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Övriga deltagare
Marie Hillman
Teresa Zetterblad
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Johan Harryson
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1. Mötet öppnas.
Ordförande Andreas Svahn hälsade alla ledamöter välkomna.
2. Val av justerare utöver ordförande.
Ola Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning.
Som övrig fråga anmäldes Corona-läget.

Sekreterare
Tommy Larserö
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4. Planering Almedalen 2020.
En arbetsgrupp med kommun representanter från alla länsdelar och Örebro universitet samt Region Örebro län har arbetat med att planera program för Almedalen 2020.
Magnus Persson, RÖL ger en information om vad arbetsgruppen diskuterat och vilka programpunkter som planeras på Örebro läns arena i Almedalen 2020 samt vilka kostnader deltagandet medför. Några kommuner har deklarerat att de kommer avstå deltagande på årets Almedalsvecka.
Följande seminarier planeras på måndagen mellan kl. 13.00-17.00
- Region Örebro län/regional utveckling – El-vägar
- Örebro kommun – Hållbarhet/trygghet
- Kumla kommun – Skolresultat med sömn och rörelse
- Örebro universitet – Hållbart företagande
Efter seminarierna kommer ett gemensamt mingel att genomföras.
Karlskoga kommun anmäler, med instämmande från Degerfors, att man
gärna tar ett seminarium på temat barn och unga om något av de
ovanstående av olika skäl inte kan genomföras.
5. Reflektion kring studie-resan 23-24 januari.
Regionala samverkansrådet och KCRD genomförde den 23-24 januari
en studieresa till CKS, Norrköping, Qulturum Jönköping och Östgötatrafiken, Mjölby. Vidare ägnades tid åt interna diskussioner om det regionala utvecklingsuppdraget och samspelet mellan region Örebro län
och länets kommuner.
Tommy Larserö, RÖL redovisade kort om den enkätuppföljning som all
deltagare svarade på vid hemresan.
32 personer deltog på resan – 19 politiker och 13 tjänstemän. Samtliga
länets kommuner, länsstyrelsen och Region Örebro län var representerade.
69 procent av deltagarna ansåg att resan bidraget till ökad kunskap och
mervärde om rollen som representant i Regionala samverkansrådet och
Kommunchef/Regiondirektörsgruppen och synen på det regionala uppdraget.
Petter Arneback informerade om att Centrum för kommunstrategiska
studier, Linköpings universitet vill studera Örebro län samt ett antal
andra län kring frågeställningen regionalt – kommunalt styre/samverkan.
I den efterföljande diskussionen framfördes bland annat att studiebesöken var bra, transporttiden för lång och att det nästa gång bör vara mer
konkreta effektiva dragningar och utrymme för dialog.
Ordförande Andreas Svahn informerade om att han kommer ta initiativ
till att inventera deltagarfrekvensen i de specifika samverkansråden med
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syfte få en diskussion om hur mötena och samverkan kan förbättras.
6. Förslag till ny Digitaliseringsstrategi för Örebro län från 2021.
Ulrika Landström, RÖL och Sandra Spjut; RÖL informerar om bakgrund och förslaget till ny digitaliseringsstrategi för Örebro län 20212026, som ska ut på remiss i de samverkande organisationerna under
mars till juni efter det att förslaget beretts i Regionala samverkansrådet.
Regionfullmäktige planeras ta beslut om Digitaliserinsstrategin i november.
Projektledningen för Digitaliseringsstrategin erbjuder sig att under remisstiden besöka kommunerna, för att samtala kring strategin och respektive kommuns utmaningar när det gäller digitalisering.
KC/RD gruppen har berett ärendet 200131 och föreslaget att det i
missiv skrivelsen till remissen skrivs in att remissinstanserna ombeds
komma med förslag om hur strategin kan bli spetsigare och tydligare i
vem som ansvarar för vad.
Beslut
Beslut att digitaliseringsstrategin kan skickas ut på remiss till kommunerna och Region Örebro län under mars - juni.
7. Lagändring gällande eget boende för asylsökande (EBO) och ev.
konsekvenser för kommunerna i länet.
I samband det regionala samverkansrådets möte i december 2019 framfördes en önskan från deltagarna om att få mer kunskap om vad förändringen i lagen som reglerar eget boende för asylsökande (EBO) som träder i kraft den 1 januari 2020 innebär och vad den kan komma att få för
konsekvenser för länets kommuner.
Anna Jakobsson, RÖL, informerar om den nya lagen och dess konsekvenser.
Örebro kommun är den enda kommunen i länet som berörs av lagändringen. Men beroende på Örebro kommuns ställningstagande – om man
ska begränsa dagersättningen till asylsökande som bosätter sig i vissa
utpekade områden – kan det innebära att asylsökande söker sig till
andra kommuner i länet.
Örebro kommun behöver fatta beslut senast 30 april för att de ska gälla
från 1 juli i år.
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8. Social dumpning i Örebro län.
I samband med det regionala samverkansrådets möte i december 2019
lyftes problematiken med att tillväxtkommuner med bostadsbrist hjälper
nyanlända och andra socialt utsatta grupper att flytta till glesbygdskommuner. I sammanhanget brukar uttrycket ”social dumpning” användas.
Anna Jakobsson, RÖL informerar om den utredning som Länsstyrelsen
genomfört i slutet av 2019 där man inventerat i alla länets kommuner
om förekomsten av social dumping.
Efter samverkansrådets möte i december har frågan blivet uppmärksammad på nationell nivå och flera kommunrepresentanter från länet har
haft dialog med civilministern Lena Micko.
Statskontoret ska nu på regeringens uppdrag kartlägga kommuners aktiva medverkan till bosättning i annan kommun. Statskontoret ska senast 1 september 2020 redovisa kartläggningen till regeringen. Uppdraget
ska i övrigt redovisas senast den 15 november 2020.
9. Bostadsmarknadsläget i länet.

Maria Lindström, Länsstyrelsen ger en information om bostadsmarknaden i länet utifrån en alldeles färsk sammanställning av kommunerna
svar i bostadsmarknadsenkäten.
Simon Eriksson, Länsstyrelsen informerar om ändring i förordning för
investeringsstöd innebär bland annat att projekt med 10 lägenheter eller
fler ska minst 10 procent av lägenheterna vara små med högst ett rum
och kök eller annat utrymmer för matlagning.
Patrik Ståhl, RÖL informerar om att Regionförbundet tog fram en rapport kring Tobins q i länet år 2010. Under 2019 har RÖL tag fram en ny
aktuell Tobins g rapport.
Tobins q är en kvot som indikerar var det är lönsamt att bygga genom
att jämföra lokala bostadspriser med produktionskostnader. Av särskilt
intresse är att se till vilka områden som har en högre kvot än 1,0 – där
bostadspriserna överstiger produktionskostnaden. I rapporten studeras
lokala förutsättningar för bostadsbyggande under normala marknadsmässiga villkor i Örebro län, både för småhus och bostadsrättslägenheter.
Rapporten biläggs protokollet.
10. Corona viruset - Hur arbetar Region Örebro län med denna
fråga.
Rickard Simonsson, RÖL informerar om RÖL:s arbete med att förebygga, ta hand om och åtgärda Corona smittade personer. I dagsläget
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har ett antal provtagningar på personer genomförts men än har inget
fall upptäckts i länet.
Om man misstänker att man är Corona smittad ska man ringa 1177 för
att få råd om hur man ska söka vård.
Inom RÖL pågår ett arbete med att kunna förbereda sig för om hela
samhället måste stängas till i form av kommunikationer, material leveranser m.m.
Smittskyddsläkaren i länet har i nuläget sagt att situationen inte är
alarmerande och att man har en bra beredskap om det skulle bli en
omfattande smittspridning,
11. Nästa möte.
10 juni kl. 09.00
12. Mötet avslutas.
Ordförande tackar för ett bra engagemang på mötet och önskar alla en
trevlig helg.

