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Tjänsteställe, handläggare Datum 

Välfärd och folkhälsa , lngmar Angman 2018-10-19 
Telefon : 019-602 60 26, ingmar.angman@regionorebrolan.se 

Till 
Regionstyrelsen Region Örebro län 
Kommunstyrelserna i Örebro läns kommuner 

Överenskommelse mellan Region Örebro 
län och kommunerna i Örebro län om 
samverkan inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning 

Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård har vid sitt sammanträde den 4 

maj 2018 fattat beslut om att rekommendera kommunerna i Örebro län och Region 

Örebro län att anta en övergripande överenskommelse om samverkan. Specifika 

samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad har vid sitt sammanträde den 28 

september 2018 fattat ett likalydande bes! ut. 

Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken samverkan 

mellan parterna ska utgå. Den pekar också ut några avgörande samverkansområden 

under kommande år. Tanken är att de mer konkreta överenskommelser som sluts för 

avgränsade områden ska ta sin utgångspunkt i den övergripande. I dessa behöver man 

då inte ange grundläggande utgångspunkter för samverkan utan kan hänvisa till den 

övergripande överenskommelsen. Denna överenskommelse ersätter tidigare 

motsvarande överenskommelse som utgick från de förutsättningar som fanns innan 

Region Örebro län bildades. 

Bilagor: 

1 Protokoll från specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård 4 maj 2018 

2 Protokoll från specifika samverkansrådet utbildning och arbetsmarknad 28 

september 2018 
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Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
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Fax: 019-602 70 08 
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Specifika samverkansrådet folkhälsa, 
social välfärd och vård 

Tjänsteställe 
Förvaltningen regional 
utveckling 

Sekreterare 
Ann-Louise 
Gustafsson 

Protokoll specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård 

Tid : Fredag den 4 maj kl 13.00-15 .00 

Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 

Vid protokollet 

Ann-Louise Gustafsson 
Sekreterare 

Justerat den: 

Jihad Menhem 

Ordförande 
Anita Bohlin Neuman 

Justerare 

Närvarande ledamöter: 

Siv Ahlstrand 
Anita Bohlin Neuman 
Veronica VVallgren 
Christina Kuurne 
lngegerd Bennysson 
Gunnel Kask 
Anette Schön 
Henrik Hult 
Susanne Karlsson 
Ulla Kalander Karlsson 
Jonas Åkerman 
Per-Åke Sörman 

Jihad Menhem 

Närvarande ersättare: 

Kenneth Johansson 
Carina Riberg 

Övriga närvarande: 
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Marie Gustafsson 
Clas-Mårten lngberg 
Ann-Louise Gustafsson 
Karin Sundin 
Anna Jakobsson 
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Magnus Persson 
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Jan Sundelius 
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1. Mötet öppnades 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens möte och en 
presentationsrunda genomfördes. 

2. Val av justerare 
Anita Bohlin Neuman utsågs till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående möte och protokoll 
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingar
na. 

5. Rapport från chefsgruppen social välfärd och vård samt berednings
gruppen för folkhälsa 
Punkten utgick eftersom Marie inte deltog på dagens möte. 

6. Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, social
tjänst, elevhälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län 

POSTADRESS 

lngmar Ångman presenterade ÖK. 

Bakgrunden till ÖK är behov av ett paraply för alla ÖK mellan kommu
nerna i länet och Region Örebro län - en övergripande ÖK som beskri

ver de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund 
för hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning. 

ÖK ersätter ett befintligt avtal som slöts mellan parterna 1999. Det på
går dessutom en översyn av alla gemensamma ÖK, riktlinjer etc och 
man ser också över den samverkansportalen, VVF-sidan, där dessa 
finns publicerade . ÖK gäller även elevhälsan och kommer därmed även 
behandlas av det Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning. Parter är kommunerna i länet och Region Öre
bro län. 

Principer för samverkan liknas med "zonförsvaret" i fotboll - att man 
inte bara kan tänka på sitt eget område utan ibland behöver gå över 
linjen och hjälpa sina medspelare. 

BESOKSADRESS 
Region Örebro län Eklundavägen 2 
Box 1613 Örebro 

TELEFON 
019-602 70 00 

TELEFAX 
019-602 70 08 

ORG.NR 
232100-0164 

PLUSGIRO 
122500-2 

701 16 Örebro 
E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.reqionorebrolan .se 



Begreppet tillit tas också upp - att ha förtroende för varandra. Att vi 
måste kunna få information från varandra och har skyldighet att infor
mera varandra. En gemensam värdegrund sammanfattas i fem punkter 
och som utmaningar nämns: e-hälsa, digitalisering och den nära vår
den. 

Chefsgruppen har ställt sig bakom ÖK. 

Frågor/synpunkter: 

• Samverkan är bra - jätteviktigt! 

• "Falla mellan stolarna" och tillit - jätteviktiga begrepp 

• Bra att skolhälsovården är med 

• Uppföljning? Hur och hur ofta? Struktur för detta? Inget kon
kret förslag finns. Viktigt att uppföljning sker med ett visst 
tidsintervall tex i form av återkommande återrapportering i 
detta råd. 

Rådets ledamöter godkände ÖK men vill att man beaktar synpunkten 
om uppföljning (se ovan). ÖK går nu vidare till Specifika samverkansrå
det för skola, utbildning och kompetensförsörjning för godkännande 
där. ÖK ska sedan godkännas i behöriga nämnder i kommunerna i Öre
bro län och Region Örebro län . 

7. Projekt Målbild HS2030 

POSTADRESS 

Magnus Persson informerade om projektet. 

Projektet är ett uppdrag från Regionfullmäktige att ta fram ett visions
dokument med en målbild fram till 2028. Syftet är att med hjälp av en 
tydlig målbild tio år fram i tiden skapa goda förutsättningar för en ge
mensam förståelse för vad som krävs för en god framtida utveckling av 
hälso- och sjukvården i Örebro län. 

Det händer mycket i länet vilket är grunden för att ta fram en målbild: 

• Det sker omflyttningar både utifrån och inom länet. 

• Socioekonomiska skillnader i länet påverkar. 

• Ekonomiska förutsättningar, det ärt ex många som blir äldre 
idag vilket innebär en större försörjningsbörda och ungdomar 
studerar längre vilket innebär att de kommer ut senare på ar
betsmarknaden. 
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POSTADRESS 

• Staten har agerat mycket med pengar och stora statliga utred
ningar - närspecialiserad vård tex. 

• Den nära vården - samspelet mellan kommun och region - Gö
ran Stiernstedts utredn ing. 

• Vi driver un iversitetssjukvård och har universitet - utbildn ingar 
och forskning. 

Bra med en gemensam målbild för vart man vill komma . Ett jobb som 
även kommunerna bör vara involverade i. På andra håll har detta inte 
riktigt landat men i Örebro län finns ett önskemål att kommunerna 
också är med i detta och responsen från tjänstemännen är positiv- de 
anser detta vara viktigt och angeläget . 

Uppdraget : 

• Kopplat till mål i RUSen. 

• Ett medborgar- och patientperspektiv. 

• Förhålla sig till det som händer i omvärlden . 

• Int e en strategi för implementering - det kommer i nästa steg. 

• Använda målbildsbegreppet - ej vision . 

Projektet har börjat med att titta på " vad vi vill". Underlagsrapporter 
ha r tagits fram tex i form av: 

• Demografisk prognos från SCB 

• Ekonomiska framskrivningar från SKL 

• Struktur och styrning av hälso- och sjukvården 

• Kompetensförsörjningsunderlag 

• Hållbar utveckling 

• Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

• Utveckl ingstrender - e-hälsa etc 

• Hur det kommunala och regionala samspelet i vård och omsorg 
fungera r 

Informations- och dialogmöten genomförs. Djupare dialog och förank
ring i bl a HS ledningsgrupp. 

Tidplan : 

• Underlagsrapporter tas fram och dialog etableras under våren 
2018. 

• Förslag till målbild formulera s och fortsatt dialog under 

sept/okt 2018. 
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• Förslag överlämnas i nov 2018 till regiond irek
tör/regionstyrelse/kommuner. 

Frågor/synpunkter: 

• Jätteviktigt för samarbetet - bra att kommunerna blir involve-
rade . 

• Jätteutman ing för alla med de allt fler äldre. 

• 25% av sjukvården utförs i kommunerna . 

• Bra att jobba tillsammans om vi ska klara en av de stora utma
ningar som ligger framför oss - kompetensbehoven . 

• Omställningen till den nära vården . 

• Ta fasta på det som fungerar - viktigt för både kommun och 
region . 

8. Handlingsplan folkhälsa utifrån Regional utvecklingsstrategi 

POSTADRESS 

Linnea Hed kvist informerade om den handlingsplan för folkhälsa som 
ska tas fram utifrån den Regionala utveckl ingsstrategin, RUSen . 

RUSen beslutades i regionfullmäktige 6 mars 2018. Syfte med RUSen -
en gemensam vägvisare för hur vi vill utveckla vårt län . 

Övergripande mål i RUSen är: stark konkurrenskraft, hög och jämlik 
livskvalitet samt god resurseffektivitet. Kopplat till dessa finns effekt
mål. Effektmålen har stark bäring på folkhälsopolitiken . 

Tio prioriterade områden har tagits fram för att nå mål och effekter. 
Det finns också ett antal indikatorer för respektive effektmål, det finns 
egentligen fler än de som visas i RUSen men av utrymmesskäl har bara 
några tagits med där. 

Nu ska handlingsplaner tas fram utifrån en modell för genomförande -
en genomförandeplan . 

Respektive områdeschef på Regional utveckling ansvarar för att ta fram 
handlingsplaner för ett eller ett par prioriterade områden i RUSen. Ma
rie Gustafsson har fått ansvar för " Hälsofrämjande arbete och hä lso
och sjukvård" och Linnea har fått uppdraget av Marie att ta fram denna 
handlingsplan . Handlingsplanen kommer tas fram i samverkan med 
andra som jobbar med viktiga delar inom detta prioriterade område 
såsom trafik, kultur, hållbar utveckling etc. Det kommer också göras en 
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intressentanalys för vilka andra man behöver involvera i arbetet -folk
hälsoöverenskommelsen involverar ju tex även civila samhället . Det 
finns även en koppling till en pol itisk grupp. 

Vikt iga underlagsdokument för arbetet finns - RUS, VP, Hållbarhets
program, Regionala kommissionens slutrapport, ÖK folkhälsa, Agenda 
2030, folkhälsoproposition etc. 

Konkret processplan kommer inom kort - nä r genomförandeplanen är 
klar. Uppföljande rapportering till rådet under hösten . 

9. Lägesrapport ÖK samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 

POSTADRESS 

Jan Sundelius presenterade aktuellt läge. 

Den nya lagen har varit igång sen 1 januari och man börjar kunna se ef

fekterna . Varför vi gör det här: god vård för den enskilde, undvika onö
dig sjukhusvistelse, öka den enskildes delaktighet. Lagen är ett första 
steg i att jobba med en god och nära vård (Göran Stiernstedts utred

ning) . 

En webbkoll kommer genomföras - en mätning för att undersöka hur 
förändringen uppfattas av medborgarna . 

Ingen kommun fick betalningsansvar i mars för somatisk vård . Lite mer 
osäkra data för psykiatrin . För första gången sedan man började mäta 
så ligger Örebro län bättre än rikets värden . 

Fortsatta utmaningar: 

• Beslutsstöd och vårdbegäran behöver förbättras - att rätt in
formation kommer in från kommunerna 

• Preliminärt utskrivningsdatum - ser bra ut men behöver fortfa
rande jobbas med 

• Utskrivningsklar 

• Utskrivningsplanering i stället för vårdplanering -få in det nya 
arbetssättet att inte längre ha någon vårdplanering 

• Information till patienten - rätt information i rätt t id 

• lnformationsöverföring mellan verksamheter - lära sig använda 
systemet och ta personlig kontakt när det behövs 
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• Processen runt SIP - alldeles för få som får kallelse till SIP fort
farande 

Utropstecken: 

• Kortare vårdtider för utskrivningsklara 

• Vårdsamordnare finns på vårdcentralerna - acceptans från 
kommunerna att samordnarna finns 

• Lokala rutiner och arbetssätt finns och utvecklas 

• Ökad samverkan lokalt 

Frågor/synpunkter : 

• Mer utbildn ingsinsatser krävs - är planerade 

• Imponerad av det arbete som gjorts, få klagomål- roligt att det 
gått så bra som det gjort 

• Att få upp antalet SI Par är viktigt 

• Karin Sundin informerar om att en medborgardialog kommer 
genomföras under hösten 

10. Samarbete mellan BUP och kommunerna 
Utgår eftersom Susanne Karlsson inte deltar på mötet. 

11. Nya frågor från kommunerna 
Inga frågor från kommunerna . 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

13. Mötet avslutades 
Jihad Menhem tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 
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1. Bakgrund 

Sedan ÄDEL-reformen genomfördes vid årsskiftet 1991-1992 har ett stort antal avtal , 

överenskommelser och riktlinjer tagits fram i samverkan mellan Örebro läns 

landsting/Region Örebro län och länets kommuner för att reglera samverkan kring 

främst hälso- och sjukvård men också inom socialtjänst, elevhälsa och e-hälsa. 

Hemsjukvårdsavtalet 2004 och ViSam-projektet mellan 2010 och 2013 är två 

länsövergripande exempel på överenskommelser/projekt som lett till en tryggare 

samverkan kring stora patientgrupper mellan huvudmännen. Ett länsövergripande 

sam verkansavtal som berör dessa samverkansområden slöts mellan parterna 1999-08-

25 och har sedan reviderats ett antal gånger, senast 2011-03 -10. 

I samband med arbetet med att ta fram en länsöverenskommelse kring lagen om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 2018-01-

01 aktualiserades behovet av att uppdatera det länsövergripande ramavtalet för 

samverkan mellan huvudmännen eftersom regionbildningen och en mängd andra 

förändringar gjort det gamla avtalet inaktuellt. Som ersättning för samverkansavtalen 

från 1999 och 2011 har därför denna samverkansöverenskommelse tagits fram. Syftet 

är att beskriva de bärande principer och gemensamma värderingar som är grund för 

hur vi i Örebro län samverkar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e

hälsa och kunskapsstyming och som kan tjäna som ett samlande ramverk för de 

många avtal , överenskommelser och riktlinjer som finns inom dessa områden. 

2. Parter i överenskommelsen 

Parter i denna överenskommelse är Region Örebro län och var 

och en av de tolv kommunerna i Örebro län (Askersund, 

Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, 

Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro). I 

fortsättningen av denna överenskommelse benämns dessa 

parterna. Överenskommelsen är framtagen i Chefsgruppen för 

samverkan inom social välfärd och vård och Chefsgruppen för 

skola, utbildning och kompetensförsörjning och speglar de 

intentioner denna gruppering har för hur samverkan mellan 

parterna ska ske. 
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3. Giltighet 

Överenskommelsen skall godkännas i Specifika samverkansrådet för samverkan inom 

folkhälsa, social välfärd och vård och Specifika samverkansrådet för skola, utbildning 

och kompetensförsörjning och gäller, under förutsättning att den därefter godkänns i 

behöriga nämnder inom kommunerna och Region Örebro län, från och med 2018-xx

xx och till s vidare. Vid större förändringar i förutsättningarna kan en part påkalla 

förändringar i delar eller hela överenskommelsen. 

4. Omfattning 

Överenskommelsen om samverkan 

utgör en central förutsättning för 

att uppfylla det uppdrag som ingår 

i uppdragsbeskrivningen för såväl 

Specifika samverkansrådet för 

samverkan inom folkhälsa, social 

välfärd och vård och Specifika 

samverkansrådet för samverkan 

inom skola, utbildning och 

kompetensförsörjning som för 

tjänstemannastödet för 

samverkansorganisationen: Att 

initiera och samråda om frågor 

inom verksamhetsområdet som är 

strategiska och viktiga för 

regionen. 

Även specifika samverkansrådets uppdrag Att samordna det regionala 

utvecklings arbetet med det lokala utvecklingsarbetet förutsätter väl fungerande 

samverkansformer för att kunna genomföras. 

Överenskommelsen beskriver de övergripande principer och gemensamma 

värderingar som är basen för samverkan mellan parterna inom de områden där man 

delar hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen samt samverkan 

mellan Region Örebro län och kommunernas socialtjänst, vidare skolornas elevhälsa, 

e-hälsa och kunskapsstyrning. Det övergripande syftet med denna överenskommelse 

är att vara kulturskapande, att trygga vidmakthållandet av den tradition av tillitsfull 

samverkan som råder mellan parterna i Örebro län. Inom ett stort antal områden finns 

och tillkommer överenskommelser som mera i detalj reglerar hur samverkan inom 

dessa områden ska ske. 
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5. Principer för samverkan 

Den enskildes egna önskemål om insatser är den viktigaste utgångspunkten vid 

utformningen av samverkan. Den enskilde är expert på sitt eget liv och vet som regel 

vad den är i behov av. Därför ska all samverkan utgå från detta perspektiv och säkra 

att den enskilde inte faller mellan stolarna. Ett arbetssätt som stärker individens rätt 

till självbestämmande och delaktighet finns i bestämmelserna kring samordnad 

individuell planering (SIP). Det arbetssättet ska vara en central utgångspunki för 

samverkan mell an parterna. Även närståendes och brukarorganisationers delaktighet i 

planering och genomförande av insatser ska säkras. 

Att utgångspunkten för 

samverkan är individens 

behov och önskemål 

medför att strikta gränser 

för de olika huvud

männens ansvarsområden 

inte kan vara avgörande för 

vem som ansvarar för att 

utföra en insats . De 

samverkande parterna måste 

vara beredda att göra avkall 

på gränsdragningen för att 

den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Detta innebär inte att huvudsakliga 

ansvarsområden ska förändras men att de i ett enskilt fall kan behöva anpassas 

utifrån den unika situationen. 

Tillit mellan huvudmännen är en princip som skapar goda förutsättningar för en 

fungerande samverkan. Tillit innebär i detta sammanhang att ömsesidigt lita på att 

respektive verksamhet ständigt strävar efter att leva upp till sina åtaganden och agerar 

utifrån målsättningen att skapa bästa möjliga resultat för de enskilda personer som ska 

ta del av de tj änster som utförs. Tilliten visar sig även i ett ömsesidigt erkännande av 

att respektive verksamhet har förmåga att själva ta ansvar för de insatser som faller 

inom det egna ansvarsområdet. 

Verksamheterna har en skyldighet att i god tid informera varandra om större 

förändringar inom den egna verksamheten som påverkar samverkan, 

samverkanspartnerns verksamhet och/eller den enski lde. 
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De insatser som ges ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Sådan kan hämtas ur 

vedertagna metodbeskrivningar, forskning, beprövad erfarenhet hos professionen och 

i erfarenheten hos de enskilda personer som berörs. En källa till evidensbaserat arbete 

är de vägledande dokument som nationella myndigheter lämnar, exempelvis 

nationella riktlinjer. Parterna har ett gemensamt ansvar för att stödja ett 

kunskapsbaserat arbetssätt och ska samverka i dessa frågor genom den 

samverkansstruktur som finns i länet. 

6. Gemensam värdegrund 

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna kännetecknas av 

• ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 

• en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att 

länsinvånarna upplever insatserna som en välfungerande helhet, oavsett 

vilken av parterna som utför insatsen 

• ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan 

7. Gemensamt åtagande 

Parternas gemensamma åtagande innebär att säkerställa att denna överenskommelse 

med tillhörande bilagor implementeras och görs kända inom den egna organisationen 

samt inom de utförarorganisationer som parterna träffat avtal om samverkan med. Det 

innebär också ett gemensamt ansvarstagande för att följa upp efterlevnaden av 

överenskommelsen. 
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8. Gemensam stödstruktur 

Inom Örebro län finns en samverkansstruktur på såväl politisk- som 

tjänstemannanivå. Denna samverkansstruktur ska förvalta och utveckla intentionerna i 

denna överenskommelse. På tjänstemannanivå är Chefsgruppen för samverkan inom 

social välfärd och vård och Chefsgruppen för samverkan inom skola, utbildning och 

kompetensförsörjning ytterst ansvarig för denna uppgift. Bilaga 1 till denna 

överenskommelse beskriver den aktuella politiska och tjänstemannamässiga 

samverkansstrukturen mellan parterna 

Formerna för elektronisk kommunikation 

och informationsöverföring mellan 

parterna ska utvecklas för att säkra 

intentionerna i denna överenskommelse. 

Alla underavtal , -överenskommelser och 

-riktlinjer som upprättas ska kunna nås av 

medarbetare från parterna på ett enkelt och 

överskådligt sätt via nätet. 

Avvikelser från uppgjorda samverkans

överenskommelser ska parterna ha 

rutiner för att identifiera, dokumentera 

och rapportera. 

9. Kunskapsstyrning 

För att varje möte mellan patienter, brukare och medarbetare ska vara 

kunskaps baserat krävs att det finns snabb och säker tillgång till bästa möjliga kunskap 

och förutsättningar till ständigt förbättringsarbete för medarbetare inom såväl 

kommuner som regioner/landsting. Genom att insatserna för alla, oavsett kön, ålder, 

etnicitet, funktionalitet eller socioekonomisk tillhörighet, baseras på aktuell kunskap 

blir vården och omsorgen mer jämlik. 

10. E-hälsa och digitalisering 

Utnyttjande av tillämpningar inom e-hälsa och digitalisering är en förutsättning för att 

underlätta samverkan mellan parterna och även för att underlätta för den enskilde. En 

regional handlingsplan för samverkan mellan Region Örebro län och länets 

kommuner inom detta område har tagits fram. Den syftar till att stödja genomförandet 

av olika aktiviteter i samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner för 

att uppnå målen i nationell strategiföre-hälsa 2025. 
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11. Nära vård 

Insatserna för de av länets invånare som har behov av sådana från både Region 

Örebro län och kommunen ska i största möjliga utsträckning ske i individens närhet, i 

hemmet eller i boenden. Tillgängliga tekniska och digitala lösningar för att kunna 

utföra insatser i individens närhet ska utnyttjas så långt det är möjligt. 

En förutsättning för en sådan god, nära vård är tillitsfulla relationer mellan parterna 

såväl på länsnivå som ute i länsdelarna. I länsdelama gäller detta regionens och 

kommunernas företrädare i samverkansgrupper men också medarbetare på kliniker, 

vårdcentraler, i kommunala boenden, hemtjänst och hemsjukvård. 

Kunskap om och respekt för varandras kompetens och uppdrag och en vilja att 

hjälpas åt över huvudmannagränserna för att lösa de behov som invånarna har bidrar 

till att den som har behov av insatserna inte upplever någon gräns mellan region och 

kommun. Den gränslösa nära vården är målet för Region Örebro län och länets 

kommuner. 
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Region Örebro län 

Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Region Örebro län och länets kommuner 

Tjänsteställe 
Förv. Regional utveckling 

Protokoll Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Fredag 28 september 2018 kl 09:00 - 12:00 
Plats: Konferenslokal Lärken, Eklundavägen 1, Örebro 

Vid protokollet: 

Anna Elverskog 
Sekreterare 

Justerat den: 

2018-10-12 

lren Lejegren 
Ordförande 

Närvarande ledamöter: 
Ledamöter: 
Ronny Larsson (S) 

Markus Suku'v'aara (V) 

Siw Lunander (S) 

Christina Johansson (M) 
Y'v'onne ~Jilsson (S) 

Oscar Svärd (M) 
Arne Augustsson (C) 
Håkan Söderman (M), vice ordförande 

Linda Svahn (S) 

Ulla Kalander Karlsson (S) 

Ulla Bergström (S) 

Jessica Ekebring (S) 

lren Lejegren (S) 

Övriga närvarande: 
Ewa Lindberg 

Anita Thorsberg Ladinek 

Eva Sund 

Maria Svensson Hallberg 

POSTADRESS 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

BESOKSADRESS TELEFON 
Eklundavägen 2 019-602 70 00 
Örebro 

Håkan Söderman 
Justerare 

Askersund kommun 

Degerfors lwmmun 

Hallsbergs kommun 

Hällefors kommun 

Karlskoga kommun 

Kumla kommun 

Laxå kommun 

Lekeberg kommun 

Lindesberg kommun 

Ljusnarsberg kommun 

Nora kommun 

Örebro kommun 

Region Örebro län 

Region Örebro län 

Region Örebro län 

Region Örebro län 

Region Örebro län 

TELEFAX 
019-602 70 08 

ORG.NR 
232100-0164 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.reqionorebrolan .se 

Sekreterare 
Anna Elverskog 

PLUSGIRO 
122500-2 
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a Region Örebro län 

Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Region Örebro län och länets kommuner 

1. Mötet öppnas 
lren Lejegren hälsar alla välkomna 

2. Justerare 
Håkan Söderman väljs till justerare 

3. Dagordning godkännes 

4. Lägesrunda från kommunerna 

Tjänsteställe 
Förv. Regional utveckling 

Sekreterare 
Anna Elverskog 

De närvarande ledamöterna gav en lägesrapport om vad som är ak
tuellt i respektive kommun . I samtl iga kommuner är det fortfarande 
oklart hur politiken kommer att se ut framöver. De flesta kommuner 
har inlett förhandlingar men inget är i dagsläget klart. 

5. Besök från Komtek 
Besök av Niklas Jarl, enhetschef på Komtek och Susanne Skagersten, 

projektledare och teknikpedagog. Örebro är det enda län i hela Sve
rige där alla kommuner har Komtekverksamhet . Komtek jobbar med 

att öka intresset för teknikutbildningar, bryta könsroller och at öka 
måluppfyllelsen för teknik och NO-ämnena. 83% av eleverna som 
gått på Komtek angav att Komtek gjort dem mer intresserade av en 
tekn isk utbildning. Komtek har koppling till Örebro universitet bland 

annat genom Teknikcollege som kommer att bjudas in till Specifika 
samverkansrådet den 23 november. Region Örebro län har under 
3 år finansierat Komtek med ca 1,6 miljoner/år. I september 2019 
upphör finansieringen från Region Örebro län och kommunerna 
måste själva stå för kostnaderna i fortsättningen. I bifogade PPT 

finns olika förslag på hur en fortsättning på Komtek skulle kunna se 
ut. Följ denna länk för att se den film som Niklas Jarl visade. 

6. Information om förslag på "Överenskommelse om regional sam
verkan för familjecentraler mellan Region Örebro län och länets 
kommuner". 
Besök av Ingemar Ångman, områdeschef på Välfärd och Folkhälsa, 
Region Örebro län som berättade om framtagandet av överenskom
melsen . Det finns förslag på en övergripande överenskommelse på 
regional nivå men också en överenskommelse på lokal nivå som kan 
anpassas efter verksamheterna där. Den regionala överenskommel
sen tydliggör ansvarsfördelningen men också hur kostnaden mellan 
kommuner och regionen ska fördelas. Tjänstemannastödet för 
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Region Örebro län 

Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Region Örebro län och länets kommuner 

Tjänsteställe 
Förv. Regional utveckling 

Sekreterare 
Anna Elverskog 

skola, utbildning och kompetensförsörjning har ställt sig bakom för
slaget. 

7. Information om förslag på "Överenskommelse om samverkan 
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och kunskapsstyr
ning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län". 
lngmar Ångman redogjorde för framtagandet av denna överens
kommelse som kan ses som ett paraply och en principöverenskom
melse. Tanken är att den ska vara kulturskapande och ange hur man 
ska samarbeta mellan dessa områden på bästa sätt. Den bygger på 
tillit och förtroende och reglerar inga ekonomiska frågor eller hur 

resurser ska användas. Specifika samverkansrådet för skola, utbild
ning och kompetensförsörjning ställer sig bakom överenskommel

sen. Beslut om att denna överenskommelse ska antas ska nu fattas i 
kommuner och i regionstyrelsen. 

8. Framtagandet av handlingsplan för kompetensförsörjning 
Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare på Region Örebro län, 

berättade att utifrån den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS} 
ska en ny handlingsplan för kompetensförsörjning tas fram. Ett för
slag på en process för framtagandet finns. Maria kommer att till
sammans med förvaltningschef Petter Arneback besöka länets 

tjänstemannaledningar för att få fram de lokala behoven . Dialog och 
samtal är arbetsformen för att komma framåt. Regionalt kompe

tenskansli kommer att vara referensgrupp i arbetet. I oktober 2019 
ska en ny handlingsplan vara klar för beslut. 

9. Information om revidering av aktivitetsplanen till "Samverkansdo
kument kunskapslyft barn och unga" 
Anita Thorsberg Ladinek, utvecklingsledare på Region Örebro län 
berättade om processen kring framtagandet av en ny aktivitetsplan. 
Aktiviteterna i den nya aktivitetsplanen ska vara kopplade till den 
nya RUS:en. Arbetet med att ta fram en ny aktivitetsplan har skett i 
Sakkunnigstödet för kunskapslyft barn och unga där man har tittat 
på behoven ute i verksamheterna och format aktiviteter utifrån det. 
Örebro universitet och RUC (regionalt utvecklingscentrum) har, som 
tidigare, ansvar för vissa aktiviteter. Alla aktiviteter finns med i bifo
gade PPT. Tjänstemannastödet för skola utbildning och kompetens-
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Specifikt samverkans råd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Region Örebro län och länets kommuner 

Tjänsteställe 
Förv. Regional utveckling 

Sekreterare 
Anna Elverskog 

försörjning har ställt sig bakom aktivitetsplanen . I december tas be
slut i Regionstyrelsen om finansieringen av aktiviteterna. 

10. Handlingsplan för digitalisering 
Anita T Ladinek påminner om rådslag/dialog med Annika Agelii Gen
lott, ansvarig för framtagandet av den nationella handlingsplanen 
för digitalisering, den 22 oktober. 

11. Information om Yrkesmässa 
Eva Sund, utvecklingsledare på Region Örebro län, berättar att den 

14 november är det för första gången Yrkesmässa på Conventum i 
Örebro. Det är ett samarbete mellan alla kommuner i länet, 

branschorganisationer och utbildningsanordnare där Region Örebro 
län är medfinansiär. En gymnasiemässa har funnits i många år där 
olika skolor har presenterat sig. Nu gör man samma sak fast det är 

branscher och företag som presenterar sig och visar upp vad de gör. 

Det finns ett önskemål från anordnarna att alla elever i åk 8 och 9 
få r åka på mässan på skoltid och då är transportkostnaden för vissa 

kommuner viktig att lösa. 

12. Information från Eva Sund 

• Utbudsforum den 28 november. Detta är en uppföljare på 
Efterfrågeforum som var på Conventum i maj. Då stod 
branscherna på scenen och vuxenutbildningen och politiker 
var åhörare. Nu blir det tvärtom. Det händer mycket inom 
Yrkesvux i länet . Från och med i våras finns en gemensam 
webb-portal, "Yrkesvux i Örebro län" , där länets samtliga yr
kesvuxutbildningar finns samlade i samma portal. Snart är 

också alla kommuner i länet med i ett frisök inom hela reg
ionen. Detta kommer att marknadsföras under hösten. 

• "Samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildn ingens 
utveckling" är klart för underskrift. Det ska skrivas under av 

förtroendevald eller av tjänsteman, va rje kommun bestäm
mer själv. Samverkansavtalet är utskickat till alla kommuner. 

13. Övriga frågor 
Linda Svahn har träffat Örebro universitet (ORU) i syfte att få till 
stånd en uppdragsutbildning för lärare liknande den man har i Da

larna eller Karlstad . Hon upplever att universitetet förstår kommu
nernas problem men de inte kan erbjuda någon hjälp i nuläget . 

Linda jobbar nu för ett uppföljningsmöte och hon ställde därför frå
gan till Specifika samverkansrådet (SSR) om det finns intresse att 
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Region Örebro län 

Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Region Örebro län och länets kommuner 

Tjänsteställe 
Förv. Regional utveckling 

Sekreterare 
Anna Elverskog 

hon fortsätter att driva denna fråga. Deltagarna på SSR ser gärna att 
Linda fortsätter med detta och Ewa Lindberg, Region Örebro län, 

fick i uppdrag att vara med som stöd i processen. Ewa Lindberg 
bjuds med till nästa träff med ORU. 

14. Mötet avslutas 
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