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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:  12 februari 2021 kl. 9.00–11.20  
Plats:  Digitalt via Skype 
 
Andreas Svahn 
Ordförande 
 
Justerare:  Bo Rudolfsson 
Justerat den:  19 februari 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. 
Anders Åhrlin  M Örebro kommun. 
Tony Ring  M Karlskoga kommun. 
Ida Edström  S Karlskoga kommun. 
Bengt Storbacka  S Lindesbergs kommun. 
Irja Gustavsson  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. 
Katarina Hansson  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. 
Torbjörn Appelqvist M Hallsbergs kommun.  
Anneli Mylly  V Degerfors kommun. 
Carina Sätterman  S Degerfors kommun. 
Kim Bäckström  V Degerfors kommun. 
Bo Rudolfsson  KD Laxå kommun. 
Therese Magnusson S Laxå kommun. 

http://www.orebroll.se/
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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 
Tommy Henningsson  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 
Anne Andersson  Örebro 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. 

Bo Rudolfsson valdes att jämte ordförande justera dagens proto-

koll. 

 

3. Godkännande av dagordning. 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

4. Folkbildningens förutsättningar och betydelse för länet.  
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Cecilia Lönn Elgstrand, verksamhetschef på Örebro läns bildnings-

förbund informerade om folkbildningens intresseorganisation i lä-

net. Medlemmar är t.ex. 11 studieförbund och 6 folkhögskolor. 

Folkbildningen vill bidra till utveckling av samhället och dess indi-

vider och söker ständigt nya sätt att samverka med olika parter. 

Folkbildning är både en pedagogik och en organisationsform inom 

civilsamhället som jobbar med en mängd områden: kultur, demo-

kratiutveckling, bildning, folkhälsa, social gemenskap, förenings-

liv, väg till arbete samt integration och riktar sig till många mål-

grupper. Bildningsförbundet kan genom folkbildning bidra till till-

växt.  

Frågor som ställdes och diskuterades - Hur kan folkbildningen 

komma in i samhällsutvecklingen i lokalsamhället tidigare? Vilka 

behov kan bildningsförbundet möta? Hur kan vi utveckla samver-

kan lokalt och regionalt? 

 

Bilaga 

Power Point bilder som visades på mötet. 

 

5. Uppdatering av RUS - Förslag till tidplan, arbetssätt och rol-

ler.  (Susanne Rosendahl, RÖL) (Kl. 9.40-10.10) 

RUS ska ses över var fjärde år och det är nu dags att påbörja arbe-

tet med översynen. På senaste KC/RD mötet diskuterades omfatt-

ningen av översynen och hur partnerskapet vill vara involverade. 

KC/RD 201210 föreslog att arbetet ska ske via en enklare process i 

två faser under 2021. 

Fas 1: Identifiera vad som ska uppdateras och stämma av detta med 

partnerskapet. 

Fas 2: Skriva fram ett justerat förslag och stäm av det uppdaterade 

förslaget med partnerskapet. 

 

Susanne Rosendahl informerar om bakgrund och var man är i pro-

cessen med uppdatering av Regionala utvecklingsstrategin. En plan 

har tagits fram om utredningsinriktningen med tidplan, arbetssätt 

och roller. 

Susanne betonar vikten av att alla verkligen känner att man kan 

vara med och bidra i denna uppdatering. 

Efter påpekande från kommuncheferna har remisstiden sträckts ut 

så  att alla har möjlighet att diskutera det uppdaterade förslaget på 

hemma plan. 

 

Bilaga 

Presentationen som visades på mötet. 

 

6. Projekt Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och 

styra en komplex organisation.  
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Den regionala utvecklingsstrategin har tio prioriterade områden 

varav Kunskapslyft och utbildning är ett. Det önskade läget är att 

fler fullföljer sin grundläggande utbildning, har bättre skolresultat 

och gör medvetna val.  

 

”Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en 

komplex organisation” är ett projekt där det övergripande målet är 

att påbörja ett långsiktigt arbete med att öka elevers måluppfyllelse 

i hela länet.  

Projektets syfte är att skapa en gemensam regional nulägesbild, 

identifiera gemensamma utvecklingsområden och därigenom ge 

underlag till fortsatt skolutvecklingsarbete, samt skapa ett kollegi-

alt lärande med fokus på skolhuvudmännens styrning och ledning. 

Projektet ska utgå från ett samhällsperspektiv där skolan ses som 

en del av många samhällsfunktioner som arbetar med barn- och 

unga, de vill säga skolan själva äger inte fullt ut frågan om elevers 

måluppfyllelse då flera faktorer samverkar. 

 

På senaste KC/RD mötet fördes ett samtal om att länet borde ha en 

gemensam målbild kring utbildning – en vision skulle kunna vara 

att länet får resultat som gör att vi kan kalla oss en ”kunskaps reg-

ion”. 

Ett sådant arbete kan bidra till att engagemanget kring bra 

skola/skolresultat breddas och inte bara en är en sak för utbild-

ningsorganisationen utan är en samhällsfråga där många aktörer 

har en viktig roll. 

KC/RD gruppen ansåg att ett målbildsarbete för utbildning i Öre-

bro län bör avvaktas till dess projektet  ”Skolresultaten i hela reg-

ionen har förbättrats” redovisar vad man kommit fram till. 

 

Harry Lundin, Petter Arneback och Anita Thorsberg Ladinek som 

ingår i projektets styrgrupp informerar om arbetet i projektet samt 

tankarna kring gemensam målbild för utbildning. 

 

Vid den efterföljande diskussionen fick projektintentionerna starkt 

stöd och respons från samverkansrådet och ett medskick att avrap-

portera projektets arbete och resultat vid lämpliga tidpunkter till 

samverkansrådet.  

 

7. Förslag - Utvärdering av kollektivtrafikavtalet. 

I samband med den skatteväxling som gjordes 2012-01-01 för me-

del rörande kollektivtrafiken överenskoms och reglerades en rad 

olika trafikfrågor i ett kollektivtrafikavtal mellan länets kommuner 

och Örebro läns landsting/Region Örebro län. Det handlar bland 

annat om kollektivtrafikmyndighetens ansvar, färdtjänst, gymnasie-

kort.  
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Avtalet är nu 9 år gammalt och det finns behov av att utvärdera 

överenskommelsen för att se vad som behöver moderniseras och 

vad som fungerat bra respektive mindre bra samt hur samverkan 

och delaktigheten utvecklats och varit mellan länets kommuner och 

Region Örebro län kring dessa trafikfrågor. 

 

Utvärderingsarbetet föreslås genomföras i samverkan med repre-

sentanter från länets kommuner och Region Örebro län. Eventuellt 

kan också extern utvärderingskompetens anlitas i utredningsar-

betet. 

 

Rickard Simonsson redovisar historik kring varför kollektivtrafik-

avtalet upprättades och den diskussion som Kommunchefs/Region-

direktörs gruppen haft kring uppdraget att utvärdera kollektivtrafik-

avtalet. Även Petter Arneback, Johan Ljung och Fredrik Eliasson 

från Region Örebro län deltar i ärendets redovisning. 

 

Vid diskussion fick förslaget om att genomföra en utvärdering av 

kollektivtrafikavtalet stöd. Flera kommunrepresentanter framförde 

vikten av att alla kommuner har en representant med i arbetsgrup-

pen. Innan uppdragsdirektivet för utvärderingsarbetet fastställs an-

såg flera att det ska vara möjligt med inspel från kommunerna om 

vilka frågor som bör belysas i utvärderingsarbetet. 

Ordförande sammanfattade diskussionen och efter lite olika juste-

ringar blev gruppen överens om en formulering om vad som ska 

göras. 

 

Regionala samverkansrådet ställer sig bakom att Region Örebro 

län i samverkan med länets kommuner genomför en utvärdering av 

kollektivtrafikavtalet. I arbetet ska samtliga länets kommuner er-

bjudas möjlighet delta i arbetet. 

 

8. Nästa möte. 

9 juni kl. 09.00. 

 

9. Förslag på frågor till nästa möte. 

-En bättre matchning – kompetensförsörjning. 

-Rus översyn – förbättringsområden. 

-Avstämning kring arbetet med utvärdering av kollektivtrafikavta-

let. 

  

10. Mötet avslutas. 

Ordförande tackar för ett engagerat och bra möte. 


