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Tommy Larserö

Protokoll Regionalt samverkansråd
Dag och tid:
Plats:

9 juni 2021 kl. 9.00–10.55
Digitalt via Skype

Andreas Svahn
Ordförande
Justerare: Katarina Hansson
Justerat den: 18 juni 2021
Tommy Larserö
Sekreterare

Ledamöter i Regionala samverkansrådet:
Närvarande ledamöter:
Caroline Dieker
M
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S
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C
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M
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C
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Vivianne Pettersson
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Katarina Hansson
S
Christian Liljenhed
L
Ewa-Leena Johansson
S
Ulla Kalander-Karlsson
S
Magnus Andersson
S
Torbjörn Appelqvist
M
Anneli Mylly
V
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V
Bo Rudolfsson
KD
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S
Tom Rymoen
M
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Solveig Oscarsson
Andreas Svahn
Nina Höijer
Karin Sundin
Ewa Sundkvist
Torbjörn Ahlin
Ola Karlsson
Mats Gunnarsson
Sven-Erik Kilsten

S
S
S
S
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C
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Övriga deltagare:
Marie Hillman
Teresa Zetterblad
Lena Fagerlund
Hans Åhnberg
Johan Harryson
Daniel Jansson Hammargren
Harry Lundin
Gustav Olofsson
Henrik Arenvang
Berit Westergren
Isabell Landström
Eva Håkansson
Mats Brantsberg
Anna Olofsson
Tommy Larserö
Petter Arneback
Rickard Simonsson
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Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Örebro kommun
Länsstyrelsen
Region Örebro län
Region Örebro län
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Sekreterare
Tommy Larserö

Nora kommun.
Region Örebro.
Region Örebro.
Region Örebro.
Region Örebro.
Region Örebro.
Region Örebro.
Region Örebro.
Region Örebro.

1. Mötet öppnas.
Ordförande Andreas Svahn hälsade alla ledamöter välkomna.
2. Val av justerare utöver ordförande.
Katarina Hansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning.
Inga övriga frågor anmäldes.
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4. Presentation av uppdaterad regional utvecklingsstrategi,
RUS, inför remiss juni-sept. 2021.
Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över vart fjärde år. Nu
har ett uppdaterat förslag arbetats fram och presenterats för partnerskapet 4 juni.
I detta ärende var även övriga externa aktörer i partnerskapet inbjudna.
Susanne Rosendahl, Sofia Kjörk och Malin Lindqvist, Region Örebro län (RÖL) redovisar förslag på de viktigaste uppdateringarna i
förslaget till ny regional utvecklingsstrategi.
Förslaget kommer skickas ut på remiss och remissperioden föreslås
till 20 juni – 30 september. Beslut i Regionfullmäktige planeras till
februari 2022.
Bilaga
Presentationen som visades på mötet.
5. Utvärdering av kollektivtrafikavtalet.
Regionala samverkansrådet beslutade 12 februari 2021 att en utvärdering ska göras av kollektivtrafikavtalet för Örebro län. Arbetet
leds av en upphandlad projektledare från Trivector Traffic. Samtliga länets kommuner har anmält deltagare till arbetsgruppen men
där en deltagare representerar två kommuner. Regionala samverkansrådet är politisk referensgrupp för projektet och ska få löpande
information om hur arbetet fortlöper och där eventuellt frågor kan
stämmas av.
Petter Arneback och Johan Ljung, RÖL informerar vad som ska utvärderas och hur utvärderingsarbetet fortskrider. Alla intervjuer är
genomförda och nu pågår en analys. Redovisning av utvärderingen
planeras ske på nästa Regionala samverkansråd 24 september.
Bilaga
Presentationen som visades på mötet.
6. En bättre matchning (EBM).

Mälarregionens åtta län (Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Östergötland, Sörmland och Dalarna) arbetar gemensamt för att få till en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och högskolornas utbud – ”En bättre matchning”(EBM). Detta arbete görs genom att bedriva påverkansarbete
mot den nationella nivån men också genom dialog och samarbete
med våra lärosäten i Stockholm-Mälarregionen.
Arbetet påbörjades 2017 och en storregional systembild har tagits
fram och det pågår olika piloter inom områdena IT, Samhällsbyggare och pedagogiska yrken.
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Kompetensförsörjningsfrågorna är av stor vikt för den lokala- och
regionala tillväxten. Slutsatsen från systembilden var att det fanns
behov av att utveckla en närmare samverkan kring frågor som rör
utbildningsplanering och förutsättningar för lokal/regional rekrytering till och från utbildningar. Det arbetet bedrivs nu inom EBM i
samverkan och dialog med lärosäten och branscher/arbetsgivare.
Kompetensförsörjningsfrågorna är viktiga för både kommuner och
region.
Inom Mälardalsrådet finns sedan många år samarbetet En bättre
sits som i hög utsträckning har bidraget till att Stockholm-Mälardalen är en mer funktionell region och numera finns en lillebror/lillasyster – ”En bättre matchning”.
Maria Svensson Hallberg, RÖL informerar om Mälardalsrådet och
arbetet med ”En bättre matchning”.
Bilaga
Presentationen som visades på mötet.
7. Lokadagarna 26-27 augusti.
(Petter Arneback, Ola Ström, RÖL) kl. 11.30-11.45
Lokadagarna är planerade att genomföras 26-27 augusti. På grund
av att smittspridning fortfarande sker i länet beslutade regionledningen nyligen att inga fysiska möten får planeras in före 15 oktober 2021. Lokadagarna blir därmed ett digitalt möte även i år.
Eftersom planeringen av Lokadagarna hittills skett utifrån att ett
fysiskt möte skulle kunna vara möjligt, men med beredskap för att
enbart hålla mötet digitalt, krävs en omdisponering av bifogat programförslag. Ett beslut behöver fattas om Lokadagarna ska omfatta
två dagar eller komprimeras till en dag samt vilken personkrets
som bör bjudas in. Ett digitalt möte öppnar för större konstellationer om så är önskvärt.
Ola Ström övertar i år Susanne Rosendahls roll med att planera
och administrera Loka dagarna.
Ett utkast till program har varit utsänt, som utgick från förutsättningen att mötet skulle hållas fysiskt, vilket nu alltså inte blir fallet.
Petter Arneback och Ola Ström informerar om ett tänkbart program för två halvdagar.
Vid den efterföljande diskussionen diskuterades programinnehåll,
målgrupp och tidsramar.
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Petter Arneback och Ola Ström fick i uppdrag att ta fram ett färdigt seminarieprogram utifrån de synpunkter som framfördes på
mötet.
8. Val av vice ordförande.
Ny vice ordförande i Regionala samverkansrådet efter Katarina
Hansson behöver väljas. Enligt ”Överenskommelse om samverkan
mellan länets kommuner och Region Örebro län” utser kommunerna i samverkan vice ordförande.
Regionala samverkansrådet beslutar att
Eva-Leena Johansson, Ljusnarsberg kommun väljs till vice ordförande i Regionala samverkansrådet från och med 10 juni 2021
9. Avtackning
Katarina Hansson ska sluta som Kommunstyrelsens ordförande i
Kumla kommun och avslutar sitt uppdrag även i Regional samverkansrådet.
Ordförande Andreas Svahn tackar Katarina för att hon på ett konstruktivt och engagerat sätt tagit sig an regionala frågor och bidraget till ett effektivt arbete i Regionala samverkansrådet.
10. Nästa möte.
24 september kl. 09.00
11. Mötet avslutas.
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en härlig skön sommar.

