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               Protokoll Regionalt samverkansråd 
               

Dag och tid:  11 december 2020 kl. 9.00-11.20  
Plats:  Digitalt via  Zoom/Skype 
 
Andreas Svahn 
Ordförande 
 
Justerare:  Ewa Sundkvist 
Justerat den:  22 december 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. 
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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 
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. 
Ewa Sundkvist valdes att jämte ordförande justera dagens proto-
koll. 

 
3. Godkännande av dagordning. 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 

4. Tema Digitalisering.  
En ny digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026 är antagen 
efter remissrundan i de samverkande organisationerna som var un-
der perioden mars-juni 2020.  
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Dagens möte är en kickoff för arbetet med att ta fram en handlings-
plan och ett genomförande utifrån den beslutade digitaliseringsstra-
tegin. 
Rickard Simonsson, Ulrika Landström och Sandra Spjut, Region 
Örebro län samt Samuel Stenberg och Johan Lager från Hello Fu-
ture redovisade; 
- Bakgrund – varför är vi här? 
- Processen – hur har samverkans- och invånarperspektiven styrt 

den?  
- Handlingsplanen – vad innehåller den? 
- Vägen framåt – vilka idéer har projektgruppen? 
 
Mentimeter användes för att fånga in deltagares synpunkter på pri-
oriteringar och genomförande processen. Dessa synpunkter och de 
inspel som gavs i samband med föredragningarna kommer projekt-
gruppen ta med sig i det fortsatta arbetet med handlingsplanen. 
 
Digitaliseringsstrategin är ett regionalt dokument som är beslutat 
av Regionfullmäktige. Handlingsplanen är ett samverkansdoku-
ment och för att visa att olika aktörer varit delaktiga i framtagande 
och att man ställer sig bakom skrivningarna i handlingsplanen kan 
det bli aktuellt med att detta dokument blir en överenskommelse 
mellan de aktörer som varit med att ta fram dokumentet. 
 
Bilaga 
Presentationer som visades på mötet. 

 
5. Remiss på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transport-

infrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-
2037.  
Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag inför framtagan-
det av nationell plan för transportsystemet som nu är på remiss 
fram till 31 januari. Underlaget sätter inriktningen för prioritering 
av åtgärder i den nationella infrastrukturen under perioden 2022-
2033 och 2022-2037. 
Karin Wallin, Region Örebro län ger en övergripande information 
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om inriktningsunderlaget samt synpunkter som kan ligga som 
grund för det remiss svar som regionen ska utforma. 
Många kommentarer framfördes på Trafikverkets inriktingsun-
derlag 
 
Regionen kommer utarbeta eget remiss svar och kommunerna läm-
nar, om de önskar, sina egna förslag.  
 
Beslut 
1. Regionen skickar ut ett utkast på remiss svar till samtliga kom-

muner som efterfrågar det som kan vara till hjälp när man skri-
ver ett eventuellt eget remiss svar. 

 
Bilaga 
Presentationer som visades på mötet. 

 
6. Information gällande utkast till regionalt program för Europe-

iska regionalfonden (ERUF) Östra Mellansverige samt regional 
handlingsplan för Europeiska socialfonden (ESF+) Östra Mel-
lansverige för programperioden 2021-2027. 
Irén Lejegren, Ewa Lindberg och Kristina Eklöf, Region Örebro 
län informerar om att EU:s budget nu är beslutad och att arbete på-
går med att planera för EU:s strukturfonder som löper från år 2021 
till 2027. 
 
 EU:s strukturfonder finns till för att nå EU:s sammanhållningspoli-
tiska mål. De handlar om att skapa hållbar tillväxt och minska de 
ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa. De fonder som är 
aktuella för Östra Mellansverige, ÖMS är Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden och socialfonden. I Sverige ligger det förvaltande 
ansvaret för fonderna på Tillväxtverket och ESF-rådet.  
Strukturfondsregionen Östra Mellansverige (ÖMS) har sedan 2007 
samarbetat kring strukturfonderna. I ÖMS ingår länen Sörmland, 
Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Förslag på nytt 
regionalt program för ERUF och en ny handlingsplan för ESF har 
tagits fram i en sammanhållen process för Östra Mellansverige för 
programperioden 2021-2027.  

 
Regionalfonden och socialfonden är de resurser som regionerna har 
störst inflytande över hur de ska användas i det regionala utveckl-
ingsarbetet.  Utifrån detta är det viktigt att Regionala samverkans-
rådet har en god inblick gällande innehåll och inriktning för de två 
styrdokumenten: Europeiska regionalfonden (ERUF) Östra Mel-
lansverige samt regional handlingsplan för Europeiska socialfon-
den (ESF+) Östra Mellansverige för programperioden 2021-2027.  
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Bilaga 
Presentationer som visades på mötet. 

  
7. Placering av civilområdeskansli i Örebro.  

Som en del av utredningsuppdraget har utredningen om civilt för-
svar (Ju 2018:05) uppdrag att organisera en högre regional ledning 
för det civila försvaret. Utredningen ska lämna sitt betänkande i 
vår.  
Länsstyrelsen och Region Örebro län har initierat ett arbete för att 
synliggöra fördelarna med en placering av ett civilområdeskansli 
kopplat till Länsstyrelsen i Örebro. 
  
Örebro har ett geografiskt läge som är en historiskt beprövad loka-
lisering – nära Stockholm, men ändå tillräckligt långt borta, en roll 
som nav för logistik och transporter i alla riktningar, ett universi-
tetssjukhus av högsta klass, ett universitet som stärker förutsätt-
ningarna för god personalförsörjning och ett redan etablerat läge 
för viktiga civilförsvarsfunktioner kopplade till Försvarsmakten, 
krisledning och storregionala blåljusverksamheter. 
 
Föredragande Magnus Persson, Region Örebro län menar att dessa 
argument är giltiga oavsett högre regional geografisk indelning, 
men har en särskilt hög relevans om utredaren ser nuvarande sam-
verkansregioner som lämplig geografi för den högre regionala led-
ningen. 
För Örebro och Örebro län skulle en lokalisering till Örebro inne-
bära  
 En ännu starkare logistikregion genom framtida krislogistik 
 Utökat samarbete mellan näringsliv, kommun, region och läns-

styrelse 
 Nya (statliga) arbetstillfällen till Örebro (10 – 50 tjänster, bero-

ende på hur uppdraget utformas.  
 Stärker Örebro som förvaltnings stad också vid andra lokalise-

ringsdiskussioner. 
 Kompetensförstärkning 
 Sveriges bästa universitetssjukhus - ett beredskapssjukhus 
 Redan framstående forskningsområden kan stärkas 

 
Flera framför synpunkter där ytterligare argument lyfts fram för att 
Örebro är en bra placering för ett civilområdeskansli för mellan 
Sverige. 
 
På ordförandes fråga är alla kommunrepresentanter positiva till att 
driva frågan om att Örebro borde få ett civilområdeskansli. 
Ordförande framför att man på olika sätt ska försöka argumentera 
och påverka nationella beslutsfattare inklusive utredaren Barbro 



 

6 (6) 
 
 
 
 

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

 

 

Holmberg. 
 

8. Nästa möte. 
12 februari kl. 09.00 

 
9. Förslag på frågor till nästa möte. 

 - 
 

10. Mötet avslutas. 
Ordförande tackar för ett bra möte och önskar alla en fröjdefull jul 
och ett gott nytt år. 

 
 


