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Regionalt samverkansråd för Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Regionkansliet Tommy Larserö 

 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 

 
 

Protokoll Regionalt samverkansråd 
               

Dag och tid:  24 september 2021 kl. 9.00–11.40  
Plats:  Digitalt via Zoom 
 
Andreas Svahn 
Ordförande 
 
Justerare: Torbjörn Ahlin 
Justerat den:  1 oktober 2021 
 
Tommy Larserö 
Sekreterare 
 

Ledamöter i Regionala samverkansrådet: 
Närvarande ledamöter: 
Caroline Dieker  M Askersunds kommun. 
Anna Ahnér  S Askersunds kommun. 
Kenneth Handberg S Örebro kommun. 
Jimmy Nordengren C Örebro kommun. 
John Johansson  S Örebro kommun. 
Anders Åhrlin  M Örebro kommun. 
Tony Ring  M Karlskoga kommun. 
Ida Edström  S Karlskoga kommun. 
Bengt Storbacka  S Lindesbergs kommun. 
Pär-Ove Lindqvist  M Lindesbergs kommun. 
Johan Niklasson  C Lekebergs kommun. 
Håkan Söderman  M Lekebergs kommun. 
Annalena Järnberg S Hällefors kommun. 
Vivianne Pettersson M Hällefors kommun. 
Andreas Brorson  S Kumla kommun. 
Christian Liljenhed L Kumla kommun. 
Ewa-Leena Johansson S Ljusnarsbergs kommun. 
Ulla Kalander-Karlsson S Ljusnarsbergs kommun. 
Magnus Andersson S Hallsbergs kommun. 
Ulrika Björklund  M Hallsbergs kommun.  
Anneli Mylly  V Degerfors kommun. 
Kim Bäckström  V Degerfors kommun. 
Bo Rudolfsson  KD Laxå kommun. 
Therese Magnusson S Laxå kommun. 
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Tom Rymoen  M Nora kommun. 
Solveig Oscarsson  S Nora kommun. 
Andreas Svahn  S Region Örebro. 
Nina Höijer  S Region Örebro. 
Karin Sundin  S Region Örebro. 
Ewa Sundkvist  KD Region Örebro. 
Torbjörn Ahlin  C Region Örebro. 
Ola Karlsson  M Region Örebro. 
Mats Gunnarsson  MP Region Örebro. 
Sven-Erik Kilsten  SD Region Örebro. 
 
Övriga deltagare: 
Marie Hillman  Askersunds kommun 
Teresa Zetterblad  Degerfors kommun 
Lena Fagerlund  Hallsberg kommun 
Hans Åhnberg  Hällefors kommun 
Johan Harryson  Karlskoga kommun 
Daniel Jansson Hammargren Kumla kommun 
Harry Lundin  Laxå kommun 
Gustav Olofsson  Lekebergs kommun 
Henrik Arenvang  Lindesbergs kommun  
Berit Westergren  Ljusnarsbergs kommun 
Isabell Landström  Nora kommun 
Eva Håkansson  Örebro kommun 
Mats Brantsberg  Örebro kommun 
Anna Olofsson  Länsstyrelsen 
Tommy Larserö  Region Örebro län 
Petter Arneback  Region Örebro län 
Rickard Simonsson Region Örebro län 
 

 

1. Mötet öppnas. 

Ordförande Andreas Svahn hälsade alla ledamöter välkomna. 

 

2. Val av justerare utöver ordförande. 

Torbjörn Ahlin valdes att jämte ordförande justera dagens proto-

koll. 

 

3. Godkännande av dagordning. 

Inga övriga frågor anmäldes. 
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4. Utvärdering av kollektivtrafikavtalet. 

Regionala samverkansrådet beslutade 12 februari 2021 att en ut-

värdering ska göras av kollektivtrafikavtalet för Örebro län.  

Arbetet har letts av en upphandlad projektledare från Trivector 

Traffic. Samtliga länets kommuner har haft representanter i ar-

betsgruppen som ansvarat för arbetet.  

  

Utvärderingsrapporten har redovisats på KC/RD mötet 18 juni 

och 26 augusti. 

 

På dagens möte gav Petter Arneback en historiskt tillbaka blick 

av hur och när nuvarande kollektivtrafikavtal kom till 2011. 

Lena Richardsson, Mats Almen från Trivector redovisade hur  

arbetsgruppen arbetat med utvärderingen, vilken analys som 

gjorts och de förslag till slutsatser man kommit fram till. 

 

Regionala samverkansrådet fick del av utvärderingen och gav i 

uppdrag till Kommunchef/Regiondirektörs gruppen att  utifrån 

utvärderingen utarbeta förslag på ett nytt kollektivtrafikavtal. 

Förslaget ska därefter redovisas på Regionala samverkansrådet. 

 

Bilaga 

Presentationen som visades på mötet. 

  

5. Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län –  

remiss juli-okt 2021. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) är en platt-

form för utveckling av kollektivtrafiken regionalt. Programmet 

sätter mål och beskriver strategier för hur kollektivtrafiken kan 

användas som verktyg för att uppnå större samhällsmål som 

sätts upp i RUS. Programmet fungerar även som bärare av in-

formation om utbud och indikerar regionens politiska viljerikt-

ning med trafiken, något som kommuner kan stödja sig emot i 

sina planeringsprocesser. Mål och strategier finns för både all-

män kollektivtrafik och serviceresor. 

Under året som gått har ett nytt RTP tagits fram och resultatet är 

ute på remiss mellan juli och oktober 2021. Ett beslut förväntas i 

regionfullmäktige i februari 2022.  

 

Lina Ramberg, Region Örebro län informerad om förslag till 

nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2021-

2022.  
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Bilaga 

Presentationen som visades på mötet. 

 

6. Handlingsplan Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-

2026. 

Ulrika Landström, Sandra Spjuth, Region Örebro län informerar 

om nytt förslag till handlingsplan för Digitaliseringsstrategi för 

Örebro län 2021-2026. Handlingsplanen har efter remissrundan 

hos de samverkande organisationerna samt besök hos kommu-

nerna justerats utifrån inkomna synpunkter. Till handlingsplanen 

finns också en aktivitetsplan med prioriterade aktiviteter för 

2021-2022 

 

Regionala samverkansrådet är positiv till nya handlingsplanen 

för Digitaliseringsstrategin Örebro län 2021-2026. 

  

Region Örebro län (Regionstyrelsen) fattar formellt beslut om 

handlingsplanen för Digtaliseringsstrategin för Örebro län 

2021-2026. 

 

Bilaga 

Presentationen som visades på mötet. 

 

7. Förslag till gemensam målbild för omställningen till en Nära 

vård. 

Nationellt pågår ett omfattande arbete för omställning till en 

Nära vård. Omställningen är en pågående process för att möta 

framtidens behov av vård och omsorg som i hög utsträckning 

berör samverkansfrågor mellan regionens och kommunernas 

hälso och sjukvård och omsorg. I vårt län pågår en rad utveckl-

ingsarbeten, såväl länsgemensamt som lokalt, för att förverkliga 

omställningen. För det fortsatta arbetet med omställningen be-

hövs en gemensam målbild för att ange riktning och skapa en 

gemensam förståelse av vad vi vill åstadkomma. Efter beslut i 

Kommunchef/Regiondirektörs gruppen har tre seminarier ge-

nomförts under året för att ta fram ett förslag till målbild. Politi-

ker och tjänstemän från kommunerna och regionen med övergri-

pande ansvar har deltagit. Över 100 personer har diskuterat och 

bidragit i framtagandet av underlag för formulering av en mål-

bild. Arbetet har letts från område Välfärd och folkhälsa på Reg-

ional utveckling tillsammans med hälso och sjukvårdens sam-

ordnare för omställningen. Målbilden ska beslutas av såväl kom-

munerna som regionen.  

Underlaget har också diskuterats i det specifika samverkansrådet 

för social välfärd samt vård och omsorg.   
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Ingmar Ångman, Malin Duckert Ek, Jan Sundelius, Region Öre-

bro län redovisar hur man arbetat med delaktighet för att mejsla 

fram ett förslag till målbild för Nära vård. Målbilden har tagits 

fram för att få tillgång till statliga medel för nära vård – det 

krävs att det finns en länsgemensam målbild. Målbilden behövs 

även för det arbete som ska ske för att ta fram en ny överens-

kommelse för hälso- och sjukvård i hemmet mellan Region Öre-

bro län och länets kommuner. 

 

Regionala samverkansrådet ställer sig bakom förslaget till mål-

bild för Nära vård.  

Sedan ska respektive organisation fatta beslut om förslaget. 

 

Bilaga 

Presentationen som visades på mötet. 

  

8. Information om Regionala chefsamverkansgruppens 

(KC/RDs) verksamhetsplan 2022-2023.  

Rickard Simonsson, Region Örebro län och Harry Lundin, Laxå 

ger en kort bild av den verksamhetsplan som KC/RD gruppen 

utarbetat för 2022-2023 och som anger syftet och arbetsord-

ningen för gruppen samt vilka särskilda områden/frågor som ska 

prioriteras närmaste åren. 

 

9. Förslag på mötestider för 2022. 

Förslag på mötestider för 2022 redovisas. 4 möten föreslås, 4 

mars, 17 juni, 29 september och 22 december. Alla möten är 

mellan klockan 09.00-12.00. 

 

Regionala samverkansrådet godkände föreslagna mötestider för 

2022. 

 

Bilaga 

Mötestider för 2022. 

 

10. Nästa möte. 

Regionala samverkansrådets nästa möte är 10 december kl. 

09.00 

 

11. Förslag på frågor till nästa möte. 

Ordförande uppmanade deltagare att till ordförande eller sekre-

teraren skicka in frågor som de vill få med på dagordningen till 

nästa möte 

En fråga som planeras för nästa möte är - Uppföljning av sam-

verkansorganisationen. 
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12. Mötet avslutas. 

Ordförande tackar alla för ett bra möte. 

 

 


