
 

1 (5) 
 
 
 
 

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:  17 juni 2022 kl. 9.00–12.00  

Plats:  Eken, Eklundavägen 1, Örebro 

 

Andreas Svahn 

Ordförande 

 

Justerare:  Bo Rudolfsson 

Justerat den:  5 juli 2022 

 

Tommy Larserö 

Sekreterare 

 

Ledamöter i Regionala samverkansrådet: 

        Närvarande ledamöter: 

Caroline Dieker M Askersunds kommun. 

Anna Ahnér S Askersunds kommun. 

John Johansson 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. 

Pär-Ove Lindqvist M Lindesbergs kommun. 

Johan Niklasson C Lekebergs kommun. 

Caroline Elfors M Lekebergs kommun. 

Annalena Järnberg S Hällefors kommun. 

Vivianne Pettersson M Hällefors kommun. 

Andreas Brorson S Kumla kommun. 

Christian Liljenhed L Kumla kommun. 

Ewa-Leena Johansson S Ljusnarsbergs kommun. 

Lena Berglund S Ljusnarsbergs kommun. 

Magnus Andersson S Hallsbergs kommun. 

Ulrika Björklund M Hallsbergs kommun.  

Anneli Mylly V Degerfors kommun. 

Anna Nordkvist M Degerfors kommun. 

Bo Rudolfsson KD Laxå kommun. 

Therese Magnusson S Laxå kommun. 

Tom Rymoen M Nora kommun. 
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Solveig Oscarsson S Nora kommun. 

Andreas Svahn S Region Örebro län. 

Nina Höijer S Region Örebro län. 

Karin Sundin S Region Örebro län. 

Behcet Barsom KD Region Örebro län. 

Charlotta Englund C Region Örebro län. 

Sebastian Sehlin M Region Örebro län. 

Mats Gunnarsson MP Region Örebro län. 

Sven-Erik Kilsten SD Region Örebro län. 

 

Övriga deltagare 

Marie Hillman Askersunds kommun 

Teresa Zetterblad Degerfors kommun 

Lena Fagerlund Hallsberg kommun 

Hans Åhnberg Hällefors kommun 

Christian Vestas Karlskoga kommun 

Daniel Jansson Hammargren Kumla kommun 

Harry Lundin Laxå kommun 

Gustav Olofsson Lekebergs kommun 

Henrik Arenvang Lindesbergs kommun  

Berit Westergren Ljusnarsbergs kommun 

Christina Landoff Nora kommun 

Peter Larsson 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. Information om program och upplägg för  Lokadagarna  

25-26 augusti 2022.   

 

På mötet presenterar Susanne Rosendahl, RÖL programmet så 

långt som det är klart och redogör för anmälningsläget. 

Programmet uppdateras löpande på utveckling.regionorebro-

lan.se/loka. 

Ur programmet;  

-Läget i Sverige – fokus svensk ekonomi. 

-Hur påverkas den regionala utvecklingen av händelser i omvärl-

den? 

-Hur reagerar EU på omvärldshändelser och vad betyder det för 

oss? 

-Hur bygger vi utvecklingskapacitet i en föränderlig och kom-

plex värld? 

 

Bilaga. 

Presentationen som visades på mötet. 

 

5. Uppföljning av  Regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

 

Susanne Rosendahl och Malin Lindqvist, RÖL redovisar i RUS-

uppföljningen identifierade gap mellan nuläge och önskvärt läge 

i RUS för kraftsamlingar, nuläget i länet och samt resultat från 

RUS-arbetet, samt ger en orientering av trender och händelser i 

omvärlden och politiska strategier på EU- och nationell nivå. 
 

De tre kraftsamlingar är 

-Ökad inkludering. 

-Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid. 

-Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirku-

lär ekonomi. 

 

RUS-uppföljningen visar att Örebro län behöver göra förflytt-

ningar inom nedanstående områden för att förbättra attraktivitet 

för kompetens och etableringar. 

Ökat omställningstakt. 

Ökad elektrifiering. 

Säkrad energiförsörjning. 

Fossiloberoende. 

Säkrad livsmedelsförsörjning. 

Likvärdiga förutsättningar 

Bra uppväxtvillkor för barn och unga. 

 

Efter presentationen diskuterades följande frågor i grupper; 
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-Hur kan RUS och RUS uppföljning göra skillnad på hemma-

plan och tillsammans? 

-Hur skulle vi kunna jobba annorlunda tillsammans i länet för att 

nå längre än vad vi kan nå själva i våra egna organisationer? 

 

Gruppernas redovisning fångades upp och togs med för det fort-

satta utvecklingsarbetet i RUS. 

 

Bilaga. 

Presentationen som visades på mötet. 
  

6. Uppföljning av samverkansorganisationen.  

 

Andreas Svahn gav en kort historik kring bakgrund till hur och 

varför samverkansorganisationen bildades 2015 i samband med 

regionbildningen.  Förändring av Regionala samverkansrådets 

struktur har beslutats av alla kommunala fullmäktige försam-

lingar i länet samt Regionfullmäktige. Regionala samverkansrå-

det har mandat att själva besluta om Specifika samverkansråd 

och andra arbetsgrupper. 

Två utvärderingar har genomförts dels 2017 av extern konsult 

inför mandatperioden som började 2019 och dels en utvärdering 

januari 2022 inför mandatperioden 2023. 

Den första utvärderingen utmynnade i en mindre justering i form 

av att två Specifika samverkansråd avvecklades. 

Utvärderingen från januari 2022 visade att arbetet i Regional 

samverkansrådet inklusive de Specifika samverkansråden funge-

rar relativt bra och att det inte finns behov av att ändra befintlig 

samverkans struktur. Det som bör förbättras är att ledamöterna 

är mer aktiva i att framföra förslag på frågor till dagordningen. 

 

Andreas Svahn uppfattar att Regionala samverkansrådet anser 

att ingen justering ska göras i strukturen för den politiska sam-

verkansorganisationen inför den nya mandatperioden.  

 

Regionala samverkansrådet gav sitt stöd till att ingen justering 

ska ske av samverkansorganisation inför den nya mandatperi-

oden 2023. 

 

7. Vindkraft utbyggnaden i länet.  
 

Therese Hjelseth och Stefan Bernström, RÖL informerar och ger 

fakta kring vindkraft, energisystem och elkapacitet. 

Redan idag finns det kommuner som inte kan växa på grund av 

brist på elkapacitet. Elbehovet förväntas också öka mycket un-
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der de kommande åren eftersom vi har större behov av tex elekt-

rifierade fordon och elintensiva industrier. Detta har lett till att 

vi har ett energisystem under omvandling med nya regler, ny 

teknik och större andel väderberoende el. För att möta dessa ut-

maningar driver Energikontoret ett projekt (Elkapacitet och ef-

fektanvändande i Östra Mellansverige – ”effektprojektet”) där 

de har möjlighet att stötta kommuner och företag att hantera 

dessa förändringar.  

Vindkraften är det tredje största energislaget i landet. Flest antal 

vindkraftverk i länet har Askersund. Totalt hade länet 2021 97 

vindkraftverk. 

Efter föredragningen diskuteras vilken roll kommunerna har och 

tar vad gäller vindkrafts utbyggnad. 

 

Regionala samverkansrådet gav Kommunchef/Regiondirektörs-

gruppen (KC/RD) i uppdrag att ta reda på om det finns intresse 

av att gemensamt i länet arbeta tillsammans i ”effektprojektet”. 

 

Bilaga. 

Presentationen som visades på mötet. 

 

8. Nästa möte. 

Torsdag 29 september kl. 09.00. 

 

9. Förslag på frågor till nästa möte. 

-Omsorg och hälso-och sjukvård har framledes stora personal-

försörjnings- och kompetensbehov. Kan länets kommuner och 

regionen underlätta situationen genom någon form av gemen-

samt arbete och förhållningssätt. (Bengt Storbacka, Lindesberg) 

-Vatten försörjning är viktig att trygga på långsikt både som 

livsmedel men också utifrån energiförsörjning. Vatten är en vik-

tig infrastruktur fråga som borde finnas med i RUSen. (Tom Ry-

moen, Nora) 

 

10. Mötet avslutas. 

Ordförande tackar för ett bra engagemang och önskar alla en 

skön och härlig sommar. 

 


