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§ 73 Protokollsjustering
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att nämndens ordförande och Patrik Nyström (SD) med Fredrik Dahlberg (SD) som
ersättare justerar dagens protokoll.
Protokollet ska vara justerat senast den 24 december 2020.
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§ 74 Svar på medborgarförslag om att öppna ett hunddagis
på Kävesta folkhögskola
Diarienummer: 20RS1448

Sammanfattning
En medborgare har inkommit med ett förslag om att öppna ett hunddagis på Kävesta
folkhögskola med anledning av att det är många som idag har ett behov av att läsa in
gymnasiet som också är hundägare och att det kan vara svårt med hundpassning för dem när
man är på skolan. Medborgaren menar också att människor mår bättre av att umgås med
djur och att ett hunddagis skulle möjliggöra ”terapistunder” mellan hundar och deltagare.
Medborgaren föreslår att hunddagiset skulle vara öppet för alla men med förtur för deltagare
och personal på skolan. Under de senaste fem åren har det inte framkommit några önskemål
till rektor från vare sig deltagare på skolan eller från personal om ett hunddagis. Det finns
säkert deltagare som skulle må bra av en terapistund under dagen men det finns också
deltagare som allergiska mot hundar samt de som är rädda för hundar. Det ligger inte i
Region Örebro läns uppdrag att starta eller driva hunddagis. Det ligger heller inte i
folkhögskolans ansvarsområde att ordna plats på hunddagis för deltagare eller personal.
Enligt samtal med rektor har inte ett hunddagis efterfrågats. Det kan också finnas både
personal och deltagare på skolan som är allergiska mot hundar. Regional tillväxtnämnd
föreslås därför besluta att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Svar på medborgarförslag om att
öppna hunddagis på Kävesta folkhögskola
 Svar på medborgarförslag om att öppna ett hunddagis på Kävesta folkhögskola
 Medborgarförslag, hunddagis på Kävesta folkhögskola
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar administratör Anna
Elverskog beslutsunderlaget och förslagsställaren deltar under ärendets behandling.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att medborgarförslaget avslås.
Skickas till
Förslagsställaren
Kävesta folkhögskola
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§ 75 Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget
2021
Diarienummer: 20RS2353

Sammanfattning
Med utgångspunkt i verksamhetsplan med budget 2021 för Region Örebro län som
regionfullmäktige fastställde den 11 november 2020, redovisas förslag till verksamhetsplan
med budget för regional tillväxtnämnd 2021.
Regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2021 utgår från förutsättningar,
inriktningar och mål som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Regional
tillväxtnämnd har i sin verksamhetsplan med budget konkretiserat effektmål, inriktningar
och indikatorer. I regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2021 återfinns den
regionala utvecklingsstrategin, RUS, som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från
effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till genomförande
och måluppfyllelse. Vidare innehåller verksamhetsplanen en internkontrollplan med
regionövergripande risker och åtgärder.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Verksamhetsplan med budget
regional tillväxtnämnd 2021
 Reviderad version nr 2 av verksamhetsplan med budget regional tillväxtnämnd 2021
inklusive särskilda satsningar
 Reviderad verksamhetsplan med budget regional tillväxtnämnd 2021, inklusive bilaga
med särskilda satsningar
 Verksamhetsplan med budget regional tillväxtnämnd 2021
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar regional utvecklingsdirektör Petter Arneback
och ekonomichef Helena Torége beslutsunderlaget.
Upplysning
Fredrik Persson (MP) avstår från att delta i beslutet och hänvisar till Miljöpartiets förslag till
verksamhetsplan med budget som har lämnats till regionfullmäktiges sammanträde i
november 2020 och att detta ska ligga till grund för regional tillväxtnämnds
verksamhetsplan med budget 2021.
Yrkanden
Willhelm Sundman (L) och Torbjörn Appelqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag och lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 75:1.
Patrik Nyström (SD) och Fredrik Dahlberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 75:2.
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Kenneth Lantz (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar till ett särskilt yttrande,
bilaga § 75:3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget och godkänner att särskilda yttranden läggs till protokollet.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att fastställa regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2021 samt
att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören inom
området attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning i syfte att ge regionstyrelsen
erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.
Skickas till
Regionstyrelsen
Förvaltning regional utveckling
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Bilaga § 75:1

Särskilt yttrande angående Regionala tillväxtnämndens
verksamhetsplan och budget för 2021
Moderaterna och Liberalerna lade vid Regionfullmäktiges budgetsammanträde fram ett
gemensamt alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2021. Det innehåller
andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål och uppdrag än majoritetens förslag.
Vi anser att Moderaternas och Liberalernas förslag till verksamhetsplan och budget borde
legat till grund för Regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan och budget.
För Moderaterna och Liberalerna
Torbjörn Appelqvist
Willhelm Sundman
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Bilaga § 75:2
Särskilt yttrande – Verksamhetsplan med budget 2021

Särskilt yttrande
Ärende: 3
Diarienummer: 20RS2353
Datum: 2020-12-10

Regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med budget 2021
Vid regionfullmäktige i november 2020 lade Sverigedemokraterna förslag på budget för 2021. Detta
förslag innehåller andra investeringsramar och prioriteringar än majoritetens budget.
Sverigedemokraterna står fast vid sitt förslag till budget 2021 och anser att den borde ligga till grund för
investeringar och prioriteringar under kommande år.

För Sverigedemokraterna i Regionala tillväxtnämnden:

__________________________

____________________________

Patrik Nyström (SD)

Fredrik Dahlberg (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro län
Organisationsnummer: 875002–4187
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro
E-post: orebrolan@sd.se

Sid. 1 (1)
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§ 76 Föreningsstöd för år 2021 – Stiftelsen Activa
Diarienummer: 20RS8644

Sammanfattning
Stiftelsen Activa finns och verkar i Örebro län sedan 1989 och startades av Örebro läns
landsting och Örebro kommun. Sedan dess har stiftelsen haft ett årligt regionalt stöd.
Tidigare har stiftelsen tilldelats föreningsstöd från Region Örebro läns kulturnämnd. Activa
arbetar med frågor som är betydelsefulla för den regionala utvecklingen när det gäller
arbetsmarknad och personer med funktionsnedsättningar, därav fattades tidigare beslut om
att stödet till Activa skulle flyttas från kulturnämnden till regionala tillväxtnämnden.
Stiftelsen Activa föreslås ett stöd för 2021 med 7 774 980 kronor. Stödet är en uppräkning
med 1 procent av stödet för 2020.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM Regional tillväxtnämnd 20201210 Föreningsstöd för år 2021 - Activa
 Komplettering till ansökan om föreningsstöd
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Mona Hedfeldt och Linda
Adolphson beslutsunderlaget.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att fastställa stöd för år 2021 till Stiftelsen Activa med 7 774 980 kronor.
Skickas till
Lotta Karlsson-Andersson, Stiftelsen Activa
Ekonomiavdelning för regional utveckling
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§ 77 Finansiering av Teknikcollege Örebro län 2021-2025
Diarienummer: 20RS10566

Sammanfattning
Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning.
Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner, regioner och utbildningsanordnare
samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. En utbildning som är certifierad genom
Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen.
Teknikcollege utvecklas genom erfarenhetsutbyte inom Riksföreningen Teknikcollege
Sverige (RTS) och bildades hösten 2007. Teknikcollege bygger på en regional organisation
där flera kommuner samt regioner samverkar genom avtal. Bakom Teknikcollege står
Industrirådet som 2004 initierade konceptet. Industrirådet består av ledande företrädare för
svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Dessa
organisationer är de som driver konceptet tillsammans med certifierade regioner.
Teknikcollege Örebro län är Sveriges första certifierade Teknikcollegeregion och
certifierades för första gången 2006. I dagsläget är fem utbildningsanordnare certifierade i
samverkan med ungefär 70 företag. Den gemensamma målsättningen är att öka intresset och
höja kvaliteten och attraktiviteten inom industri- och teknikutbildningar med särskilt fokus
på Teknikprogrammet och Industritekniska programmet.
Teknikcollege kvalitetskriterier ska bidra till att studerande blir anställningsbara och/eller
kan erbjudas tydliga karriärvägar och vidareutbildning på eftergymnasial nivå.
Samverkan inom Teknikcollege ska bidra till att resurserna i länet utnyttjas mer effektivt
och leda till en tryggad kompetensförsörjning inom tillverkning och teknik. Slutmålet är en
konkurrenskraftig och växande näring som står för såväl förnyelse som ökad
innovationsverksamhet. Förvaltningen regional utveckling inom området Utbildning och
arbetsmarknad har en representant med i den regionala styrgruppen.
Teknikcollege Örebro län kommer att ansöka om ny certifieringsperiod för åren, 2021 –
2025 samt upprätta ett nytt samverkansavtal mellan parterna. Finansieringsavtalet gäller hela
certifieringsperioden. Certifieringsansökan och samverkansavtal ska bifogas den första
utbetalningen, år 2021 samt årsredovisningar löpande under hela avtalsperioden.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210 - Teknikcollege Örebro län 20212025
 Förslag till finansieringsavtal mellan Teknikcollege Örebro län och Region Örebro län
2021-2025
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Maria Svensson
Hallberg beslutsunderlaget.
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Yrkanden
Torbjörn Appelqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att fastställa verksamhetsbidrag till Teknikcollege Örebro län för åren 2021-2025 med ett
årligt belopp på 325 000 kronor samt årlig uppräkning i enlighet med Region Örebro läns
uppräkningstal.
Skickas till
Teknikcollege Örebro län
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§ 78 Verksamhetsbidrag Hopajola 2021
Diarienummer: 20RS11177

Sammanfattning
Hopajola är en ideell förening som arbetar för naturen i Örebro län. Organisationen bildades
1994 av Örebro läns landsting (idag Region Örebro län), länets kommuner,
Naturskyddsföreningens länsförbund och lokala kretsar i Örebro län. Hopajola samarbetar
även med Studiefrämjandet.
Hopajola är en naturvårdsorganisation som samlar in pengar och arbetar för att säkerställa
skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i
Örebro län.
Inför verksamhetsåret 2021 har Hopajola kommit in med en förfrågan om att indexhöja
verksamhetsbidraget från Region Örebro län. Hopajola har begärt en höjning för 2020 och
2021. Förslaget är att höja bidraget med 2,4 procent, vilket motsvarar den indexhöjning som
nämnden får för 2021. Bidraget skulle då öka från 195 000 kronor till 200 000 för
verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Verksamhetsbidrag Hopajola 2021
 Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Kristina Eklöf beslutsunderlaget.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att tilldela den ideella föreningen Hopojola ett verksamhetsbidrag för 2021 på 200 000
kronor.
Skickas till
Hopajola
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§ 79 Vilt- och naturvårdsbidrag 2021
Diarienummer: 20RS11180

Sammanfattning
Regional tillväxtnämnd har i sin budget 563 000 kronor avsatta för vilt- och naturvård.
Dessa föreslås att fördelas enligt följande:
300 000 kronor för genomförande av skolprojekt naturvård
263 000 kronor för projekt kopplade till vilt- och naturvård.
De två senaste åren har klasser på länets skolor bjudits in för att på plats i naturen få en
information om vilt och naturvård. Syftet har, förutom att förmedla kunskap, varit att skapa
intresse för natur och naturvård. Hopajola har under 2020 drivit skolprojektet. Förslaget
inför 2021 är att Hopajola tilldelas 300 000 kronor för att driva skolprojektet under liknande
former som under 2020, enligt särskild redovisning.
Under många år har föreningar och organisationer haft möjligt att söka stöd för projekt inom
vilt- och naturvård. Tidigare handlades dessa ärenden av en Vilt- och naturvårdskommitté.
Sedan valet 2018 handläggs dessa beslut av nämnden för regional tillväxt. Förslaget är att
avsätta 263 000 kronor i en utlysning för projekt inom vilt- och naturvård. Sökande ska vara
en juridisk person och ansökan ska vara Region Örebro län tillhanda senast 1 april. Regional
tillväxtnämnd fattar beslut om vilka projekt som får finansiering vid sitt möte i maj 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Vilt- och naturvårdsbidrag 2021
 Redovisning av skolprojektet 2020
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Kristina Eklöf beslutsunderlaget.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att tilldela Hopajola 300 000 kronor för genomförande av skolprojekt 2021 samt
att avsätta 263 000 kronor för projekt kopplat till vilt- och naturvård.
Skickas till
Hopajola
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§ 80 Östra Mellansveriges program och handlingsplan för
EU:s regionalfond respektive socialfond ESF+
Diarienummer: 20RS11397

Sammanfattning
EU:s strukturfonder är en del av EU:s sammanhållningspolitik där fonderna ska bidra till att
finansiera politikens mål. Sammanhållningspolitiken och fonderna verkar utifrån en sjuårig
arbetscykel där den innevarande programperioden avslutas vid årsskiftet 2020-2021 och en
ny sjuårig programperiod för 2021-2027 tar vid. Politikens övergripande mål är skapa en
hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. De fonder som
är aktuella för detta beslut är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och
Europeiska socialfonden (ESF+). I Sverige ligger det förvaltande ansvaret för fonderna på
Tillväxtverket och ESF-rådet.
Strukturfondsregionen Östra Mellansverige (ÖMS) är en storregional geografi där
regionerna har ett gemensamt ansvar att genomföra EU:s sammanhållningspolitik. I ÖMS
ingår regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Dessa fem
regioner har sedan 2007 samarbetat kring båda fonderna.
Inför den nya programperioden har regionerna, i en sammanhållen process, tagit fram
förslag på nytt regionalt program för Regionalfonden och en ny handlingsplan för
Socialfonden. Uppdraget att skriva Regionalfondsprogrammet kommer från
Näringsdepartementet. Vad gäller handlingsplanen för Socialfonden har uppdraget ännu inte
formellt tilldelats regionerna från Arbetsmarknadsdepartementet. Regionerna har trots detta
valt att synka de båda skrivarprocesserna för de två styrdokumenten för att ta tillvara
mervärden inom de insatsområden som båda fonderna täcker in.
Efter att ett politiskt beslut fattats i ÖMS gällande Regionalfondens program och
Socialfondens handlingsplan kommer båda dokumenten att lämnas vidare.
Regionalfondsprogrammet ska skickas till Näringsdepartementet senast den 31 december
2020. Därefter kommer programmet bli föremål för förhandling mellan regeringen och EUkommissionen där ett beslut förväntas under första kvartalet 2021.
Arbetsmarknadsdepartementet har inte kommunicerat ett motsvarande slutdatum för
leverans av handlingsplanen då det nationella programmet ännu inte är färdigförhandlat.
Den fortsatta beslutsprocessen är heller inte tagen men utifrån den innevarande
programperiodens beslutsgång bedömer Arbetsmarknadsdepartementet att handlingsplanen
skickas till ESF-rådet för granskning och därefter till Övervakningskommittén för
fastställande.
Program för regionala utvecklingsfonden
Regionalfondsprogrammet för ÖMS tar sin utgångspunkt i de fem regionernas regionala
utvecklingsstrategier och strategier för Smart Specialisering. Detta har i sin tur inneburit att
programmet omfattar två politiska mål: Ett smartare ÖMS med särskilt fokus på innovation,
digitalisering, tillväxt och ökade färdigheter inom smart specialisering, samt Ett grönare och
ett koldioxidsnålare ÖMS med särskilt fokus på energieffektivisering, förnyelsebar energi,
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smarta nät och cirkulär ekonomi. Programmet har en tydlig inriktning mot ÖMS fyra
utmaningsområden utifrån smart specialisering, andra särskilt prioriterade områden för att
nå hållbar tillväxt samt fyra prioriterade områden för en grön och fossilt oberoende
region.Programmet förväntas bidra till att ÖMS år 2027 har kunnat utveckla en
innovationsförmåga och omställningskapacitet som skapat både bredd och spets och
därigenom positionerat regionen internationellt.
Handlingsplan för socialfonden
Den regionala handlingsplanen för Socialfonden i ÖMS tar sin utgångspunkt i det nationella
programutkastet för ESF+ samt de fem regionernas regionala utvecklingsstrategier. Utifrån
en socioekonomisk analys har ÖMS fem regioner i handlingsplanen prioriterat insatser som
underlättar för utsatta målgrupper att klara sin livssituation, nå arbetsmarknaden alternativt
få en stabilare ställning på arbetsmarknaden. Insatserna i handlingsplanen riktar in sig på att
underlätta för personer i de så kallade tematiska målområden. Dessa är ekonomisk utsatthet,
etablering på arbetsmarknaden, återinträde på arbetsmarknaden, instabil ställning på
arbetsmarknaden samt stabil ställning på arbetsmarknaden. Handlingsplanen förväntas bidra
till att ÖMS år 2027 kännetecknas av arbetsmarknadsregioner bestående av väl integrerade
lokala arbetsmarknader med en struktur för kompetensförsörjning som är efterfrågestyrd,
arbetsgivarorienterad och samtidigt utgår ifrån individens behov av stöd och
kompetensutveckling.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Östra Mellansveriges program och
handlingsplan för EU:s regionalfond respektive socialfond ESF+
 Förslag till Regionalt program för Regionalfonden för Östra Mellansverige MASTER
201103
 Bilaga till FöredragningsPM, Utkast ESF Regional handlingsplan Östra Mellansverige,
ÖMS 2021-2027
 Bilaga till FöredragningsPM, Beskrivning av framtagande av handlingsplan Östra
Mellansverige 2021-2027
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar områdescheferna Kristina Eklöf, Ewa Lindberg
och Therese Hjelseth beslutsunderlaget.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att innehåll och inriktning av Östra Mellansveriges operativa program för regionalfonden
och regionala handlingsplan för Socialfonden 2021-2027 godkänns samt
att nämndens ordförande får i uppdrag att efter hörande av nämndens presidium och i
samråd med och övriga regionalt tillväxtansvariga samt förvaltande myndigheter i Östra
Mellansverige fatta beslut om den slutgiltiga versionen av ovan nämnda program och
handlingsplan.
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Skickas till
Regional utveckling – Utbildning och arbetsmarknad
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§ 81 Medfinansiering från det statliga 1:1-anslaget till
projekt AI och Autonoma System – Utvecklade av ett
Regionalt Eko-system (AI.ALL)
Diarienummer: 20RS9844

Sammanfattning
AI.ALL är en fortsättning på AI.MEE-projektet som bedrivits under åren 2017-2020 av
Alfred Nobel Science Park i samverkan med Örebro universitet. Detta fortsättningsprojekt
är en gemensam satsning mellan Örebro universitet, Region Örebro Län samt Alfred Nobel
Science Park med universitetet som projektägare. AI.ALL bygger vidare på samma metod
och arbetssätt som i första projektet men applikationsområdet har utvidgats till att omfatta
områden såsom smart industri, hälsa, smarta städer och hållbarhet för att koppla an till
Smart specialisering i Östra Mellansverige (ÖMS).
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Medfinansering till projekt AI och
Autonoma System - Utveckllade av ett Regionalt Eko-system, AI.ALL
 Reviderad projektbeskrivning - Projekt AI och Autonoma System - Utveckllade av ett
Regionalt Eko-system, AI.ALL
 Projektbeskrivning - Projekt AI och Autonoma System - Utveckllade av ett Regionalt
Eko-system, AI.ALL
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Mirela Redzic och Mikael
Jorstig beslutsunderlaget.
Yrkanden
Fredrik Persson (MP) yrkar att under texten följande villkor gäller för Region Örebro läns
beslut lägga till "att inga djurförsök bedrivs vid Örebro universitet".
Irén Lejegren (S) yrkar avslag på Fredrik Perssons (MP) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden Fredrik Perssons (MP) tilläggsyrkande mot Irén Lejegrens (S)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer
Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt eget tilläggsyrkande.
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Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar

att Örebro universitet beviljas 26 procent av projektets bokförda kostnader, dock högst
3 747 690 kronor för genomförande av projekt AI och Autonoma System – Utvecklade av
ett Regionalt Eko-system (AI.ALL),
att finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd,
att projektet får påbörjas tidigast 2021-01-01 och avslutas senast 2023-04-30, 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.
•Projektägaren får inte snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa enskilda företag, utan
projektets insatser ska vara allmänt näringslivsfrämjande och komma grupper av företag till
del.
•I övrigt gäller Region Örebro läns Allmänna villkor för medfinansiering (beslutades 201911-05, dnr 19RS9026).
Skickas till
Amy Loutfi, Örebro universitet
Mirela Redzic, Regional utveckling
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§ 82 Redovisning av delegationsbeslut och
anmälningsärenden
Diarienummer: 19RS10494

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.
Följande delegationsbeslut redovisas:
1. Områdeschef för Näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i delegationsordning.
Företagsstöd för perioden 2020-09-19 – 2020-10-26.
2. Ordföranden i regional tillväxtnämnd enligt punkt 1.5 i delegationsordning.
Remissvar – Samråd om statligt stöd till bredband, diarienummer 20RS10025.
3. Ordföranden i regional tillväxtnämnd enligt punkt 1.5 i delegationsordning.
Remissvar för program för Europeiska regionalfonden 2021-2027, diarienummer
20RS11459.
Följande ärende anmäls för kännedom:
4. Beslut från regionfullmäktige den 11 november 2020 § 150 - Anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet,
diarienummer: 20RS10406.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210 - Redovisning av delegationsbeslut
och anmälningsärenden
 Delegationsbeslut av ordförande - remissvar Samråd om statligt stöd till bredband
 Delegationsbeslut av ordförande - Remissvar miljöbedömning program för ERUF för
Östra Mellansverige Orebro
 §150 RF 201111 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta
samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet
 Motion från Willhelm Sundman (L) om Samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 83 Förlängning av beslut om förhöjda konsultinsatser i
form av omställningscheckar
Diarienummer: 20RS4379

Sammanfattning
Då många företag i länet har drabbats av pandemin har Region Örebro län (Regionen) under
2020 satsat på förhöjda konsultinsatser i form av omställningscheckar för att hjälpa företag
som vill satsa på att utveckla verksamheten. Beslut fattades av regional tillväxtnämnds
ordförande den 24 april 2020. Stödet skulle gälla till och med den 31 december 2020.
Corona-krisen kommer att fortsatt påverka många företag även under 2021 och Regionen
vill därför förlänga möjligheten att bevilja omställningscheckar även under 2021. Detta ger
företag möjlighet att fortsätta utvecklas och hitta nya affärsmöjligheter och att de kan gå
stärkta ut krisen.
Omställningscheckarna ges i form av konsultinsatser med stöd upp till 90 procent av
kostnaden. Det innebär att Regionen frångår den satta procentsatsen, (max 50 procent av
kostnaderna) i Regionens Inriktningsbeslut. Maxbeloppet står fast på 150 000 kronor. Detta
är förenligt med vår förordning SFS 2015:210 §13 om statligt stöd för att främja små och
medelstora företag. Insatsen ska leda till att företag når en högre och mer konkurrenskraftig
nivå. Stöden kommer att behovsprövas och följa vår förordning, inriktningsbeslut samt
policys vad det gäller övriga villkor och prioriteringar. Stödet ska gälla fram till den 31
december 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Förlängning av beslut om förhöjda
konsultinsatser i form av omställningscheckar
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Malena
Pirsech beslutsunderlaget.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att förlänga insatsen att bevilja omställningscheckar till företag i Örebro län, samt
att stödet ska gälla fram till den 31 december 2021.
Skickas till
Regional utveckling, Näringslivsutveckling – Malena Pirsech
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§ 84 Extra verksamhetsbidrag för 2020 samt förstärkt
verksamhetsbidrag 2021 på grund av corona, Gammelkroppa
skogsskola
Diarienummer: 20RS12735

Sammanfattning
Gammelkroppa skogsskola är en högskola som drivs i stiftelseform. Det formella namnet är
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola. Stiftare är Region Värmland, Region
Örebro län och Gammelkroppa stödförening. Medlemmar i stödföreningen är 28 skogs- och
industriföretag samt cirka 150 enskilda medlemmar. Skolan har 5 anställda och
verksamheten bygger i huvudsak tre delar. Skolan utbildar skogstekniker, 25 studenter antas
vartannat år. Studenterna läser i 2 år, 120 högskolepoäng. Skolan erbjuder fortbildning för
tjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsvårdspersonal inom skogen.
Gammelkroppa bedriver även konferensverksamhet för små och medelstora företag och
grupper. Sedan många år tillbaka ger Region Örebro län ett årligt verksamhetsbidrag med
100 000 kronor till Gammelkroppa skogsskola.
Gammelkroppa har, trots åtgärder, påverkats starkt negativt av pågående Coronapandemi.
Avbokade fortbildningskurser och konferenser innebär ett beräknat intäktsbortfall för 2020
med cirka 1,7 milj kronor. Förväntat resultat för 2020 pekar på minus 470.000 kronor. Det
egna kapitalet var vid början av året 285 000 kronor och kontrollbalansräkning har
upprättats där ett visst övervärde finns i fastigheten. Vid gemensamt möte med
representanter för regionerna, näringen och skolans styrelse uttalades att man önskar en plan
för skolans överlevnad och fortsatta utveckling.
Planen kan indelas i följande steg:
1. Rädda resultatet 2020 och därmed skolans överlevnad.
2. Hantera 2021 så att innevarande högskolekurs kan slutföra utbildningen och ta sin
examen.
3. En plan på sikt med anpassat kursutbud och verksamhet för att stärka skolans ekonomi
och möjlighet att fortsätta försörja skogsbranschen med kompetent arbetskraft.
För att täcka förlusten har region Värmland beslutat om ett extra bidrag 2020 med
50 procent av beräknat underskott det vill säga 235 000 kronor. Styrelsen ansöker härmed
om motsvarande extra bidrag från region Örebro.
Styrelsen ansöker också om ett förstärkt verksamhetsbidrag för första halvåret 2021 så att
innevarande högskolekurs kan slutföra utbildningen och ta sin examen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 201210, Extra verksamhetsbidrag för 2020,
Gammelkroppa skogsskola
 Ansökan om extra verksamhetsbidrag för 2020 på grund av Corona och förstärkt
verksamhetsbidrag för första halvåret 2021, Gammelkroppa skogsskola
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Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Ewa Lindberg beslutsunderlaget.
Yrkanden
Irén Lejegren (S) yrkar tillägg av att regional tillväxtnämnds ordförande ges
delegation att besluta om belopp för förstärkt verksamhetsbidrag för första halvåret
2021 och att Gammelkroppa skogsskola får i uppdrag att till Region Örebro län redovisa en
plan för sin framtida verksamhet.
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till Irén Lejegrens (S) justerade förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer det justerade förslaget under proposition och finner att nämnden beslutar
enligt det justerade förslaget.
Beslut
Regionala tillväxtnämnden beslutar
att bevilja extra verksamhetsbidrag för 2020 på 235 000 kronor,
att regional tillväxtnämnds ordförande ges delegation att besluta om belopp för förstärkt
verksamhetsbidrag för första halvåret 2021, samt
att Gammelkroppa skogsskola får i uppdrag att till Region Örebro län redovisa en plan för
sin framtida verksamhet.
Skickas till
Gammelkroppa skogsskola
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§ 85 Information
Periodrapport per november
Ekonomichef Helena Torége informerar om periodrapport per november för regional
tillväxtnämnd. Nämndens utfall är ett plus på 8 miljoner kronor för perioden vilket är i nivå
med samma period för 2019. För helår visar prognosen på ett överskott 4,2 miljoner kronor.
Information om det nya Interregionala Central Baltic programmet för 2021-2027
Utvecklingsledare Rasmus Bergander informerar om programmet som
genomförs tillsammans med länen Östergötland, Örebro, Gotland, Uppsala, Stockholm,
Gävleborg, Västmanland och Södermanland och med länderna Sverige, Finland, Estland,
Lettland och Åland. Programmets budget är 100 miljoner euro. Ett utkast är nu klart för
påseende i Region Örebro län. Nuvarande programs politiska prioriteringar (2014-2020),
programmeringens kommande struktur, tre politiska mål och ett Interreg Specifikt mål i
programutkastet presenteras. Nästa steg är att politiker i Övervakningskommitté ska utses i
februari/mars 2021, programutkastet skickas ut på remiss i februari 2021 och Region Örebro
län har möjlighet att svara, i februari/mars 2021 skickas utkastet till EU-kommissionen, i
mars 2021 beslutar EU-kommissionen om programmets färdigställande. Utlysningar sker
hösten 2021.
Uppföljning av regional utvecklingsstrategi, RUS 2020
Utvecklingsledare Susanne Rosendahl och analytiker Malin Lindqvist informerar om
uppföljningen och nämnden diskuterar om frågan:
- Hur kan regionala tillväxtnämnden skapa förutsättningar för en positiv utveckling av våra
samhällsutmaningar i kommande prioriteringar?
Nämnden fick möjlighet att logga in och svara på frågan genom att logga in på Menti.com.
Sveriges kommuner och regioners arbete och arbetsgrupp om mobilitetsstöd
Irén Lejegren informerar om att hon nominerats att delta i en arbetsgrupp med
Sveriges kommuner och landsting kring mobilitetsstöd. Arbetsgruppen består av företrädare
för olika partier från hela Sverige. Arbetsgruppen har haft ett möte för att diskutera
förutsättningarna för mobilitetsstöd och uppdraget har utökats med att också ta med
förutsättningar för ersättning från staten med anledning av antalet nya platser. Ett bra
samarbete sker också tillsammans med Folkbildningsrådet för att genom en ny modell för
fakturering kunna konstatera tidigare på året hur verksamheten kommer att se ut.
Rapportering om arbetet kring restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, RHS
Irén Lejegren lämnar en lägesinformation om arbetet. Utredare Agneta Blom har bjudit in
representanter från Region Örebro län och Hällefors kommun till en "arena" för att
diskutera konkret vad utredningen handlar om och vilka utvecklingsmöjligheter som
finns. Nästa steg är att få ett konkret resultat och en positiv utveckling i frågan.
Petter Arneback har fått i uppdrag tillsätta personer i arbetsgruppen inom olika
kompetensområden. Utredningen innehåller två huvudfrågor; verksamhetsinnehåll och
platsfrågan. Region Örebro läns position har tydliggjorts att verksamheten ska finnas kvar
och utvecklas i Grythyttan.

www.regionorebrolan.se

26 (27)

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

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-12-10

Regional tillväxtnämnd

Övrig information
Regional utvecklingsdirektör Petter Arneback informerar om att förvaltningen Regional
utveckling fortsatt arbetar med att underlätta för företag och organisationer med hänsyn till
coronaviruset/covid-19. Förvaltningen följer utvecklingen i näringslivet med hänsyn till
coronaviruset och från nästa vecka publiceras veckovis uppgifter om detta på Region Örebro
läns webbsida. Förvaltningens medarbetare arbetar på distans utom Beställningscentralen
som måste vara på plats. Folkhögskolorna har fortfarande till viss del fysisk utbildning och
en del av utbildningen genomförs på distans.
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