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Protokoll Regionalt samverkansråd 
               

Dag och tid:   25 september 2020 kl. 9.00‐11.20  
Plats:   Digitalt via Skype 
 
Andreas Svahn 
Ordförande 
 
Justerare: Bo Rudolfsson 
Justerat den:  8 oktober 2020 
 
Tommy Larserö 
Sekreterare 

 
Ledamöter i Regionala samverkansrådet: 
Närvarande ledamöter: 
Caroline Dieker    M  Askersunds kommun. 
Anna Ahnér    S  Askersunds kommun. 
Kenneth Handberg  S  Örebro kommun. 
Per‐Åke Sörman    C  Örebro kommun. 
Anders Åhrlin    M  Örebro kommun. 
Tony Ring    M  Karlskoga kommun. 
Ida Edström    S  Karlskoga 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.  
Carina Sätterman   S  Degerfors kommun. 
Kim Bäckström    V  Degerfors kommun. 
Bo Rudolfsson    KD  Laxå kommun. 
Therese Magnusson  S  Laxå kommun. 
Tom Rymoen    M  Nora kommun. 
Solveig Oscarsson   S  Nora kommun. 
Andreas Svahn    S  Region Örebro. 
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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 
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 
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 protokoll. 
 

3. Godkännande av dagordning. 
Inga övriga frågor anmäldes.     
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4. Utredning kring samverkan om fysiska planeringsfrågor med 
regional bärighet.   
Regionala samverkansrådet har 19 september 2019 uppdraget till 
KC/RD gruppen att utreda vilka behov som finns kring informell reg-
ional samverkan avseende fysiska planeringsfrågor med regional bä-
ring. 
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och regionen har 
utrett och arbetat fram ett förslag. 
Patrik Ståhl, Region Örebro län och Bosse Björk, Karlskoga kommun 
redovisar arbetsgruppens förslag där man föreslår att det skapas en in-
formell samverkan kallad Forum för fysisk planering i Örebro län 
(FÖL). 
Förslaget bygger på att det finns ett stort antal frågor som berör såväl 
kommunernas som Region Örebro läns fysiska planering och som har 
regional bäring. Den informella formen föreslås bland annat för att 
ingen part ska få tolkningsföreträde eller kunna styra agendan. 
Ärendet har beretts i Kommunchef/Regiondirektörs gruppen. 
 
Beslut 
1. Kommunchef/Regiondirektörsgruppen får i uppdrag att genomföra för-

slagen i utredningen ”Slutrapport angående informell samverkan kring 
fysiska planeringsfrågor med regional bäring i Örebro län enligt uppdra-
get från Regionala samverkansrådet”.   
 

Bilaga 
Power Point bilder från föredragningen. 
  
 

5. Rapport kring Finsamförbunden.  
Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabilite-
ringsinsatser kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun 
och region frivilligt bilda ett fristående samordningsförbund för att 
samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet. Insatserna inom den 
finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av sam-
ordnade rehabiliteringsinsatser från parterna och ska syfta till att dessa 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.  
Inom Örebro län finns fyra samordningsförbund, ett i varje länsdel. 
 
Rickard Simonsson, Region Örebro län inleder och informerar om ut-
redningsuppdraget från Regionstyrelsen och Yvonne Nilsson Hirsch, 
Region Örebro län redovisar vad arbetsgruppen kommit fram till i ut-
redningen/rapporten. 
En arbetsgrupp bestående av medlemsrepresentanter från respektive 
förbund har gjort en genomlysning av förbundens verksamhet och re-
sultat, inklusive reflekterat kring hur verksamheternas resultat redovi-
sas i respektive årsredovisning samt om förbundens administration 
skulle kunna bli mer effektiv genom samordning av vissa delar. 
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Genomlysningen pekar bland annat på att det finns skillnader i proces-
ser, arbetssätt och resultat som indikerar att tillförda resurser inte alltid 
används på ett fullt ut effektivt sätt och att det finns en utvecklings- 
och förbättringspotential gällande uppföljning, redovisning och analys 
av verksamhetens resultat för att stärka det interna kvalitets- och ut-
vecklingsarbetet. Det skulle även ge bättre möjligheter att kunna uttala 
sig om verksamheternas effektivitet. För att uppnå en mer enhetlig och 
jämförbar statistik bör detta arbete samordnas. Att kunna jämföra re-
sultat är en viktig del i detta arbete samt för att lära av varandra. 
Representanter från Arbetsförmedlingen Sari Harju och Försäkrings-
kassan Linda Matstoms deltog på mötet och redovisade sina syn-
punkter. 
 
Beslut 
Kommunchef/Regiondirektörsgruppen  får i uppdrag att tillsammans 
med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och förbundsledningarna 
arbeta vidare med förslag i enlighet med rapporten med fokus på sam-
ordning, analys och uppföljning. 

 
Bilaga 
Power Point bilder som visades på föredragningen. 

 
 

6. Regionala samverkansrådets mötestider för 2021. 
Förslag på mötestider 2021 för Regionala samverkansrådet har varit ut-
sänt till alla ledamöten. 
 
Beslut 
Förslaget till mötestider för 2021 godkänns. 
 
Bilaga 
Beslutade mötestider för Regionala samverkansrådets möten för 2021. 
 

7.  Nästa möte. 
11 december kl. 09.00 

 
8. Förslag på frågor till nästa möte. 

Ledamöten ombeds att skicka in förslag på ärenden till nästa Region-
ala samverkansråd till sekreteraren. 
  

9. Mötet avslutas. 
Ordförande avslutar mötet och tackar alla för ett bra engagemang i frå-
gorna.  

 
 
 


