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§46 Protokollsjustering 
§47 Region Örebro läns life science-strategi 2021-2030 
§48 Svar på motion från Mats Gunnarsson (MP) med flera om revidering 

av regional utvecklingsstrategi 
§49 Remiss - uppdaterad regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-

2030 
§50 Omfördelning av anslaget 1:1 mellan projekt och företagsstöd 
§51 Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till projekt Regional 

testbädd 
§52 Svar på Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om 

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 
(I2021/00867) 

§53 Svar på remiss om förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till 
folkhögskolorna 

§54 Redovisning av delegationsbeslut 
§55 Innovationsarenan – möte mellan näringsliv och akademi 
§56 Information: Matchmaking – Smart Move 
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§60 Förstudie - Regional yrkeshögskolesamverkan 
§61 Information 
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§ 46 Protokollsjustering

Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 

att   ordföranden och Bo Rudolfsson (KD) justerar dagens protokoll med 
Anders Brandén (M) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 30 juni 2021. 
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Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 

§ 47 Region Örebro läns life science-strategi 2021-2030 
Diarienummer: 20RS9290 

 
Sammanfattning 
Regeringen fastställde under slutet av 2019 en nationell life science-strategi. I 
regionorganisationens verksamhetsplan finns ett uppdrag till forsknings- och 
utbildningsnämnden och regional tillväxtnämnd att i samverkan ta fram ett förslag på 
en regional life science-strategi att beslutas i regionstyrelsen. 
 
Region Örebro läns life science-strategi bygger i innehåll och form på den nationella 
strategin. Initialt definieras en regional målbild 20 för life science utifrån 
perspektivet invånare och samhälle och dess fyra huvudprocesser, hälso- och 
sjukvård, tandvård, forskning och utbildning samt regional tillväxt. 
 
Precisionshälsa och precisionsmedicin är centrala begrepp inom life science-området 
för utveckling av moderna och effektiva insatser för folkhälsoarbete, prevention, 
diagnostik, och behandling såväl inom den nära vården som inom högspecialiserad 
vård. Målbilden innehåller en hög ambitionsbild med inriktning bred patientnytta. 
 
Inom forskning och utbildning betonas det nära samarbetet med Örebro universitet 
men även med näringsliv, kommuner och civilsamhället. Life science-området 
bedöms som strategiskt även för lärosätets och regionens internationella 
positionering. 
 
Inom regional tillväxt ses life science-området som ett strategiskt utvecklingsområde 
i samverkan med innovationssystemet och lärosätet. Genom stimulans för utveckling 
av små och medelstora företag (SME) och smart specialisering har etableringar inom 
life science-området ökat. 
 
Strategin sätter sedan den nationella strategins 8 prioriterade områden och 30 
målsättningar i ett regionalt sammanhang avseende förutsättningar, 
utvecklingsområden och åtgärder. 
 
Avslutningsvis diskuteras genomförandet utifrån perspektiven process och resurs 
samt metoder för aktualitetshållande av strategin och uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-06-16, Regional life science-

strategi 2021-2030 
 Life science strategi Region Örebro län 2021-2030 
 Rapport Vårdanalys - Genvägen till ökad precision 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar forsknings- och utbildningschef 
Mats G Karlsson och regional utvecklingsdirektör Petter Arneback beslutsunderlaget. 
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Beslut 
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen besluta 
 
att   godkänna förslag till Regional life science strategi 2021-2030 samt 
 
att   uppdra åt forsknings- och utbildningschef och förvaltningschef för Regional 
utveckling att utifrån den 2021-05-28 publicerade rapporten från Vårdanalys 
”Genvägen till ökad precision” inarbeta och vid behov föreslå redaktionella 
förändringar som tydliggör regionorganisationens positiva instämmande i rapportens 
slutsatser och rekommendationer (sidan 5). 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen 
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Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 

§ 48 Svar på motion från Mats Gunnarsson (MP) med flera om 
revidering av regional utvecklingsstrategi 
Diarienummer: 20RS12472 

 
Sammanfattning 
Mats Gunnarsson (MP, Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) föreslår, i en 
motion att regionfullmäktige beslutar att den regionala utvecklingsstrategin revideras 
så att målen om hållbar utveckling blir överordnade andra utvecklingsmål. Det 
långsiktiga målet är att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till samtliga tre 
dimensioner av hållbarhet och att Region Örebro län närmar sig de tre övergripande 
målen i Regional utvecklingsstrategi (RUS) som likt FN:s 17 hållbarhetsmål är 
balanserade, integrerade och odelbara. I samband av den nu pågående uppdateringen 
av RUS är det därför viktigt att behålla balansen, integreringen och odelbarheten 
mellan de tre övergripande målen. Förslaget är därför att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 2021-06-16, svar på motion om 

revidering av regional utvecklingsstrategi 
 Svar på motion om revidering av regional utvecklingsstrategi 
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) 

om att revidera den regionala utvecklingsstrategin 
 
Yrkanden 
Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Fredrik Perssons (MP) bifallsyrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot regional tillväxtnämnds beslut till förmån 
för sitt eget yrkande. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att   motionen avslås. 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen 
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Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 

§ 49 Remiss - uppdaterad regional utvecklingsstrategi för Örebro 
län 2022-2030 
Diarienummer: 21RS5840 

 
Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Nuvarande RUS, 
Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030 är antagen 2018. 
Regionledningen har därför gett förvaltningen regional utveckling uppdraget att 
genomföra en översyn av strategin och att involvera Partnerskapet för regional 
utveckling. Partnerskapet består av länets kommuner, Länsstyrelsen Örebro län, 
Handelskammaren Mälardalen, Örebro universitet, RF-SISU, Örebro läns 
bildningsförbund samt Region Örebro län. Partnerskapet har haft medskick till 
upplägg och har varit delaktiga i arbetet. Tidplan och arbetssätt förankrades med 
KC/RD (regiondirektörens möte med kommuncheferna) på två möten runt årsskiftet 
2020/2021. 
 
På mötet med Partnerskapet för regional utveckling den 11 mars 2021 förankrades 
vad i RUS som bör uppdateras och med vilka underlag. Nu har ett uppdaterat förslag 
till regional utvecklingsstrategi arbetats fram på förvaltningen Regional utveckling 
och presenterats för partnerskapet 4 juni. 
 
Remissperioden planeras till 20 juni – 30 september 2021. Målgrupp för remissen är 
Partnerskapet för regional utveckling, arbetsmarknadens parter och Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF. Den 29 september anordnas också en öppen remisskonferens där 
även organisationer utanför Partnerskapet har möjlighet att framföra sina synpunkter. 
Beslut planeras till februari 2022 i regionfullmäktige. 
 
Regional tillväxtnämnd fattar beslut om att skicka ut underlaget på remiss utan 
politiskt ställningstagande till innehållet i strategin. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-06-16, Uppdatering av regional 

utvecklingsstrategi för Örebro län 2022-2030 
 Regional utvecklingsstrategi 2022-2030 förslag till remissversion 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Susanne Rosendahl 
beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att lägga till 
arbetsmarknadens parter och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF som remissinstanser 
samt att regional utvecklingsdirektör får i uppdrag att göra redaktionella ändringar 
görs på sidan 12 - nuläge ändras till startläge och på sidan 27 - styrkeområden 
förekommer dubbelt i texten. 
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2021-06-16 

 
Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens justerade förslag. 

Fredrik Persson (MP) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
komplettering av underlaget så att mål för hållbar utveckling ska vara överordnat 
övriga mål. 

Irén Lejegren (S) yrkar avslag på Fredrik Perssons (MP) yrkande om återremiss och 
bifall till förvaltningens justerade förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Fredrik Perssons (MP) yrkande om återremiss mot Irén 
Lejegrens (S) avslagsyrkande och finner att regional tillväxtnämnd beslutar enligt 
Irén Lejegrens (S) avslagsyrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på 
förvaltningens förslag med tillägg av att lägga till arbetsmarknadens parter och 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF som remissinstanser samt att regional 
utvecklingsdirektör får i uppdrag att göra redaktionella ändringar på sidan 12 - 
nuläge ändras till startläge och på sidan 27 - styrkeområden förekommer dubbelt i 
texten och finner att nämnden beslutar enligt detta. 
  

Reservationer 
Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot regional tillväxtnämnds beslut till förmån 
för sitt eget yrkande. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   skicka ut justerad uppdaterad regional utvecklingsstrategi 2022-2030 på remiss 
till Partnerskapet för regional utveckling, arbetsmarknadens parter och Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF till och med september 2021 samt  
 
att   regional utvecklingsdirektör får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i 
texten. 
 
Skickas till 
Förvaltning Regional utveckling 
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Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 

§ 50 Omfördelning av anslaget 1:1 mellan projekt och 
företagsstöd 
Diarienummer: 21RS538 

 
Sammanfattning 
Region Örebro län har till uppgift att fördela medel från det statliga anslaget för 
regionala tillväxtåtgärder. Detta sker dels genom bidrag till projektverksamhet, dels 
genom olika former av företagsstöd. Anslaget uppgår totalt till 40 480 000 kronor för 
2021. 
 
Regionala tillväxtnämnden beslutar om Inriktningsbeslut för finansiering av 
regionala utvecklingsprojekt finansierade med statligt anslag samt Inriktningsbeslut 
avseende företagsstöd inom regionala tillväxtåtgärder. Inriktningsbesluten anger 
vilka insatser som är särskilt viktiga att prioritera och en indikativ fördelning mellan 
företagsstöd och projekt. 
 
För 2021 beslutades att den indikativa fördelningen mellan projekt och företagsstöd 
skulle vara 26 520 000 kronor till regionala utvecklingsprojekt samt 13 960 000 
kronor till företagsstöd. Utöver dessa medel disponeras högst 1 000 000 kronor till 
uppföljning och utvärdering av insatser finansierade med anslaget. 
 
Med anledning av att det i dagsläget finns en stor efterfrågan på företagsstöd och en 
mindre efterfrågan på projektmedel som belastar årets anslag kommer 1 500 000 
kronor att omfördelas från projektmedel till företagsstöd avseende 2021 års medel. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 2021-06-16, Omfördelning av 

anslaget 1_1 mellan projekt och företagsstöd 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledarna Lena Kihl och 
Malena Pirsech beslutsunderlaget. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   omfördela 1 500 000 kronor av 2021 års 1:1-anslag från projektmedel till 
företagsstöd. 
 
Skickas till 
Förvaltningen Regional utveckling - Projektstöd 
Förvaltningen Regional utveckling – Näringslivsutveckling 
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Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 

§ 51 Egen finansiering från det statliga 1:1-anslaget till projekt 
Regional testbädd 
Diarienummer: 21RS4368 

 
Sammanfattning 
Projektets syfte är att utveckla en regional testbädd som ska vara en 
samverkansplattform mellan kommuner, forskning och näringsliv. 
 
Kommunerna är i behov av att på ett innovativt och kvalitativt sätt digitalisera sina 
verksamheter för att möta den demografiska utmaningen för att invånare oavsett 
funktionsvariation och ålder ska kunna leva självständiga och trygga liv i tillgängliga 
boendemiljöer med stöd av välfärdstekniktjänster. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-06-16, Egen finansiering från det 

statliga 1_1-anslaget till projekt Regional testbädd 
 Projektbeskrivning Regional testbädd 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Lena Kihl 
beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att ändra första att-satsen 
från: "att Region Örebro län beviljas 50 procent av projektets bokförda kostnader, 
dock högst 4 111 981 kronor för genomförande av projekt Regional testbädd" till: 
"att Region Örebro län beviljas 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock 
högst 4 111 981 kronor för genomförande av projekt Regional testbädd till 
välfärdsteknik." 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   Region Örebro län beviljas 50 procent av projektets bokförda kostnader, dock 
högst 4 111 981 kronor för genomförande av projekt Regional testbädd till 
välfärdsteknik, 
 
att   finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd – statligt stöd, 
 
att   projektet får påbörjas tidigast 2021-09-01 och avslutas senast 2024-08-31 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 
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2021-06-16 

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 
2019-11-05, dnr 19RS9026). 
 
Skickas till 
Karin Brage, Regional förvaltning 
Mirela Redzic, Regional förvaltning 
Emanuel Raptis, Regional förvaltning 
Anneli Baier, Regional förvaltning 
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Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 

§ 52 Svar på Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet 
om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster (I2021/00867) 
Diarienummer: 21RS4952 

 
Sammanfattning 
Svar på remiss angående promemoria för Genomförande av ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867). I 
promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av 
direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. I 
promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster, i lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en ny förordning om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa tjänster inom transportområdet. 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Direktivet ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon och 
vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel 
miljöanpassade fordon. Fordon som ingår i förordningen är bland annat stadsbussar, 
skolskjuts, sjukresor, färdtjänst och budtransporter. Exempel på fordon som inte 
ingår är till exempel ambulans och rullstolsanpassade fordon. Målnivåer förslås för 
två perioder; 2 augusti 2021 – 31 december 2025 samt 1 januari 2026 – 31 december 
2030. Målnivåerna anger hur stor andel rena fordon av totalt upphandlade fordon 
varje medlemsland måste uppnå och gäller endast avtal som tilldelas under dessa 
perioder. Olika målnivåer har satts för lätta fordon samt tunga fordon uppdelat på 
stadsbussar och lastbilar. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-06-16, Remissvar om 

Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

 Remissvar om Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

 Remiss - Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867) 

 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Katja Hagström 
beslutsunderlaget. 
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Yrkanden 
Fredrik Persson (MP) yrkar att "bör" ändras till "ska" i svaret.  
  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag med Fredrik Perssons ändringsyrkande 
under proposition och finner att regional tillväxtnämnd beslutar enligt detta. 
  
 
Beslut 
Regionala tillväxtnämnden beslutar 
 
att   justerat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns svar till 
Infrastrukturdepartementet. 
 
Skickas till 
Infrastrukturdepartement 
 

 
 

Sida 14 av 28



  
 
 Protokoll 

 

  

Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
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§ 53 Svar på remiss om förslag till överenskommelse om 
mobilitetsstöd till folkhögskolorna 
Diarienummer: 21RS5557 

 
Sammanfattning 
Mobilitetsstöd är ett bidrag till rörelseägda och offentligägda folkhögskolor utanför 
länet för studeranden som är folkbokförda i Örebro län (kallades tidigare för 
interkommunal ersättning). Bidraget är till för att underlätta rörligheten för 
studeranden i landet och för att studeranden ska kunna ta del av det kurs- och 
utbildningsutbud som finns nationellt. 
 
Nuvarande modell för mobilitetsstöd har varit uppe till diskussion under flera år. 
Förutom olika syn på ersättningsnivån har modellen ansetts vara administrativt tung 
vilket alla regioner varit överens om och som flera utredningar har konstaterat. För 
2020 var beloppet för mobilitetstöd 400 kronor per deltagarvecka. Tre regioner, 
Region Stockholm, Region Skåne och Region Uppsala, har under ett antal år valt ett 
lägre belopp för mobilitetsstöd, mellan 310-370 kronor per deltagarvecka. 
 
Ett förslag på en gemensam överenskommelse för samtliga regioner gällande 
mobilitetsstöd har nu tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 
Förslaget till överenskommelse syftar till ett mobilitetsstöd till folkhögskolorna som 
ska vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge regionerna en ökad 
förutsägbarhet. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 210616, Remissvar överenskommelse 

om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 
 Remissvar - förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 
 Missiv - Remittering av förslag till överenskommelse om mobilstöd till 

folkhögskolorna 
 Bilaga 1 - Överenskommelse om mobilstöd 
 Remiss - Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till 

folkhögskolorna 
 
  
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Ewa Lindberg 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Willhelm Sundman (L) yrkar att stycke 2 i remissvaret ändras till: "Region Örebro 
län ställer sig negativ till överenskommelsen om mobilitetsstöd till 
folkhögskolorna. Då överenskommelsen begränsar regionens möjlighet att själva 
styra över finansieringen av folkhögskolorna är ett avtal som remissen föreslår inte 
ändamålsmässigt med det kommunala självstyret." 

Sida 15 av 28



  
 
 Protokoll 

 

  

Regional tillväxtnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
Irén Lejegren (S) yrkar avslag på Willhelm Sundmans (L) ändringsyrkande och bifall 
till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att regional tillväxtnämnd 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Willhelm Sundman (L) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   förslaget till svar på remiss godkänns som Region Örebro läns svar till Sveriges 
kommuner och regioner, SKR. 
 
Skickas till 
Region Örebro län: Ekonomichef, regional utveckling 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Fellingsbro folkhögskola 
Kävesta folkhögskola 
Hällefors folkhögskola 
Karlskoga folkhögskola 
Örebro folkhögskola 
SIMA folkhögskola 
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§ 54 Redovisning av delegationsbeslut 
Diarienummer: 21RS26 

 
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 beslut enligt punkt 3.3 i nämndens delegationsordning av områdeschef 
för Näringslivsutveckling för perioden 2021-04-21 – 2021-05-19. Diarienummer 
21RS3390 med flera. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-06-16, Redovisning av 

delegationsbeslut 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 
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§ 55 Innovationsarenan – möte mellan näringsliv och akademi 
Diarienummer: 21RS5761 

 
Sammanfattning 
Innovationsarenan vid Örebro Universitet invigdes hösten 2020. Verksamheten har 
därmed precis startat. Självklart har pandemin påverkat möjligheterna till möten. I 
syfte att förstärka det regionövergripande externa perspektivet på mötesplatsen 
föreslås regional tillväxtnämnd att ur befintlig budget för 2021 avsätta 500 000 
kronor. Medlen ska användas för att accelerera arbetet med såväl övriga 
innovationsaktörer som med länets näringsliv och offentliga sektor. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 210616, Innovationsarenan – möte 

mellan näringsliv och akademi 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Kristina Eklöf 
beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att regional 
utvecklingsdirektör får i uppdrag att presentera en rapport till nämnden hösten 2021. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   avsätta 500 000 kronor ur regional tillväxtnämnds befintliga budget för 2021 för 
arbetet med att bygga upp en mötesplats mellan näringsliv och akademi på 
Innovationsarenan vid Örebro Universitet samt 
 
att   regional utvecklingsdirektör får i uppdrag att presentera en rapport till nämnden 
hösten 2021. 
 
Skickas till 
Regional utveckling – område Näringslivsutveckling 
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§ 56 Information: Matchmaking – Smart Move 
Diarienummer: 21RS5762 

 
Sammanfattning 
Områdeschef Kristina Eklöf informerar om förutsättningar inför kommande beslut: 
 
- Kampanj/event inom konceptet Smart Move som är Business Region Örebros, 
BRO:s marknadsföringskoncept för talangrekrytering. 

- Idé om matchning av näringslivets kompetensbehov och studenter från Örebro 
universitet och resten av världen. 

- Konceptet och idén är inte färdigutvecklad, diskussioner pågår mellan Region 
Örebro län, Business Region Örebro, BRO och Örebro universitet. 
 
En redovisning presenteras för regional tillväxtnämnd under hösten 2021. 
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§ 57 AI-piloter inom Region Örebro län 
Diarienummer: 21RS5763 

 
Sammanfattning 
Motiven för Region Örebro län att stärka det egna engagemanget runt tillämpningen 
av Artificiell intelligens, AI i våra verksamheter är överväldigande. Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG) släppte 2019 rapporten ”Främja den offentliga 
förvaltningens förmåga att använda AI” som pekar på betydande vinster med ett AI-
tillvänt arbetssätt, ur såväl ett produktionseffektivitets- som kostnadsbesparande 
perspektiv. 
 
Det sker även ett antal initiativ på nationell nivå (Sveriges kommuner och regioner 
SKR, Inera, AI Sweden med flera) runt frågorna som indikerar att Region Örebro län 
är betjänt av att bereda den interna organisationen för kommande utvecklingsinsatser, 
öka kunskapen om möjligheter och skapa en kultur av beredvillighet att testa och 
implementera AI-lösningar i sina verksamheter. 
 
Vidare finns det starka motiv att utifrån verksamhetsplaner och interna dokument 
stärka arbetet (utdrag ur verksamhetsplan för regional tillväxtnämnd 2020); 
 
”Förutsättningarna ska stärkas så att Region Örebro län driver på utvecklingen av 
tillämpningar av AI inom industri och offentlig sektor. Region Örebro läns interna 
organisationsgenomgripande arbete med tillämpning av AI för beslutsstöd och 
sjukvårdsutveckling ska bekräfta länets position som ledande inom AI.” 
 
En direkt satsning på att öka kunskapsnivån och testa, utveckla, handla upp och 
implementera AI-relaterade lösningar stärker även den organisatoriska uppbyggnad 
som gjorts internt i regionorganisationen, med en tydlig struktur i ett AI-råd, en 
operativ grupp och med en tydlig bild av hur initiativ, piloter och omvärldsbevakning 
ska bedrivas. Satsningen är av skäl anförda ovan angelägen. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 210616, AI-piloter inom Region 

Örebro län 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Kristina Eklöf 
beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att regional 
utvecklingsdirektör får i uppdrag att presentera en rapport till nämnden hösten 2021. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   tillföra 500 000 kronor av budgeterade medel för kunskapshöjande insatser och 
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pilotinitiativ i Region Örebro län avseende tillämpningar av Artificiell Intelligens 
(AI) samt 
 
att   regional utvecklingsdirektör får i uppdrag att presentera en rapport till nämnden 
hösten 2021. 
 
Skickas till 
Regional utveckling – område Näringslivsutveckling 
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§ 58 Pilotinsats Landsbygdsutveckling 
Diarienummer: 21RS5764 

 
Sammanfattning 
Landsbygdsfrågorna blir allt viktigare utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det 
finns många goda exempel på hur Region Örebro län skulle kunna möta ett ökat 
fokus på landsbygdens förutsättningar för hållbar regional tillväxt. Frågan behöver 
dock hanteras i ett kommunalt och regionalt samspel. Region Örebro län gör 
bedömningen att 100 000 kronor behöver avsättas för arbetet för att vid behov kunna 
lyfta fram goda exempel, driva utvecklingsdialog och eventuellt stötta av Region 
Örebro län och berörd kommun gemensamt överenskomma aktiviteter och initiativ. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 210616 - Pilotinsats 

Landsbygdsutveckling 
 
  
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar områdeschef Kristina Eklöf 
beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att regional 
utvecklingsdirektör får i uppdrag att presentera en rapport till nämnden hösten 2021. 

Yrkanden 
Carola Sunesson (SD) yrkar att lägga till att det ska framgå i förslag om fortsatt 
arbete vilka åtgärder som kommer att genomföras. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag med tillägg av uppdraget att presentera en 
rapport till nämnden hösten 2021 samt Carola Sunessons (SD) tilläggsyrkande under 
proposition och finner att regional tillväxtnämnd beslutar enligt detta. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   avsätta 100 000 kronor för arbetet med en pilotinsats för landsbygdsutveckling 
som resulterar i förslag om fortsatt arbete, 
 
att   det ska framgå i förslag om fortsatt arbete vilka åtgärder som kommer att 
genomföras samt 
 
att   regional utvecklingsdirektör får i uppdrag att presentera en rapport till nämnden 
hösten 2021. 
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Skickas till 
Regional utveckling – område Näringslivsutveckling 
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§ 59 Regionala program- och branschråd 
Diarienummer: 21RS5808 

 
Sammanfattning 
En grundläggande struktur för samverkan mellan företag och utbildningsanordnare är 
program- och branschråd. Lokala program- och branschråd ska finnas inom 
gymnasieskolans yrkesprogram samt bör finnas inom yrkesvux. 
Källor: 1 kapitlet 8 § gymnasieförordningen, 17-18 §§ förordning om statsbidrag för 
regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
Samarbete mellan företagen och utbildningsanordnarna är central för en långsiktig 
kompetensförsörjning och för utveckling av kvaliteten i utbildningarna. 
Många utbildningsanordnare har under flera år försökt initiera och bygga upp 
programråd med skiftande resultat. Detta arbete behöver initialt processtöd för att bli 
kraftfullt, kontinuerligt och hållbart. Målet är att etablera en regional struktur för 
branschsamverkan för gymnasiala utbildningar. 
 
Det finns väl fungerande programråd men ytterligare program- och branschråd till 
varje utbildning behöver byggas upp. Dessa ska även samverka regionalt. 
 
Samtliga yrkesprogram är beroende av företagens engagemang för att delta i 
programrådsarbetet och erbjuda Arbetsplatsförlagt lärande, APL. 
 
Vikten av samverkan med företagsorganisationer som till exempel Svenskt 
Näringsliv, arbetsmarknadsparter, Handelskammaren Mälardalen och de kommunala 
näringslivskontoren behövs för att kunna driva utvecklingsarbetet framåt. 
Handelskamrarna i Sverige har utvecklat GLA, gymnasielärlings anställningar. Ett 
nytt projekt med stöd från React-EU och medel från det statliga anslaget för 
regionala tillväxtåtgärder 1:1 har nyligen beviljats för Handelskammaren Mälardalen 
att utveckla detta i Örebro län. En viktig förutsättning är en bra samverkanplattform 
och tydliga ingångar för att utveckla samverkan mellan GLA-projektet och de 
regionala program- och branschråd. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 210616, Regionala program- och 

branschråd 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Maria Svensson 
Hallberg beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att ändra andra att-satsen 
från: "att finansiering sker genom medel från regional tillväxtnämnds budget" till: 
"att finansiering sker med medel från regional tillväxtnämnds budget till en kostnad 
av 200 000 kronor för år 2021." 
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Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar enligt justerat förslag 
 
att   stärka regional kompetensförsörjning och initialt etablera en regional struktur för 
branschsamverkan för gymnasiala utbildningar samt 
 
att   finansiering sker med medel från regional tillväxtnämnds budget till en kostnad 
av 200 000 kronor för år 2021. 
 
Skickas till 
Regional utveckling – område Utbildning och arbetsmarknad 
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§ 60 Förstudie - Regional yrkeshögskolesamverkan 
Diarienummer: 21RS5809 

 
Sammanfattning 
Yrkeshögskoleutbildningar är viktiga för arbetsgivarnas kompetensförsörjning och 
för regional hållbar tillväxt. 
 
Utifrån ett regionalt perspektiv är det av särskild vikt att de behov som länets 
arbetsgivare ansökt om i samverkan med utbildningsanordnare prioriteras. Att 
erbjuda processtöd till arbetsgivare och utbildningsanordnare kräver samordning för 
att få rätt och bra ansökningar utifrån behoven på en regional arbetsmarknad. 
 
Under åren har olika insatser, projekt och organisationer prövats för regional 
yrkeshögskolesamverkan. 
 
Under åren 2014-2018 samverkade Örebro län, Sörmland och Västmanland inom 
YH-Mälardalen med Handelskammaren Mälardalen som projektägare med stöd av 
medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF och från det statliga 
anslaget för regionala tillväxtåtgärder 1:1. Under åren 2016-2019 bedrevs arbetet av 
Business Region Örebro. Därefter förändrades förutsättningarna och inga nya medel 
av avsatts för det regionala processtödet för yrkeshögskolesamarbete. 
 
Yrkesutbildningscentrum, Örebro kommun har i uppdrag att arbeta med 
yrkeshögskolefrågor och de vill gärna bidra. Handelskammaren Mälardalen bedriver 
numera bara YH-Mälardalen i Västmanland i samverkan med kommuner och 
utbildningsanordnare. Näringslivskontoret i Örebro kommun har uppmärksammat 
behov från näringslivet att stärka utvecklingsarbetet inom yrkeshögskoleutbildningar. 
Området Utbildning och arbetsmarknad, Region Örebro län ser ett behov av en 
samverkanspartner inom yrkeshögskolefrågor för länet. 
 
På sikt behövs ett projekt för att utveckla det regionala samarbetet mellan 
yrkeshögskoleanordnare och näringslivet. Nuvarande situation kräver att en förstudie 
genomförs. Förstudien ska ge svar på hur en regional yrkeshögskolesamverkan för 
Örebro län ska finansieras och organiseras. 
 
Det saknas en regional mötesplats och samordning för utbildningsanordnare och 
näringslivet för att kunna tillgodose den regionala arbetsmarknaden med rätt 
kompetens inom yrkeshögskoleutbildningar. 
 
Handelskammaren Mälardalen, Yrkesutbildningscentrum, Näringslivskontoret 
Örebro kommun behöver delta i förstudien och gemensamt utforma och hitta nya 
samverkansformer. 
 
Insatser för att informera om yrkeshögskoleutbildningar och dess möjligheter kan 
inte avstanna under förstudien. Handelskammaren Mälardalen, 
Yrkesutbildningscentrum och Näringslivskontoret Örebro kommun tillsammans med 
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Region Örebro län behöver utveckla samarbete så att företag, potentiella studenter 
och medborgare ökar sitt intresse för yrkeshögskoleutbildningar. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 210616, Förstudie - Regional 

yrkeshögskolesamverkan 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Maria Svensson 
Hallberg beslutsunderlaget. 
 
Vid ärendets behandling enas regional tillväxtnämnd om att ändra andra att-satsen 
från: "att finansiering sker genom medel från regional tillväxtnämnds budget" till: 
"att finansiering sker med medel från regional tillväxtnämnds budget till en kostnad 
av 400 000 kronor för år 2021." 

Yrkanden 
Kenneth Lantz (V) och Anders Brandén (M) yrkar bifall till förvaltningens justerade 
förslag. 
 
Beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   regionala utvecklingsdirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie, hur en 
regional yrkeshögskolesamverkan för Örebro län ska finansieras och organiseras 
samt 
 
att   finansiering sker med medel från regional tillväxtnämnds budget till en kostnad 
av 400 000 kronor för år 2021. 
 
Skickas till 
Regional utveckling – område Utbildning och arbetsmarknad 
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§ 61 Information 
 
Regional kompetensförsörjning samt regional handlingsplan för 
kompetensförsörjning 
Utvecklingsledare Maria Svensson Hallberg informerar om nuläge på nationell och 
regional nivå för handlingsplanen. Regional tillväxtnämnds ledamöter och ersättare 
ges möjlighet att lämna sina reflektioner på innehållet. 
 
Resultatet från ”Samverkan för att främja skolnärvaro”. Ett 
samverkansprojekt mellan Region Örebro län och Örebro universitet inom 
ramen för Framtidens Lärarutbildning 2020/2 
Utvecklingsledare Laila Berglund, Regional utveckling och docent Björn Johansson, 
Örebro universitet informerar om resultatet av samverkansprojektet. Bakgrund, syfte, 
metod, resultat och lärdomar av projektet presenteras. 
 
Tre medskick lämnas till regional tillväxtnämnd: 
1. Tidiga insatser saknar ofta en plan för närvarofrämjande arbete.  
2. Följa upp - övergripande strategi hur kommuner och andra ska arbeta med 
närvarostatistik lokalt och regionalt. 
3. Skolans uppdrag att sätta ljuset på kunskapsmål, mycket kraft behövs på de sociala 
dimensionerna. 
 
Regionala utvecklingsdirektörens information 
Petter Arneback informerar om att Regional utveckling har publicerat tre nya 
rapporter på Region Örebro läns hemsida: 
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/dokument/rapporter/?E-2-
55607=55607#accordion-block-2-55607 
 
1.  Uppföljning av Östra Mellansverige 
2.  Örebro läns befolkning  
3.  Varsel, konkurser och arbetslöshet i Örebro län 
 
Vidare informerar Petter om att Helena Luthman har rekryterats som ny ekonomichef 
och börjar sin anställning i september 2021. 
 
Ordförandens information 
Irén Lejegren (S) och Willhelm Sundman (L) har deltagit på nationellt politikerforum 
där bland annat frågor om kommande EU-program avgörande för Region Örebro län 
diskuterats. 
 
Ordföranden tackar nämndens ledamöter, ersättare och tjänstepersoner för ett gott 
samarbete under terminen och önskar alla en riktigt skön och trevlig sommar. 
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