10041

Sammanfattning
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Karlskoga kommun och
Örebro universitet. Projektet bygger på ett fullmäktigeuppdrag som anger att regional
tillväxtnämnd ska verka för att användandet av Alfred Nobel som varumärke stärks.
Huvudinriktningen är att varumärket främst ska användas i innovations- och industriella
sammanhang. Projektet kommer att utarbeta en budskapsplattform som bygger på de
samband som kan ses mellan dagens ambitioner och de förmågor som personen Alfred
Nobel uppvisade under sin livsgärning. Det gäller till exempel internationalisering,
innovation, forskning, humanism, entreprenörskap och riskfinansiering och att herrgården
Alfred Nobels Björkborn speglar dessa ambitioner.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 200122, Regionala tillväxtmedel projekt
personen Alfred Nobel, hans anda och livsgärning
 Projektbeskrivning Personen Alfred Nobel, hans anda och livsgärning
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Mirela Redzic beslutsunderlaget.
Under ärendets handläggning enas regionala tillväxtnämnden om att lägga till följande
villkor i beslutet: "Beslutet gäller under förutsättning att undertecknat samverkansavtal
inlämnats till Region Örebro län."
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att Region Örebro län beviljas 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
1 675 505 kronor för genomförande av projekt Personen Alfred Nobel, hans anda och
livsgärning – PAN,
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd,
att projektet får påbörjas tidigast 2020-01-01 och avslutas senast 2021-09-30,
att följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut:
• Beslutet gäller under förutsättning att projektets budget är fullt finansierad.
• Beslutet gäller under förutsättning att undertecknat samverkansavtal inlämnats till Region

www.regionorebrolan.se
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Örebro län.
• 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)
Skickas till
Magnus Persson, Regionkansliet
Mirela Redzic, Regional utveckling
Helena Torége, Regional utveckling

www.regionorebrolan.se
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§ 5 Ersättningsnivå för mobilitetstöd 2020
Diarienummer: 19RS9336

Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutar årligen om en
rekommendation till landets regioner av ersättningsnivån på mobilitetstödet till
folkhögskolorna. Rekommendationen för 2020 är 400 kronor per deltagarvecka.
Statens satsningar på folkhögskolor under 2017-2019 med en utbyggnad på motsvarande
8 000 platser har inneburit att kostnaden för mobilitetsstöd ökat för alla regioner. Tre
regioner har valt att besluta om en lägre ersättningsnivå än den SKR rekommenderat.
Det finns en samstämmighet från regioner och SKR om att hitta ett gemensamt system som
alla kan ställa sig bakom. Flera utredningar har också pekat på att det behöver göras
förändringar men att inte genomföra förändringar för snabbt utan rimligt är att göra det inför
2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 200122 Mobilitetsstöd till folkhögskolor
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Ewa Lindberg och Jan
Carlsson beslutsunderlaget.
Yrkanden
Iren Lejegren (S), Torbjörn Ahlin (C), Bo Rudolfsson (KD), Fredrik Persson (MP) och
Kenneth Lantz (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Willhelm Sundman (L) och Torbjörn Appelqvist (M) yrkar att: Regionala tillväxtnämnden
får i uppdrag att ta fram ett förslag där nämnden årligen fastställer en budget för
regionbidrag som fördelas proportionerligt mellan folkhögskolorna baserat på
inrapporterade studieveckor och att regionala tillväxtnämnden får i uppdrag att ge förslag på
ett avskaffande av mobilitetsstödet till folkhögskolor utanför Örebro län.
Patrik Nyström (SD) yrkar bifall till Willhelm Sundmans (L) och Torbjörn Appelqvists (M)
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Willhelm Sundmans (L) och Torbjörn
Appelqvists (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Willhelm Sundman (L), Torbjörn Appelqvist (M), Anders Brandén (M),
Patrik Nyström (SD) och Fredrik Dahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
oppositionspartiernas respektive yrkanden.
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Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar

att följa Sveriges kommuner och regioners, SKR:s rekommendation på 400 kronor per
deltagarvecka under 2020 enligt ömsesidighetsprincipen för folkhögskolor utanför länet
samt samma belopp per deltagarvecka som regionbidrag för länets rörelseägda
folkhögskolor samt
att under 2020 aktivt delta i och påverka den nationella processen samt föra samtal med
länets rörelseägda folkhögskolor om ersättningsnivån.
Skickas till
Region Örebro län: Ekonomichef, regional utveckling
Region Örebro län: Områdeschef, Utbildning och arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Regioner
Fellingsbro folkhögskola
Kävesta folkhögskola
Hällefors folkhögskola
Karlskoga folkhögskola
Örebro folkhögskola
SIMA folkhögskola
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§ 6 Förlängning av inriktningsbeslut för finansiering från
det statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2019
Diarienummer: 18RS7061

Sammanfattning
Regionstyrelsen fattar beslut om riktlinjer för finansiering från det statliga anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder. Utöver riktlinjer ska regional tillväxtnämnd årligen besluta om
Inriktningsbeslut för finansiering från det statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Syftet med inriktningsbeslutet är att ange vilka insatser som är särskilt viktiga att prioritera
under kommande år samt eventuella prioritetshöjande kriterier och en indikativ fördelning
mellan företagsstöd och projekt. En årlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin
ska ligga till grund för nya inriktningsbeslut. Då en sådan uppföljning kommer att
genomföras först under våren 2020 finns det ännu inte något underlag som kan ligga till
grund för ett nytt inriktningsbeslut.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 190122 Förlängning av Inriktningsbeslut för
finansiering från det statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2019
 Inriktningsbeslut för finansiering från det statliga anslaget 1 1 Regionala tillväxtåtgärder
2019
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar Mirela Redzic beslutsunderlaget.
Regionala tillväxtnämnden enas om att ändra texten i inriktningsbeslutet på sidan 6, andra
stycket från: "Region Örebro län prioriterar investeringsstöd till företag i hela länet förutom
i Örebro tätort. Örebro tätort har en betydligt högre tillväxt och investeringstakt än övriga
delar av länet. En begränsning har satts till högst 1 000 000 kr i bidrag per projekt." till
texten: "Region Örebro län prioriterar investeringsstöd till företag i hela länet förutom i
Örebro tätort. Örebro tätort har en betydligt högre tillväxt och investeringstakt än övriga
delar av länet. En begränsning har satts till högst 800 000 kronor i bidrag per projekt."
Yrkanden
Fredrik Persson (MP) yrkar på ett tillägg på sidan 2 i inriktningsbeslutet under rubriken
Inriktning med texten: "Projektansökningar som stöttar näringslivets omställning till en
fossilfri verksamhet kommer att prioriteras." Willhelm Sundman (L) och Torbjörn
Appelqvist (M) instämmer i Fredrik Perssons (MP) yrkande.
Irén Lejegren (S) yrkar avslag på Fredrik Perssons (MP) tilläggsyrkande.
Willhelm Sundman (L) yrkar på ett tillägg i inriktningsbeslutet om etiska riktlinjer.
Torbjörn Appelqvist (M) och Fredrik Persson (MP) instämmer i Willhelm Sundmans (L)
tilläggsyrkande.
Iren Lejegren (S) yrkar avslag på Willhelm Sundmans (L) tilläggsyrkande.
www.regionorebrolan.se
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Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens justerade förslag under proposition och finner att
regionala tillväxtnämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden Fredrik Perssons (MP) tilläggsyrkande mot Irén Lejegrens (S)
avslagsyrkande och finner att regionala tillväxtnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordföranden Willhelm Sundmans (L), Torbjörn Appelqvists (M) och Fredrik
Perssons (MP) tilläggsyrkande mot Irén Lejegrens avslagsyrkande och finner att nämnden
avslår tilläggsyrkandet.
Reservationer
Fredrik Persson (MP), Willhelm Sundman (L), Torbjörn Appelqvist (M) och Anders
Brandén (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för oppositionspartiernas respektive
yrkanden.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna en förlängning av Inriktningsbeslut för finansiering från det statliga anslaget
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2019 tills vidare samt
att ändra texten i inriktningsbeslutet på sidan 6, andra stycket från: "Region Örebro län
prioriterar investeringsstöd till företag i hela länet förutom i Örebro tätort. Örebro tätort
har en betydligt högre tillväxt och investeringstakt än övriga delar av länet. En
begränsning har satts till högst 1 000 000 kr i bidrag per projekt." till texten: "Region
Örebro län prioriterar investeringsstöd till företag i hela länet förutom i Örebro tätort.
Örebro tätort har en betydligt högre tillväxt och investeringstakt än övriga delar av länet.
En begränsning har satts till högst 800 000 kronor i bidrag per projekt."
Skickas till
Förvaltningen Regional utveckling - Projektstöd
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§ 7 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: 19RS10494

Sammanfattning
Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman i
enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till regionala
tillväxtnämnden.
Nu anmäls följande beslut:
1. Beslut om regionala utvecklingsstöd av förvaltningschef enligt punkt 3.2, Dnr 19RS9565
Medfinansiering av Cykelområde Kottaberget, Dnr 19RS9282 Medfinansiering av projekt
MIND.
2. Beslut om företagsstöd av områdeschef för näringslivsutveckling enligt punkt 3.3.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 200122, Redovisning av delegationsbeslut
 Delegationsbeslut Medfinasiering projekt MIND
 Delegationsbeslut Medfinansiering Cykelområde Kottaberget
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§ 8 Avslutning
Irén Lejegren (S) informerar om ett förslag till revidering av bestämmelser för politiska
organ i Region Örebro län och de förändringar som berör regionala tillväxtnämnden.
Förslaget kommer att behandlas i regionstyrelsen och beslutas i regionfullmäktige.
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