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Tjänstgörande ledamöter
Irén Lejegren (S) (ordförande)
Torbjörn Ahlin (C) (vice ordförande)
Willhelm Sundman (L) (2:e vice ordförande)
Rolf Karlsson (S)
Bulent Oktay (S)
Theres Andersson (S)
Annalena Järnberg (S)
Bo Rudolfsson (KD)
Fredrik Persson (MP) §§84-88
Patrik Nyström (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Kenneth Lantz (V)
Ingrid Båve (S) ersätter Yvonne Nilsson (S)
Anders Lycketeg (C) ersätter Anders Brandén (M)
Anna Danielsson (M) ersätter Torbjörn Appelqvist (M)
Närvarande ersättare
Övriga närvarande
Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör
June Fors, sekreterare
Maria Boström, nämndsekreterare
Eva Getzman, enhetschef §85
Anna Elverskog, administratör §86
Mona Hedfeldt, utvecklingsledare §87
Lotta Karlsson-Andersson, VD Stiftelsen Activa §87
Gordon Hahn, utvecklikngsledare §85, §89
Ingmar Ångman, områdeschef §90
Stefan Bernström, utvecklingsledare §91
Therese Hjelseth, områdeschef §91
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Innehållsförteckning
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92

Protokollsjustering
Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att Region Örebro län
ska stärka EU-samarbetet i länet
Godkännande och undertecknande av överenskommelse för
mobilitetsstöd för folkhögskolor
Stöd till Stiftelsen Activa för år 2022
Redovisning av delegationsbeslut
Information - Aktuellt i EU vintern 2021
Information - Aktuell hos Område välfärd och folkhälsa
Information - Projekt elkapacitet och effektanvändande i Östra
Mellansverige
Information - Övriga frågor
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Protokollsjustering
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att ordföranden och Patrik Nyström (SD) justerar dagens protokoll med
Fredrik Dahlberg (SD) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 29 december 2021.
Paragrafen är justerad
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Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att Region
Örebro län ska stärka EU-samarbetet i länet
Diarienummer: 21RS4632
Sammanfattning
Wilhelm Sundman (L) har inkommit med en motion. I motionen föreslås att Region
Örebro län ska utreda förutsättningarna att stärka stödet till länets aktörer gällande
samarbeten kopplat till Europeiska unionens fonder och program.
I förslaget till svar presenteras Region Örebro läns arbete med EU-samarbetet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 2021-12-15, Svar på motion om att
stärka Region Örebro läns EU-samarbeten i länet
 Förslag till svar på motion om att stärka Region Örebro läns EU-samarbeten i
länet
 Bilaga till svar på motion om att stärka Region Örebro läns EU-samarbeten i
länet
 Motion från Willhelm Sundman (L) - Region Örebro län ska stärka EUsamarbeten i länet
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar enhetschef Eva Getzman och
utvecklingsledare Gordon Hahn beslutsunderlaget.
Yrkanden
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Skickas till
Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad
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Godkännande och undertecknande av överenskommelse för
mobilitetsstöd för folkhögskolor
Diarienummer: 21RS10249
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.
Ett förslag på en gemensam överenskommelse för samtliga regioner gällande
mobilitetsstöd har 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.
Förslaget till överenskommelsen reglerar två delar; administrativ hantering och
ersättning.
SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp utarbetat överenskommelsen.
Förslaget till överenskommelsen har även remitterats till samtliga regioner. I
remissvaret ställde sig Region Örebro län positiv till överenskommelsen om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna och till den administrativa hanteringen från
Folkbildningsrådet. Remissvaret godkändes som Region Örebro läns svar till SKR av
regionala tillväxtnämnden den 16 juni 2021.
Under förutsättning att alla regioner godkänner överenskommelsen träder den i kraft
1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från och med den 1 augusti nästa år.
Styrelsen för SKR har beslutat att rekommendera regionerna att godkänna och
underteckna denna överenskommelse. Överenskommelsen är nu utskickad till
Sveriges regioner för godkännande och undertecknande senast 26 november 2021.
Region Örebro län har fått anstånd att signera överenskommelsen till 15 december
2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-12-15 Godkännande och
undertecknande av överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolor
 Meddelande från SKR - Rekommendation gällande överenskommelse för
mobilitetsstöd för folkhögskolor
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Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar administratör Anna Elverskog
beslutsunderlaget.
Yrkanden
Irén Lejegren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna och underteckna överenskommelse om mobilitetsstöd för
folkhögskolor.
Skickas till
Region Örebro län: Ekonomichef, regional utveckling
Sveriges Kommuner och Regioner
Fellingsbro folkhögskola
Kävesta folkhögskola
Hällefors folkhögskola
Karlskoga folkhögskola
Sima folkhögskola
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum
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Stöd till Stiftelsen Activa för år 2022
Diarienummer: 21RS6702
Sammanfattning
Stiftelsen Activa arbetar med frågor som är betydelsefulla för den regionala
utvecklingen när det gäller personer med funktionsnedsättningar och deras tillgång
till arbetsmarknaden. Inom Activa finns lång erfarenhet, engagemang och metoder
för inkludering av personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa på
arbetsmarknaden. Activa nämns bland annat i handlingsplanen för
kompetensförsörjning och spelar en viktig roll i att bryta hinder på arbetsmarknaden
och underlättar för arbetsgivare.
Stiftelsen 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.
Stiftelsen har en stabil verksamhet och avtal med kommuner.
Stiftelsen Activa ansöker om ett treårigt stöd (2022-2024) med 1 procent uppräkning
per år. För 2022 ansöker Stiftelsen Activa om 7 853 000 kronor, vilket är en
uppräkning av stödet för 2021 med 1 procent.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 2021-12-15, Stöd till Stiftelsen
Activa för år 2022
 Ansökan om föreningsbidrag för stödorganisationer
 Komplettering av ansökan 2022-2024
 Verksamhetsplan 2021 - 2023 för Stiftelsen Activa
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Mona Hedfeldt och
VD Lotta Karlsson-Andersson beslutsunderlaget.
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att bevilja Stiftelsen Activa stöd om 7 853 000 kronor för år 2022.
Skickas till
Lotta Karlsson-Andersson, Stiftelsen Activa
Ekonomiavdelningen, Regional utveckling
Paragrafen är justerad
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Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: 21RS26
Sammanfattning
Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller
tjänsteperson i enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas
till den styrelse/nämnd som har fattat beslut om delegering.
Nu redovisas beslut av områdeschef för Näringslivsutveckling enligt punkt 3.3 i
nämndens delegationsordning.
Företagsstöd för perioden 2021-10-07 – 2021-11-17, diarienummer NypsID: REGT104-21 med flera.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd 2021-12-15, Redovisning av
delegationsbeslut
Beslut
Regional tillväxtnämnd beslutar
att godkänna redovisningen.
Paragrafen är justerad
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Information - Aktuellt i EU vintern 2021
Utvecklingsledare Gordon Hahn informerar om aktuella frågor i Bryssel.
Miljö och transport: Bland annat översyn av det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T), EU:s nya strategi för klimatanpassning, hållbara transporter i
stadstrafiken och utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Miljö och
transporter sammankopplas.
Sjukvård - alltmer en EU-kompetens? Hantering av covid-19 krisen, medicinsk
teknik, nytt hälsoprogram "EU för hälsa", EU hälsounion, vårdstrategi, plan för
cancerbekämpning och samråd kring läkemedelsstrategin.
EU:s Sociala Pelare: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa
arbetsvillkor och social trygghet och inkludering.
Unga, utbildning och kultur: Säkerställa att unga kan ta del av EU:s sociala
marknadsekonomi, utsett 2022 till EU-året för unga, hälsofrämjande insatser till unga
efter pandemin, Eramusprogrammet 2021-2027, kreativa Europa.
Regional utveckling: Digitalisering, Horisont Europa, sammanhållningspolitiken,
EU:s industristrategi och långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden.
Paragrafen är justerad
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Information - Aktuell hos Område välfärd och folkhälsa
Områdeschef Ingmar Ångman informerar om områdets aktuella frågor. Uppdraget
inriktas på stöd till kunskapsutveckling inom områdena social välfärd och folkhälsa
samt stöd till samverkan inom dessa områden.
Nära vård är ett begrepp som används flitigt just nu. Det innebär fokus från
organisation till fokus på person och relation, från isolerande vård- och
omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus, från reaktiv till proaktiv och
hälsofrämjande samt från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva
medskapare. Målbild och inriktning för en nära och tillgänglig vård presenteras
vilket är en primärvårdsreform genom riksdagsbeslut i november 2020. En
överenskommelse har tecknats mellan staten och Sveriges kommuner och regioner
för omställningen till nära vård. Det innebär att resurser tillförs för 2021 med cirka
35 miljoner kronor till nära vård och cirka 16 miljoner kronor för psykisk hälsa.
Vidare presenteras områdets arbete med hälsofrämjande aktiviteter.
Paragrafen är justerad
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Information - Projekt elkapacitet och effektanvändande i
Östra Mellansverige
Utvecklingsledare Stefan Bernström och områdeschef Therese Hjelseth informerar
om projektet med utgångspunkt från regional tillväxtnämnds ansvarsområde.
Projektansökan skickades till Tillväxtverket den 15 november 2021. Projektmål är att
stärka möjligheter för kapacitetsutbyggnad och smart effektanvändande. Innehåll i
projektets olika moduler redovisas. Prioritering i projektet diskuteras. I den nya
kommande programperioden ska Region Örebro län ansöka om ett nytt projekt med
en fortsättning som kan starta år 2023.
Paragrafen är justerad
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Information - Övriga frågor
Irén Lejegren (S) informerar om att vid nästkommande sammanträde den 19 januari
2022 tas frågan upp om att utse rapportörer för för innevarande mandatperiod för de
områden som nämnden ansvarar för. Nominering av personer för detta lämnas till
nämndens ordförande.
Ordföranden framför sitt tack till Regional utvecklings tjänstepersoner för det
förtjänstfulla arbetet i nämnden under året som gått.
Vidare framför ordföranden ett särskilt tack till Torbjörn Ahlin (C) för det goda
samarbetet och insatserna i regional tillväxtnämnd.
Torbjörn Ahlin (C) tackar så mycket för tiden i nämnden som han lämnar vid
årsskiftet.
Avslutningsvis önskar ordföranden alla nämndens ledamöter och ersättare en riktigt
god jul och ett gott nytt år.
Paragrafen är justerad
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