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Övriga deltagare:
Marie Hillman
Teresa Zetterblad
Lena Fagerlund
Hans Åhnberg
Johan Harryson
Daniel Jansson Hammargren
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Gustav Olofsson
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Berit Westergren
Isabell Landström
Peter Larsson
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1. Mötet öppnas.
Ordförande Andreas Svahn hälsade alla ledamöter välkomna.
2. Val av justerare utöver ordförande.
Johan Niklasson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning.
Inga övriga frågor anmäldes.

Sekreterare
Tommy Larserö
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4. Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur
Länsplanen innehåller statliga medel som Region Örebro län
ska fördela över transportinfrastrukturåtgärder. Människans
tillgänglighet och framkomlighet är i fokus. Hållplatser ska tillgänglighets anpassas, cykelvägar ska byggas och kollektivtrafiksystemet ska förbättras via framkomlighetsåtgärder för bussarna. Stora trafiksäkerhetsbrister åtgärdas på viktiga länsvägar
med små medel och effektiva åtgärder. Särskilda medel avsätts
för att säkra framkomligheten på länets mindre statliga vägar
och det enskilda vägnätet, i huvudsak med fokus på näringslivets transporter. Kommunerna får mer pengar i stöd för åtgärder på kommunalt vägnät än tidigare.
Ärendet är en del av förankringsprocessen med länsplanen. Dialog om länsplanen med kommunerna har genomförts genom
politiskt beslutade inspel till arbetet med framtagandet av länsplanen inför arbetets start. Därefter har två dialogmöten hållits
på tjänstepersonsnivå och nu under november och december
ska även politiska dialoger genomföras via länsdelsträffar och
Regionalt samverkansråd som avslutande del i framtagandet av
ny länsplan.
Simon Jäderberg, Region Örebro län informerar om det tjänstemannaförslag som har varit utskickat till mötet.
Totalt innebär förslaget att 1 161 mnkr föreslås fördelas under
åren 2022-2033.
Senast 30 april måste Region Örebro län lämna ett förslag till
Regeringskansliet. Innan dess ska Regionstyrelsen fatta beslut.
Bilaga
Presentationen som visades på mötet.
5. Uppföljning av samverkansorganisationen.
I samband med regionbildningen 1 januari 2015 byggdes en ny
samverkansstruktur upp mellan länets alla kommuner och Region Örebro län.
Samverkansorganisationen är tänkt ge bra förutsättningar för
ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. För detta krävs
ett väl fungerande samarbete mellan länets kommuner och
Region Örebro län. Flertalet uppgifter för regionen och kom-
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munerna har en inbördes koppling till varandra. Samverkansstrukturen skapar organisatoriskt mötesplatser för länets kommuner och Region Örebro län att tillsammans diskutera gemensamma frågor och hitta bra och nära samverkansformer.
Samverkansstrukturen i Örebro län har beslutats av landstingsfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i länet under
2014.
Inför ny mandatperiod 2019 utvärderades samverkansorganisationen av Apel AB under 2017. Utvärderingen visade att det
fanns en total samsyn om att samverkansstrukturen är viktig
och fyller ett behov både utifrån region- och kommunperspektiv. Några mindre justeringar utifrån den ursprungliga samverkansorganisationen genomfördes inför nya mandatperioden.
En uppföljning av nuvarande samverkansorganisation behöver
nu ske inför nästa mandat period som börjar 2022.
Andreas Svahn gav en bakgrund till hur och varför samverkansorganisation bildades 2015 samt vilka justeringar som
gjordes till den nya mandatperioden 2019.
I den efterföljande diskussionen framförde ordförande att alla
bör reflektera och komma med synpunkter på nuvarande samverkansstruktur och arbete. Synpunkter som kom fram var
bland annat; är det bra med många eller få ledamöter i regionala samverkansrådet, vilka förväntningar finns på rådets arbete,
viktigt att det finns en arena där regionen och kommunerna kan
mötas kontinuerligt, vilka specifika råd bör vi ha.
En enkel enkät ska gå ut till samtliga deltagare i samverkansrådet för att fånga in synpunkter om nuvarande samverkansstruktur och eventuella behov av justeringar. Detta ska sedan
vara ett underlag för diskussion på nästa möte med samverkansrådet.
En beskrivning av nuvarande samverkansorganisation ska
skickas ut inför nästa möte.
6. Revidering av Regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS ska ses över vart
fjärde år. En uppdaterad strategi har arbetats fram och varit ute
på remiss 20 juni till 30 september till partnerskapet för regional utveckling, arbetsmarknadens parter samt LRF. Under remisskonferensen 29 september samlades ytterligare inspel in.
44 organisationer har skickat in synpunkter.
Charlotte Stenhem, RF-SISU och Johan Schnürer, Örebro universitet deltar på mötet som representanter i partnerskapet.
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Petter Arneback, Susanne Rosendahl, Sofia Kjörk, Malin Lindqvist, Region Örebro län informerar om synpunkter som kommit in samt ett förslag på uppdaterad Regional utvecklingsstrategi.
Planeringen bygger på att beslut om den Regionala utvecklingsstrategin ska ske i februari i Regionfullmäktige
Bilagor
Presentationen som visades på mötet.
7. Nästa möte.
4 februari kl. 09.00
8. Förslag på frågor till nästa möte.
Oslo – Stockholm 2:55.
Uppföljning samverkansorganisationen.
9. Mötet avslutas.
Ordförande önskar alla en god jul och gott nytt år

