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Protokoll Regionalt samverkansråd 
 

Dag och tid:  22 december 2022 kl. 9.00–11.30  

Plats:  Eken, Eklundavägen 1, Örebro 

 

Andreas Svahn 

Ordförande 

 

Justerare: Caroline Dieker  

Justerat den:  5 januari 2023 

 

Tommy Larserö 

Sekreterare 

 

Ledamöter i Regionala samverkansrådet: 

        Närvarande ledamöter: 

Caroline Dieker M Askersund kommun. 

Anna Ahnér S Askersund 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 Lindesberg kommun. 

Pär-Ove Lindqvist M Lindesberg kommun. 

Johan Niklasson C Lekeberg kommun. 

Caroline Elfors M Lekeberg 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 Ljusnarsberg kommun. 

Nathalie Peart S Ljusnarsberg kommun. 

Magnus Andersson S Hallsberg kommun. 

Ulrika Björklund M Hallsberg kommun.  

Anneli Mylly V Degerfors kommun. 

Anna Nordkvist M Degerfors kommun. 

Bo Rudolfsson KD Laxå kommun. 

Therese Magnusson S Laxå kommun. 

Dan Pierre M Nora kommun. 
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Mikael Wahlberg 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 Askersund kommun 

Björn Johansson Degerfors kommun 

Lena Fagerlund Hallsberg kommun 

Hans Åhnberg Hällefors kommun 

Susanne Afzelius Karlskoga kommun 

Johan Hultgren Kumla kommun 

Harry Lundin Laxå kommun 

Gustav Olofsson Lekeberg kommun 

Henrik Arenvang Lindesberg kommun  

Berit Westergren Ljusnarsberg 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. 

Caroline Dieker valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

3. Godkännande av dagordning. 

Inga övriga frågor anmäldes. 
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4. Förslag på avsiktsförklaring för hållbara transporter i Öre-

bro län.  

Petter Arneback Hjulström, Region Örebro län beskriver bak-

grund och syftet med förslaget till avsiktsförklaring som har va-

rit utsänt. 

Kommunchef/Regiondirektörsgruppen (KC/RD gruppen) har 

lyft fram att klimatsmarta transporttjänster är ett område som 

man skulle behöva fördjupa sig i och ta fram en viljeinriktning 

om vad man vill uppnå. 

KC/RD gruppen har tagit fram ett förslag på avsiktsförklaring 

som har sin bäring på att det i Regionala utvecklingsstrategin ut-

trycks en vilja till att få till stånd en grön omställning inom 

transportsektorn.  

 

Avsiktsförklaringen innebär ett uttalande att länets kommuner, 

Region Örebro län och Länsstyrelsen som organisationer vill ta 

ett regionalt ansvar för att bidra till en grön omställning inom 

transportsektorn från fossila drivmedel till förnybara drivmedel 

och då främst till el, biogas och vätgas när det är möjligt. Orga-

nisationerna kommer också att verka för hållbara upphandlingar 

som leder i den riktningen. 

 

Regionala samverkansrådet ställer sig bakom förslaget till av-

siktsförklaring för upphandling av hållbara transporter i Örebro 

län. 

 

Bilaga 

Avsiktsförklaring för upphandling av hållbara transporter i Öre-

bro län 

 

 

5. Fördelning av kvarvarande medel för Citybanan. 

I samband med att Citybanan byggdes i Stockholm bidrog Öre-

bro kommun och Landstinget/Region Örebro län med finansie-

ring av Citybanan och övriga kommuner i länet avsatte medel 

till Länstrafiken Örebro AB med syfte underlätta kollektivt re-

sande till Örebro resecentrum. Utifrån denna gemensamma 

finansiering har kommunerna i länet kunnat söka medfinansie-

ring för infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken. Åtgärderna 

skulle varit klara 2017 men det har dragit ut på tiden. Nu är det 
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mesta genomfört och redovisat men det finns kvar cirka 2,5 mil-

joner kronor (ett projekt är inte slutredovisat ännu). Enligt avta-

let ska pengarna betalas tillbaka till kommunerna och fördelas 

enligt befolkningsmängd i senaste folkräkning.  

Fredrik Eliasson, Region Örebro län informerar varför länets 

kommuner och Landstinget/Region Örebro län blev involverade 

i byggande och finansiering av Citybanan i Stockholm. 

Fredrik redovisar vilka infrastrukturåtgärder för kollektivtrafi-

ken som genomförts i länets kommuner samt förslaget hur de 

återstående 2,5 miljoner ska fördelas till länets kommuner. 

Regionala chefssamverkansgruppen (KC/RD gruppen) rekom-

menderar VD på Länstrafiken Örebro AB att besluta om att 

medlen återbetalas enligt fördelning i bifogad bilaga (OBS exakt 

summa bestäms när sista projektet slutredovisats). 

VD på Länstrafiken har delegation på att besluta om återbetal-

ningen. 

 

 

6. Regional vattenförsörjningsplan för Örebro län. 

Rapport om arbetet med en regional vattenförsörjningsplan i 

Örebro län 

Moa Stangefelt och Johanna Löfberg, Länsstyrelsen informerar 

om dagens vattenanvändning och bedömning av framtida behov 

samt ger en bild av hur arbetet med den regionala vattenförsörj-

ningsplanen genomförts och en sammanfattning av dess inne-

håll.  

Länsstyrelsen är ansvarig för att ta fram en regional vattenför-

sörjningsplan. Detta arbete görs i samverkan med kommunerna.  

Arbetet påbörjades år 2020 med kommunföreträdare. Under vå-

ren 2022 hade Länsstyrelsen workshops med länets kommuner 

för att identifiera vilka åtgärder som ska ingå i planen. En grov 

bild presenteras av de behov som identifierats och åtgärderna 

som föreslagits. 

Syftet med planen är att säkra vattenförsörjningen för 100 år 

framåt i länet. 

 

Den Regionala vattenförsörjningsplanen för Örebro län ska sän-

das ut på remiss till kommuner, VA-bolag m.fl., vilket beräknas 

ske i början av 2023.  

När alla synpunkter är beaktade skrivs ett slutgiltigt förslag på 

Regional vattenförsörjningsplan som därefter beslutas och fast-

ställs av Länsstyrelsen. Planen gäller fram till 2027. 
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7. Studieresa 9-10 februari 2023. 
 

Regionala samverkansrådet beslöt på föregående möte att ge-

nomföra en studieresa till Värmland med syfte att få inblick hur 

andra arbetar med samverkansfrågor och aktuella verksamhets-

frågor. 

Tommy Larserö beskriver ett förslag på upplägg och program-

punkter som tagits fram utifrån beredningsgruppens diskussion 

samt inspel som kommit från deltagare i Regionala samverkans-

rådet. 

Förslaget är att buss kommer avgå från Eklundavägen 1 9 febru-

ari kl. 8.30 och hemkomst beräknas till ca kl. 14.30 10 februari. 

De programpunkter som föreslås är; regementets etablering i 

Kristinehamn, information från Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, skolutveckling, arbetsmarknadsfrågor, kollektiv-

trafik, information om Värmlands samverkansorganisation samt 

diskussion kring vårt interna arbete i Regionala samverkansrådet 

och samverkansorganisationen.  

 

Regionala samverkansrådet var positiva till upplägget och pro-

grampunkterna. 

Alla deltagare uppmanades informera  om denna studieresa till 

de ”nya” ledamöter som väljs in i Regionala samverkansrådet 

från och med 1 januari 2023. 

 

 

8. Mötet avslutas. 

Ordförande tackade alla ledamöter för denna mandatperiod och 

framförde att det engagemang och de diskussioner som man haft 

i samverkansrådet i hög grad medfört att steg kunnat tas framåt i 

länets gemensamma utveckling. 

Alla önskade varandra en skön och god jul. 

 
 
 


