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Föredragningslista 

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 

att   ordföranden och Torbjörn Appelqvist (M) justerar dagens protokoll med 
Fredrik Persson (MP) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 20 oktober 2021. 

2. Regional tillväxtnämnds sammanträdesdatum 2022
Diarienummer: 21RS8224 

Förslag till beslut 
Regionala tillväxtnämnden beslutar 

att regionala tillväxtnämndens ordinarie sammanträden under år 2022 
ska äga rum heldagar 

onsdag den 19 januari, 
torsdag den 10 februari, 
onsdag den 30 mars, 
onsdag den 4 maj, 
onsdag den 15 juni, 
torsdag den 7 september, 
onsdag den 5 oktober, 
onsdag den 9 november samt 
onsdag den 14 december. 

Sammanfattning 
Ett förslag redovisas för regionala tillväxtnämndens ordinarie sammanträdestider för 
år 2022. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Regional tillväxtnämnd den 6 oktober 2021,

sammanträdesdatum 2022

3. Regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med budget
2022 
Diarienummer: 21RS7897 
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Föredragande: Petter Arneback, Ann-Sofie Alfredsson, Helena Luthman, 
Niklas Lundgren 



Föredragningslista 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 

att   fastställa regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2022 samt 

att   nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med regiondirektören 
inom området HR/attraktiv arbetsgivare i syfte att ge styrelsen erforderliga underlag 
avseende arbetsgivaransvaret. 

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2022 för Region Örebro län som 
regionfullmäktige fastställde 21 juni 2021, föreligger förslag till verksamhetsplan 
med budget för regional tillväxtnämnd 2022. 

Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional 
tillväxtnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Regional tillväxtnämnd 2021-10-06 verksamhetsplan med

budget 2022
 Förslag till verksamhetsplan med budget regional tillväxtnämnd 2022

4. Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner
Mälardalen AB år 2022 
Diarienummer: 21RS8034 
Föredragande: Kristina Eklöf 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB 
för 2022 samt 

att   godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB för 2022. 

Sammanfattning 
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län genom Region 
Örebro läns förvaltnings AB med 24,5 procent. Varje år utkommer ägaranvisningar 
där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål 
för bolagets verksamhet. 
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Föredragningslista 

En del mindre förändringar i ägaranvisningen föreslås för år 2022. 
För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till 
samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget (Almi) aktivt ta initiativ till 
en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga 
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt 
internationalisering av näringslivet. Här finns ett förtydligande i förslaget att detta 
särskilt gäller att förstärka Almis strategiska och operativa samarbete med 
Mälardalens universitet, Örebro Universitet och kommunerna samt andra aktörer i 
regionen. 

Nytt är även att bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom 
de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i 
Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra utmaningsområdena i 
Östra Mellansverige. 

Ägaranvisningen innehåller ett fortsatt uppdrag för bolaget att följa utvecklingen av 
det pågående corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget och ägaranvisning 
anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som detta kan komma 
att föranleda. 

Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för ökad samordning 
av insatser i aktörssystemet och i samband med detta redogöra för hur bolaget arbetat 
för att vara närvarande i hela Region Västmanland och hela Region Örebro län. Här 
finns ett förtydligande att föregående års insatser fördelat på bransch och kommun 
ska redovisas 

Tidigare beslutad målstruktur kvarstår. 

Region Örebro läns anslag till bolaget har från 2018-2021 varit den samma, 
7 220 840 kr. Ägarna föreslår i en överenskommelse att utöka finansieringen med 
totalt 1 224  490 kronor. Finansieringen från Region Örebro län föreslås således öka 
med 300 000 kr från och med år 2022, till en summa av 7 520 840 kr. Behovet av en 
ökad finansiering kan i huvudsak förklaras av Almis ökade kreditstock. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-10-06, Ägaranvisning samt

finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2022
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 2022
 Målstruktur affärsområde Företagspartner - Almi Mälardalen AB
 Resursbedömning Almi Mälardalen Företagspartner AB 2022
 Almi Företagspartner Mälardalen AB – anslag 2022 med uppräkning

5. Utökad finansiering för extra satsningar till ALMI
Företagspartner Mälardalen AB för 2022 
Diarienummer: 21RS8681 
Föredragande: Kristina Eklöf 
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Föredragningslista 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 

att   godkänna en utökad finansiering på 0,7 mkr för extra satsningar till ALMI 
Företagspartner i Mälardalen AB för 2022. 

Sammanfattning 
ALMI ser ett ökat intresse kring ägarskiften/generationsskiften. Samtidigt finns ett 
ökat behov av stöd och rådgivning gällande företagens långsiktiga 
kompetensförsörjning. ALMI bedömer att behovet kräver en resursförstärkning 
genom 1,4 mkr i extra satsningar på ägarskiften och kompetensförsörjning. 
Finansieringen sker under förutsättning att de regionala ägarna, Region Örebro län 
samt Region Västmanland, tillskjuter 0,7 mkr var. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-10-06, Utökad finansiering för

extra satsningar till ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 2022
 Bedömning av extra uppdrag 2022 för Almi Mälardalen AB

6. Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: 21RS26 
 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 

att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller 
tjänsteman i enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till den styrelse/nämnd som har fattat beslut om delegering. 

Nu redovisas beslut av områdeschef för Näringslivsutveckling, enligt punkt 3.3 i 
nämndens delegationsordning gällande företagsstöd för perioden 2021-08-06 – 
2021-09-01, diarienummer NYPS: REGT-88-21 med flera.

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regional tillväxtnämnd 2021-10-06, Redovisning av

delegationsbeslut

7. Information 
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Föredragningslista 

1. Nya projekt
Områdeschef Kristina Eklöf

2. Folkhögskolorna informerar om skolstart, Covid-19 med mera
Rektor Lisa Rosander, Torkel Freed

3. Aktuellt i Bryssel
Utvecklingsledare Gordon Hahn
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-10-06 Dnr: 21RS8224 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Regional tillväxtnämnd 

 

 

 

 

Regional tillväxtnämnds sammanträdesdatum 2022 

Förslag till beslut 
Regionala tillväxtnämnden beslutar 
 
att   regionala tillväxtnämndens ordinarie sammanträden under år 2022 
ska äga rum heldagar 
 
onsdag den 19 januari, 
torsdag den 10 februari, 
onsdag den 30 mars, 
onsdag den 4 maj, 
onsdag den 15 juni, 
torsdag den 7 september, 
onsdag den 5 oktober, 
onsdag den 9 november samt 
onsdag den 14 december. 

Sammanfattning 
Ett förslag redovisas för regionala tillväxtnämndens ordinarie sammanträdes-
tider för år 2022. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regional tillväxtnämnd den 6 oktober 2021. 

 

Petter Arneback 
Regional utvecklingsdirektör 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-10-06 Dnr: 21RS8224 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Skickas till: 
Regional tillväxtnämnds ledamöter och ersättare 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Administration, Heléna Luthman 2021-10-06 Dnr: 21RS7897 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Regional tillväxtnämnd 

 

 

Regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med 
budget 2022 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   fastställa regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2022 samt 
 
att   nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att samverka med 
regiondirektören inom området HR/attraktiv arbetsgivare i syfte att ge styrelsen 
erforderliga underlag avseende arbetsgivaransvaret.  

Sammanfattning 
Med utgångspunkt i Verksamhetsplan med budget 2022 för Region Örebro län 
som regionfullmäktige fastställde 21 juni 2021, föreligger förslag till 
verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd 2022. 
 
Förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstemannastöd till regional 
tillväxtnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt samhällsbyggnadsnämnd. 

Ärendebeskrivning 
Regionala tillväxtnämndens verksamhetsplan med budget 2022 utgår från 
förutsättningar, perspektiv och mål som uttrycks i regionfullmäktiges 
verksamhetsplan. Regional tillväxtnämnd har i sin verksamhetsplan med 
budget konkretiserat effektmål, perspektiv och indikatorer. I regional 
tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget återfinns den regionala 
utvecklingsstrategin, RUS som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från 
effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till 
genomförande och måluppfyllelse.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Administration, Heléna Luthman 2021-10-06 Dnr: 21RS7897 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Vidare innehåller verksamhetsplanen en internkontrollplan med dels vidare 
regionövergripande risker och åtgärder, dels en nämndspecifik risk och 
åtgärder.  

Beredning 
Regional tillväxtnämnd har berett ärendet vid sitt sammanträde den 1 
september 2021. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och uppdrag inom hållbar utveckling 
med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- 
och jämställdhetsperspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är de ekonomiska ramar som anges i 
regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen 
innehåller budget 2022. 

Uppföljning 
Uppföljning sker vid ordinarie rapportering i samband med delår samt i 
verksamhetsberättelsen.  

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 6 oktober 2021. 

Förslag till regional tillväxtnämnds verksamhetsplan med budget 2022. 

 

Petter Arneback 
Regional utvecklingsdirektör 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 
Förvaltning Regional utveckling 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................ 3 

2 Vision och värdegrund ........................................................................... 4 

3 Mål, strategier och uppdrag.................................................................... 5 

4 Budget .................................................................................................. 21 

5 Organisation ......................................................................................... 24 

6 Uppföljning ........................................................................................... 25 

7 Intern styrning och kontroll ................................................................... 25 

 

  

14 (66)



Regional tillväxtnämnd, Preliminär: Verksamhetsplan med budget 3(27) 

1 Inledning 

Sedan urminnes tider har vårt län präglats av möten och möjligheter. En central geografisk 

punkt. Här möts inte bara vägar och vatten, utan även kunskap och utveckling. Ett logistiskt nav 

där det händer, där det pulserar av liv. I hjärtat av Sverige. Här ska alla ges möjlighet att leva i 

ett samhälle där vi tar hand om varandra, där vi andas frisk luft och är i naturen för rekreation. 

En framtid med en god och hållbar tillvaro för människor som lever och verkar här. 

 

Förutsättning för regional utveckling har förändrats väldigt fort och inom många områden under 

pandemin. Kraven på myndigheter och organisationer att snabbt kunna anpassa såväl arbetssätt 

som att utveckla nya stöd har ökat. Pandemin har förändrat förutsättningar att leva i vårt län.  

 

Dynamiken mellan arbete och bostaden och resan däremellan har förändrats för många vilka har 

gett nya förutsättningar för länets innevånare. Vi är betydlig mer digitala idag än innan pande-

min vilket också drivit på utvecklingen och förändrat flera arbetssätt. Vi reser nu betydligt 

mindre mellan bostaden och arbetsplatsen. Även antalet resor i arbetet och på fritiden har mins-

kat. Cykling och gång har ökat vilket ger positiva effekter på folkhälsan. Kollektivtrafiken och 

flygtrafiken har tappat många resenärer och frågan är hur förändringarna i resmönster kommer 

att bli efter pandemin. En annan förändring som kan ändra förutsättningar är att mer hemarbete 

har skapat nya flyttkedjor på bostadsmarknaden där fler valt att jobba från landsbygden.  

 

Hälsofrämjande insatser kommer att vara viktiga då det finns oro kring ökning av den psykiska 

ohälsan när fler isolerats under lång tid. Även att fler drabbas av arbetslöshet och osäkerhet på-

verkar den psykiska hälsan. Arbetslösheten har stigit under pandemin i gruppen långtidsarbets-

lösa. Vuxenutbildningen kommer att vara avgörande för den omställning samhället genomgår.  

 

Många branscher, som regionala utvecklingsaktörer arbetar för och med, är hårt drabbade av 

pandemin, exempelvis turism- och kultursektorn. När restriktioner minskar efter pandemin så 

öppnas möjligheter för turistbranschen och kultursektorn att återigen locka tillbaka gäster och 

publik. Genom extra satsningar inom utbildningsområdet, kultursektorn och företagsstöd, utöver 

Region Örebro läns ordinarie insatser, lägger regionen grunden för morgondagens arbetstill-

fällen.  

 

Vår viktigaste framtidsfråga är klimatet. Pandemin har visat minskade luftföroreningar i stora 

städer i världen mycket tack vare förändrade resmönster. Omställningen mot ett mer hållbart 

samhälle är viktig för Örebro län. Både för att bidra till en mer hållbar planet men också för lä-

nets konkurrenskraft. Utvecklingen går väldigt fort och länet ska vara ledande i denna omställ-

ning och vi vill vara ett grönt logistik län. Regional utveckling har och ska ha en viktig roll i kli-

matomställningen i Örebro län.  

 

Under år 2022 kommer det att vara fortsatt fokus inom regional tillväxt på utveckling kopplat 

till effekterna av pandemin. Även den internationella utvecklingen är prioriterad. Pandemin har 

slagit hårt mot liv och hälsa, men också mot ekonomin och arbetsmarknaden. Massiva insatser 

har gjorts nationellt, både för att överbrygga pandemins akuta verkningar men också för att sti-

mulera en snabb återhämtning. Vi ska komma starkare ut ur pandemin som län och redan under 

2021 så startade rekordmånga nya företag och intresset för företagsrådgivning var mycket stort.    

 

Region Örebro län ser nu en möjlighet att göra en extra insats i länet, utöver de nationella sats-

ningarna, för att bidra till en fortsatt utveckling för länets näringsliv. Det är oerhört viktigt att 

arbetslösheten inte biter sig fast. Hög sysselsättning bidrar inte bara till att flera hushåll kan 
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Regional tillväxtnämnd, Preliminär: Verksamhetsplan med budget 4(27) 

uppnå en dräglig levnadsstandard och därmed bättre allmän folkhälsa utan också till att resurs-

tillskottet för välfärden kan garanteras på sikt. Region Örebro län stärker därför insatserna för 

innovation och företagande, bland annat med ett extra tillskott till företagsfrämjande insatser. 

 

I Regional tillväxtnämnds ansvarsområde ingår följande sakområden som samtliga tillhör för-

valtning regional utveckling: Näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknad, social väl-

färd och folkhälsa samt energi och klimat.  

 

Förvaltning regional utvecklings arbete med genomförandet av den regionala utvecklingsstrate-

gin (RUS) ska bidra till stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffek-

tivitet.  

 

Syftet med verksamhetsplan med budget för regional tillväxtnämnd är att ange riktning för prio-

riterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2022 

utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i region fullmäktiges verksam-

hetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2022 konkretiserat effektmål, inrikt-

ningar och indikatorer. I regional tillväxtnämnds verksamhetsplan återfinns RUS som en röd 

tråd som genomsyrar all verksamhet från effektmål och nämndmål till handlingsplaner och akti-

viteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.  

 

En gemensam utgångspunkt i all verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde är att 

skapa drivkraft, engagemang och samverkan hos externa aktörer.  

 

Verksamhetsplan med budget 2022 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region 

Örebro län samt till länets invånare. 

2 Vision och värdegrund 

Region Örebro läns vision: 

 

Region Örebro läns nya värdegrund: 

 

 Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till sam-

arbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv. 

 Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt 

med invånaren i fokus. 

 Professionalism – Vi håller hög kvalitet, ger tillit och skapar utrymme för det profess-

ionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor 

och Örebro län. 
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Regional tillväxtnämnd, Preliminär: Verksamhetsplan med budget 5(27) 

3 Mål, strategier och uppdrag 

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdoku-

ment. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas 

och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. 

Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen 

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Det är perspektiven 

 invånare och samhälle 

 process 

 resurser. 

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur 

Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets 

behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för 

arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa speci-

fika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden. 

 

 

3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle 

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsätt-

ningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på 

bästa sätt. 

Näringslivsutveckling 

Örebro län har ett starkt näringsliv, ett högt entreprenörskap och är attraktivt för etable-

ringar och investeringar 
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Denna målbild innebär att personer har goda förutsättningar att starta, driva och utveckla före-

tag i samtliga kommuner i länet och i alla branscher. För att lyckas krävs god infrastruktur, god 

kompetensförsörjning, ett högt entreprenörskap och ett gott företagsklimat med hög grad av in-

ternationalisering och innovation. Den globala ekonomin behöver mötas genom att ständigt 

rusta för en fortsatt omställning och förnyelse i länets näringsliv. Målet är att Örebro län är at-

traktivt och attraherar både nationella och internationella etableringar och investeringar. 

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin har Region Örebro län beslutat om en handlingsplan 

för näringsliv och entreprenörskap. Handlingsplanen är framtagen tillsammans med Business 

Region Örebro och det företagsfrämjande systemet i länet. Handlingsplanen sätter ramarna för 

utveckling och tillväxt i det geografiska området Örebro län. Genom förankrade satsningar ska 

samverkan stärka länets entreprenöriella identitet och innovativa attraktionskraft. 

Det regionala utvecklingsuppdraget sker i nära samverkan med kommunerna inom ramen för 

Business Region Örebro (BRO). BRO ägs av Region Örebro län som gett Örebro kommun i 

uppdrag att driva verksamheten. Målen för verksamheten är att förbättra näringslivets förutsätt-

ningar och konkurrenskraft i länet, att bidra till att Örebro län upplevs som attraktivt och att be-

fintliga och nya företag ges goda förutsättningar att utvecklas. 

En viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas är tillgång till kapital i de olika 

utvecklingsfaserna. Region Örebro län är via Almi Mälardalen och Almi Invest engagerade i att 

mobilisera marknadskompletterande lån, rådgivning och riskkapital till företag för att skapa till-

växt. 

Utmaningar som återfinns inom områdena näringsliv och entreprenörskap är flera. Örebro län 

ligger även under riksgenomsnittet när det gäller nyföretagande. Tillgängligheten till en god, 

likvärdig och långsiktig nyföretagarrådgivning i hela länet behöver säkerställas. Tillgänglig-

heten till riskkapital, framförallt i tidiga skeden, behöver stärkas för att skapa förnyelse i nä-

ringslivet. De nationella och internationella insatserna för industrins utveckling behöver kanali-

seras på ett effektivare sätt till industriföretagen i länet. Örebro län har flera sårbara kommuner 

där tillgång till infrastruktur som bredband och kollektivtrafik är väsentlig. Effekterna av på-

gående pandemi har slagit olika mellan branscherna. Vissa branscher som bygg, jordbruk och 

till viss del industrin har inte märkt av några större negativa effekter medan branscher inom be-

söksnäringen påverkats mycket negativt. Det kommer att krävas långsiktigt stöd för återhämt-

ning till dessa branscher. 

Ett starkt innovationssystem bidrar till ökad konkurrenskraft och skapar attraktionskraft 

Denna målbild innebär att samverkan mellan universitet och samhälle gör utbildning och forsk-

ning attraktiv och konkurrenskraftig. Målet är att stärka innovationssystemet och därmed öka 

vår regionala konkurrenskraft och stimulera hållbar tillväxt. Örebro läns innovationsmiljöer be-

höver stärkas genom samarbete med liknande miljöer nationellt och internationellt. 

Den regionala innovationsstrategin har sin utgångspunkt i EU:s arbete med Smart Speciali-

sering. Strategin definierar två specifika specialiseringar inom vilka aktörerna inom innovat-

ionsstödsystemet ska kraftsamla. Syftet med detta är att öka tillväxten, andelen kunskapsinten-

siva företag, specialiseringen och internationaliseringen hos såväl näringsliv, akademi och of-

fentlig sektor som civilsamhälle. 

Örebroregionens innovationsstödsystem hålls samman av Region Örebro län. 

Aktörerna i systemet är Örebro universitet med ORU Holding och Innovationskontor, Almi Mä-

lardalen, Almi Invest, Alfred Nobel Science Park samt Inkubera AB. Vidare är Örebro kommun 

och Karlskoga kommun viktiga samarbetspartners och finansiärer av innovationsstödsystemet. 

Deltagande i europeiska nätverk såsom Vanguardinitiativet och de tematiska S3-plattformarna, 

är en del i Region Örebro läns kraftsamling för att utveckla arbetet inom de utpekade styrkeom-

rådena. 
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Utmaningarna är flera bland annat att hitta formerna och finansieringen för kunskapsöverfö-

ringen mellan Universitetet och det omgivande samhället. Det befintliga innovationsstödssyste-

met behöver fortsätta verka i en systemansats med tydligt definierade roller och uppdrag. Samti-

digt behöver innovationsstödssystemet stärka sin driftsorganisation, idag är stor del av verksam-

heten uppbyggd av projekt. 

Kultur evenemang och naturupplevelser ger en god livsmiljö och lockar besökare. Det bidrar 

till ett levande och pulserande län 

Målbilden är att alla människor i länet har tillgång till stimulerande fritidsaktiviteter, obero-

ende av bakgrund och intresse. Målet är att kultur, evenemang och naturupplevelser har utveck-

lats vidare och blivit än mer attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara. Upplevelser och evene-

mang av högsta klass är en viktig del av länets varumärke. Destinationsutvecklingen bör tydligt 

koppla till Örebro läns unika förutsättningar. 

Region Örebro län arbetar i enlighet med den befintliga handlingsplanen för besöksnäring och 

driver utvecklingsfrågor kopplade till besöksnäringen samt samordnar länets destinationsarbete. 

Region Örebro län är även ansvariga för Bergslagsleden. 

Trenden idag inom besöksnäringen i Sverige går allt mer åt ett större hållbarhetstänk. Mat och 

livsmedel är en viktig fråga för att få gästen att stanna en natt till och när efterfrågan på närpro-

ducerat och kravodlat växer, ställer många av restaurangerna kopplat till besöksnäringen om. 

Efterfrågan på hållbart resande ökar också. 

Turism och besöksnäring är viktig för landsbygdens utveckling. Upplevelser och evenemang 

inom turism och besöksnäring ger goda förutsättningar och möjligheter till ökade intäkter för 

landsbygdsföretag inom besöksnäringen. Besöksnäringen lyfts fram som förebild när det gäller 

jämställdhet och integration, då det är en näring som har hög andel utrikesfödda. 

Utmaningar för området är att utveckla produkter som förlänger säsongen för en mer hållbar 

turism samt regionalt synliggör dess gemensamma utbud av reseanledningar och besöksmål som 

en del av en mer attraktiv destination. 

Utbildning och arbetsmarknad 

Målbilden är att – genom stark samverkan av (mellan) många olika samhällsaktörer – uppnå en 

jämlik hälsa bland barn och vuxna, att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning 

och att elever gör mer medvetna val. Målbilden är också att utveckla nya former för lärande 

samt nya sätt att lokalisera utbildning för att överbrygga såväl attityder som geografiska hin-

der.  

För att lyckas krävs en satsning på en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på meto-

der och medel som sätter barnens behov i centrum. 

Den regionala samverkan och samhandlingen bidrar till att skapa förutsättningar för att barn och 

unga får en god framtid, gör medvetna val samt att fler fullföljer en grundläggande utbildning. 

När fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet, kan individen nå sin 

fulla potential samtidigt som samhällets behov av kompetens uppfylls. Vidare prioriteras arbetet 

med att minska skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller fullföljda studier. 

Region Örebro län bidrar till att det livslånga lärandet stärks, att fler fullföljer och avslutar sin 

grundläggande utbildning och att elever gör medvetna val, genom att på en strategisk nivå leda, 

driva och samordna frågor utifrån samverkansdokumentet Kunskapslyft barn och unga 2016-

2022 med tillhörande aktivitetsplan. 

Utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden matchar varandra och kompetensutveckling 

attraherar arbetskraft. 

Målbilden är att utbildningarnas relevans och tillgänglighet matchar arbetsgivarnas behov och 
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är så attraktiva att fler utbildar sig inom de områden som efterfrågas. 

Arbetsgivare har en särskild viktig roll i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, inte minst 

genom att definiera kompetensbehoven och kommunicera och samverka med utbildningsanord-

nare. En väl fungerande kompetensförsörjning behövs för den omställning på arbetsmarknaden 

som krävs inom (både) näringsliv och offentlig sektor för att nå en hållbar regional utveckling 

och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Örebro universitet och utbildningsanordnare inom yrkes-

högskolan, gymnasiala utbildningar för unga och vuxna och folkhögskolan är viktiga aktörer för 

att stärka näringslivets och offentliga organisationers kompetensförsörjning. 

Arbetskraftsförsörjningen i hela länet är en utmaning. Inom länet finns skillnader när gäller de-

mografi, näringslivsstruktur och attraktivitet. Ett ökat utvecklingsarbete i samverkan mellan ut-

bildningsanordnare och arbetsliv behövs inom jämställdhet, mångfald och likabehandling. Det 

behövs en ökad samverkan för att få till utbildningar, arbetstillfällen och integration för utrikes-

födda och de med låg utbildningsnivå. 

De regionala styrkeområdena kommer bidra till att nya företag och verksamheter med fokus på 

hållbarhet, hälsa och miljö växer fram. Matchningen fokuseras på länets bristyrken och på de 

regionala styrkeområdena, i dialog med Örebro universitet och andra utbildningsanordnare. 

Region Örebro län bidrar till att matchningen och kompetensförsörjningen förbättras genom att 

leda, driva och samordna frågor utifrån den regionala handlingsplanen för kompetensförsörj-

ning. 

Det är viktigt för länets kompetensförsörjning att unga kvinnor och män går vidare till syssel-

sättning eller studier efter avslutad gymnasieutbildning. En utmaning är att fånga upp de unga i 

åldern 16-29 som varken arbetar eller studerar, en annan att instegsbranscher som är viktiga för 

framförallt ungas och utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden har påverkats av pandemin. 

Ytterligare en utmaning är att många branscher är könssegregerade och att kvinnor är överrepre-

senterade i lågavlönade sektorer. 

Välfärd och folkhälsa 

Målbilden är att invånarna i Örebro län upplever en god hälsa och ett gott välbefinnande vilka 

är jämlikt och jämställt fördelade över befolkningen. 

Målbilden innebär att Region Örebro län, utöver breda folkhälsoinsatser, även gör särskilda in-

satser för utsatta grupper. Psykisk hälsa är ett prioriterat område, särskilt bland barn och unga. 

Eftersom den är sämre bland flickor och kvinnor är den också ett exempel på skillnader i hälsa 

beroende av olika livsvillkor. Den psykiska ohälsan liksom annan ohälsa, påverkas av personers 

livsvillkor och av deras levnadsvanor, varför arbetet för att påverka dessa är väsentliga. 

Utmaningarna är flera. En utmaning för länet är att skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar 

mellan olika grupper. Det ökande antalet äldre, den ökade ojämlika hälsan samt den ökande spe-

cialiseringen utmanar också behovet av förstärkt samverkan mellan Region Örebro län, länets 

kommuner samt andra vårdgivare och organisationer, såsom civilsamhället. Ytterligare en utma-

ning är att stödja och bidra till kunskapsutveckling så att insatser leder mot önskade resultat. 

Pandemin har inneburit påfrestningar för många grupper i samhället. Det finns en tydlig risk för 

långsiktiga icke önskvärda konsekvenser både socialt och för folkhälsan. Dessa behöver upp-

märksammas och leda till aktiva åtgärder för att motverka dessa. 

Energi och klimat 

Region Örebro län har en ledande roll i att samordna, utveckla och driva det regionala energi- 

och klimatarbetet i länet. Arbetet genomförs med det regionala energi- och klimatprogrammet 

som grund och i samarbete med länsstyrelsen och andra privata och offentliga aktörer i länet. 

Energi- och klimatprogrammet anger att Region Örebro län och den övriga offentliga sektorn 

ska vara en förebild på dessa områden. I hela samhället behövs det göras mer för att vi ska nå de 
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nationella och regionala klimatmålen. En av utmaningarna finns inom omställning till en fossil-

fri transportsektor. Ett långsiktigt strategiskt arbete med hela transportutmaningen måste utveck-

las inklusive biogasens möjligheter som drivmedel. Ett annat fokusområde är att öka energi- och 

resurseffektiviteten i nya och befintliga byggnader och företag. Att verka för att andelen förny-

bar energi ökar i länet är också ett viktigt område liksom att stödja en miljödriven näringslivsut-

veckling. Vidare måste bioekonomin och den cirkulära ekonomins möjligheter att bidra till håll-

bar tillväxt i länet stärkas. Den regionala utvecklingsstrategin och Energi- och klimatprogram-

met kommer att styra de prioriteringar som måste till inom område energi och klimat. 

Region Örebro läns utvecklingsarbete inom energi och klimat är strategiskt, men också opera-

tivt. Den operativa verksamheten genomförs i huvudsak genom initiering, utveckling och ge-

nomförande av olika projekt i samverkan med andra aktörer i samhället för att främja resursef-

fektivitet och minskad klimatpåverkan. Ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete handlar 

om att främja samarbete och initiera samt delta i samverkan på flera nivåer i samhället, både lo-

kalt, regionalt, nationellt och inom EU. Detta innebär också ett proaktivt påverkansarbete för att 

främja regionens intressen inom området. 

Storregionalt samarbete 

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala 

sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör infra-

struktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatföränd-

ringar är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det 

regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälarregionen och andra angrän-

sande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region 

Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor 

för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets upp-

drag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Inom arbetet med 

EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län 

arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt. 

Internationellt samarbete 

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har 

medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta 

innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. 

Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk 

får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete 

samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel. 

Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa förutsättningar för och 

ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i genomförandet av prioriteringar och an-

svarsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ska ske genom att i första hand tillva-

rata de möjligheter till delaktighet och inflytande som EU-medlemskapet ger. Genom att agera 

proaktivt mot EU:s institutioner ska Region Örebro läns internationella engagemang även gå ut 

på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete som främjar länets intressen. 

Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De övergripande 

mål som gäller för det europeiska samarbetet ligger till grund för såväl den nationella strategin 

för hållbar regional utveckling som för arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala ut-

vecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i detta. 

De övergripande mål som gäller för det internationella arbetet, de globala målen 2030, har blivit 

alltmer framträdande och länets reviderade regionala utvecklingsstrategi tar även avstamp i 

dessa mål. I slutet av 2019 lanserades också den ”gröna given”, EU:s nya tillväxtstrategi och ett 

ramverk för klimatarbetet inom EU, som kommer genomsyra det europeiska samarbetet framö-

ver och således även vårt regionala arbete. Övergripande fokus för 2022 är fortsatt att klargöra 
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innehåll och möjligheter i de nya EU-programmen och EU:s arbete med återhämtningen efter 

pandemin samt mobilisera för nya internationella projekt. Att bryta ned, analysera och förstå 

den gröna givens påverkan och möjligheter för hela det regionala utvecklingsarbetet är också 

fortsatt prioriterat. 

Område näringslivsutveckling fortsätter arbeta med länets innovationsstrategi och koppla den 

till EU:s ambitioner med Smart Specialisering och de nätverk och plattformar som relaterar till 

det samt fortsätter vara en aktiv del av de nätverk som formar EUs agenda på området. 

Område energi och klimat kommer fortsätta utveckla den lärandeorganisation som arbetats upp 

och föra kunskap vidare och påverka EUs energiagenda till Region Örebro Läns fördel. Främst 

kommer internationellt utvecklingsarbete riktas till områden som omställning transportsektorn, 

bioekonomi och cirkulär ekonom, robust och förnybart energisystem (med fokus på sol-el och 

kraftförsörjning) samt fastighetsomställning (nätverk). 

Område utbildning och arbetsmarknad kommer fortsätta sitt internationella engagemang genom 

en långsiktig satsning i att öka antalet skolor och andra utbildningsaktörer som kan dra nytta av 

internationella utbyten och partnerskap inom EU. 

Område välfärd och folkhälsa planerar för ett ökat internationellt engagemang genom intresse-

bevakning på den internationella arenan, påverkansinsatser och internationell externfinansiering. 

Effektmål 7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, 

hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet. 

Indikatorer 

Antal nystartade företag per 1000 invånare i Örebro län ska vara högre än i jämförbara län 

(Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län). 

Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämförbara län 

(Västmanlands län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län). 

Andel unga som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mel-

lan kvinnor och män ska minska. 

Andel vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd, självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mel-

lan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska. 

Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent 

till år 2030 jämfört med 2005. 

Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare. Total slutanvändning av energi per brutto-

regionalproduktenhet (kWh/miljoner kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 

jämfört med 2005. 

Mål: Region Örebro län har ökat sin förståelse för och har påverkat EU:s politiska 

agenda till Örebroregionens fördel. 

Indikatorer 

Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s 

politiska agenda till Örebroregionens fördel. 

Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region 

Örebro län 

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk 
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Mål: Territoriellt mål: Örebro län har en stark entreprenöriell identitet med nationell at-

traktionskraft och global konkurrenskraft. Den ökade tillväxten i näringslivet är hållbar 

med minskad klimatpåverkan. 

Indikatorer 

Andel svenska och utländska företag som etableras i länet ska öka jämfört med senast till-

gängliga statistik. 

Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska öka jämfört med sen-

ast tillgängliga statistik. 

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande 

och möjliggörande kraft för länets innovationsstödsystem och det företagsfrämjande sy-

stemet genom nya arbetssätt, metoder och styrmodeller, både interna och externa. 

Indikatorer 

Utvärdering/kvalitativ analys bland relevanta aktörer avseende Region Örebro län:s bidrag 

som samverkansledare i entreprenörskapsfrämjande systemet i Örebroregionen 

Antal samverkansprojekt i genomförandet av handlingsplanen för Näringsliv och entreprenör-

skap ska öka jämfört med 2021. 

Antal beviljade företagsstöd till företag som drivs av kvinnor ska öka jämfört med 2021. 

Antal företag som tagit del av affärsrådgivning via Timbanken ska öka jämfört med 2021. 

Antal beviljade företagsstöd till företag som investerar i miljödriven affärsutveckling ska öka 

jämfört med 2021. 

Antalet nyanställda i de sociala företagen i länet ska öka.  

 

 

Strategi 

Region Örebro län ska verka för ett företagsklimat där entreprenörer har goda förutsättningar att 

starta, driva och utveckla företag. Region Örebro län ska skapa förutsättningar för ökad internat-

ionaliseringsgrad samt ökat kunskapsinnehåll i näringslivet. Region Örebro län ska underlätta 

för fler etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter. Region Örebro län ska även 

skapa förutsättningar för att sociala företag ska kunna startas och drivas.  

Region Örebro län ska systematiskt länka handlingsplanen för Näringsliv och entreprenörskap 

mot ett antal uppsatta effektmål. Region län ska driva en gemensam vilja att flytta position i 

sakfrågan och aktivt driva ett regionalt ledarskap genom att pröva och utvärdera nya arbetssätt. 

Mål: Territoriellt mål: Örebro län har ett innovationsstödssystem som är gemensamt sam-

manhållet, effektivt och leds med tydlighet och är därmed attraktivt för såväl individer 

som kapital. 

Indikatorer 

Andel investering i forskning och utveckling av bruttoregionalprodukt (BRP) ska öka mer 

procentuellt än i jämförbara län. (Jönköping, Kronoberg, Värmland och Västmanland). 
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Indikatorer 

Kunskapsintensiva företag, andel medarbetare med minst treårig högskoleutbildning i privat 

sektor ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik. 

Internationaliseringsgrad, andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export 

ska öka jämfört med senast tillgängliga statistik.. 

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande 

och möjliggörande kraft för länets näringsliv och dess centrala aktörer genom nya arbets-

sätt, metoder och styrmodeller. 

Indikatorer 

Utvärdering/kvalitativ analys bland relevanta aktörer avseende Region Örebro län:s bidrag 

som finansiär och samverkansledare i innovationsfrämjande systemet i Örebroregionen 

Antal AI- relaterade initiativ och projekt finansierade av Region Örebro län ska öka jämfört 

med 2021. 

Finansiering mätt i svenska kronor avseende AI-relaterade projekt (interna och externa) ska 

öka jämfört med 2021. 

Antal projekt finansierade av Region Örebro län som stärker Örebroregionens innovations-

stödsystem ska öka jämfört med 2021. 

Finansiering i miljoner svenska kronor som riktas mot initiativ, projekt och aktiviteter som 

stärker Örebroregionens innovationsstödsystem ska öka jämfört med 2021. 

 

Strategi 

Region Örebro län ska verka för att fördjupa en långsiktig samverkan samt struktur och kapaci-

tetsuppbyggnad inom länets utpekade innovationsstrategiska prioriteringar – vår Smarta Specia-

lisering. Region Örebro län ska bidra till att utveckla och stärka den innovationsstödjande infra-

strukturen i länet i syfte att etablera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovat-

ionsmiljöer.  

Region Örebro län ska i samverkan utveckla rollen som regionalt utvecklingsansvarig (RUA) 

genom strukturerade kopplingar till interna strategier och handlingsplaner. Region län ska driva 

en gemensam vilja att flytta position i sakfrågan Innovationsutveckling och aktivt driva ett reg-

ionalt ledarskap genom att pröva och utvärdera nya arbetssätt. 

Mål: Territoriellt mål: Örebro län är en attraktiv och konkurrenskraftig region för håll-

bar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen och då främst inom natur, kultur och 

måltid. 

Indikatorer 

Antal gästnätter i Örebro län ska öka med 33 procent jämfört med 2016. 

Ökad omsättning och förädlingsvärde bland besöksnäringsföretagen 

Antal vandrare på Bergslagsleden och cyklister inom Bergslagen cycling ska öka jämfört med 

2021. 

Ökad upplevd ledkvalité av gäster på Bergslagens cyklingsleder och Bergslagens leder. 
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Indikatorer 

Ökat antal forum för hållbar turism. 

Öka antalet företagare som deltar i affärsutvecklande insatser. 

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande 

och möjliggörande kraft för länets näringsliv och dess centrala aktörer genom nya arbets-

sätt, metoder och styrmodeller. 

Indikatorer 

Region Örebro län upplevs som en drivande, samlande och möjliggörande kraft i de nya nät-

verken Branschrådet (BR), Regionala turismutvecklingsgruppen (RTU) samt Aktörs-nätver-

ket (ANB). 

Öka de gemensamma resurserna som avsatts för turismutveckling i länet jämfört med år 

2021. 

Ökat antal digitala besökare på Berglagsleden och Bergslagen cykling. 

 

Strategi 

Region Örebro län ska verka för att öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och 

evenemang. Region Örebro län ska skapa förutsättningar för ökad tillväxtmognad för små- och 

medelstora företag inom besöksnäringen. Länets attraktionskraft ska stärkas genom ökad sam-

ordning och paketering av besöksmål och besöksattraktioner. 

Region Örebro län ska utveckla rollen som Regionalt utvecklingsansvarig (RUA) genom struk-

turerade kopplingar till interna strategier och handlingsplaner. Region Örebro län ska driva en 

gemensam vilja att flytta position i sakfrågan och aktivt driva ett regionalt ledarskap genom att 

pröva och utvärdera nya arbetssätt. Region Örebro län ska leda länet till en starkare samsyn ge-

nom tydligt gemensamt mål om att flytta vår position mot en självklar plats att bo och besöka 

samt att bedriva verksamhet på.  

Mål: Territoriellt mål: I Örebro län har fler fullföljt sin grundläggande utbildning och har 

förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Indikatorer 

Andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka i jämförelse 

med senast tillgängliga statistik. 

Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka i jämförelse med sen-

ast tillgängliga statistik. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska. 

Andelen i befolkningen 25-64 år, med minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skill-

nader mellan män och kvinnor ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast 

tillgängliga statistik. 

Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka 
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Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlande 

och möjliggörande kraft till länets skolhuvudmän genom att stötta med omvärldsbevak-

ning, metoder och nya samverkansformer. 

Indikatorer 

Andelen deltagare i samverkansgrupper som bedömer att förutsättningar för samverkan har 

stärkts i jämförelse med senast tillgängliga uppföljning. 

Nyttjande av tilldelade deltagarveckor från folkbildningsrådet på Fellingsbro folkhögskola 

och Kävesta folkhögskola. Målvärde: 100% 

Strategi 

Region Örebro län ska verka för att det livslånga lärandet stärks, att fler fullföljer och avslutar 

sin grundläggande utbildning och att elever gör medvetna val. Region Örebro län ska på en stra-

tegisk nivå leda, driva och samordna frågor och insatser utifrån samverkansdokumentet, Kun-

skapslyft för barn och unga 2016-2022 med tillhörande aktivitetsplan, samt systematiskt länka 

samverkansdokumentet mot ett antal uppsatta effektmål. Region Örebro län ska driva mot den 

gemensamma målbilden och aktivt verka för ett regionalt ledarskap genom att pröva, följa upp 

och lära.  

Mål: Territoriellt mål: Örebro län har en stark kompetensförsörjning som bidrar till att 

branscher och arbetsgivare har tillgång till rätt kompetens. 

Indikatorer 

Sysselsättningsgrad, andelen förvärvsarbetande, 20-64 år ska öka. Skillnader mellan olika 

grupper ska minska. Båda indikatorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik. 

Utbildningsnivå, eftergymnasialnivå. Andelen i befolkningen 25-64 år, med minst tvåårig ef-

tergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska minska. Båda indi-

katorerna mäts i jämförelse med senast tillgängliga statistik. 

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samord-

nande och möjliggörande kraft för länets aktörer inom utbildning och kompetensförsörj-

ning genom att stötta med omvärldsbevakning, dialog forum och nya samverkansformer. 

Indikatorer 

Andel samverkansaktörer som bedömer att förutsättningar för matchning och kompetensför-

sörjning stärkts. 

Strategi 

Region Örebro län ska verka för att utbildningsutbudet är relevant och tillgängligt utifrån länets 

bristyrken och regionala styrkeområden enligt smart specialisering samt att arbetsgivarnas be-

hov attraherar fler att utbilda sig i linje med dessa. Region Örebro län ska också verka för att en 

regional infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande för företag och individer. 

Vidare ska Region Örebro län skapa ökade förutsättningar för att utveckla stödstrukturer för ar-

betslivets strategiska kompetensförsörjningsarbete.  

Region Örebro län ska systematiskt länka handlingsplanen för kompetensförsörjning mot ett an-

tal uppsatta effektmål. Därutöver ska Region Örebro län driva mot den gemensamma målbilden 
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och flytta position i sakfrågan och aktivt driva ett regionalt ledarskap genom att pröva, följa upp 

och lära.  

 

Mål: Territoriellt måI: I Örebro län upplever invånarna en god hälsa och en hög grad av 

socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande, vilka är jämlikt och jämställt fördelad över be-

folkningen. 

Indikatorer 

Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt utsatta famil-

jer ska minska jämfört med senast tillgängliga statistik. 

Andel invånare med gott självskattat hälsotillstånd ska öka. Skillnader mellan män och kvin-

nor/ pojkar och flickor ska minska. Skillnader mellan olika delar av länet ska minska. Samt-

liga jämförelser görs mot senast tillgänglig statistik. 

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län arbetar tillsammans med olika samverkanspar-

ter och genomför breda folkhälsoinsatser och särskilda insatser för grupper i utsatta livs-

situationer, där utvecklings- och samverkansarbetet skapar en god, jämlik och jämställd 

hälsa samt goda livsvillkor för länets befolkning. 

Indikatorer 

Antalet breda folkhälsoinsatser som pågår. 

Antalet insatser för särskilda grupper som pågår. 

Deltagare i samverkansgrupperingarnas uppfattning av nyttan av de insatser som pågår. 

Strategi 

Region Örebro län utvecklar och stödjer samverkan genom en fungerande samverkansstruktur 

inom ramen för de specifika samverkansråden för folkhälsa respektive social välfärd samt vård 

och omsorg. 

Region Örebro län utvecklar och stödjer kunskaps- och metodutveckling inom områdena folk-

hälsa och social välfärd. Verksamhet inom områdena folkhälsa och social välfärd i regionen be-

drivs med utgångspunkt i evidens och aktuell kunskap. 

Inom Regionala utvecklingsstrategins prioriterade område ”Hälsofrämjande arbete och hälso- 

och sjukvård” finns tre handlingsplaner; ”God jämlik och jämställd hälsa”, ”Sammanhållen vård 

och omsorg” och ”Social Välfärd” som innehåller strategier för uppfyllelsen av målsättningar i 

RUS. Handlingsplanerna genomförs genom intern samverkan inom Region Örebro län och till-

sammans med andra aktörer inom regionen. 
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Mål: Territoriellt mål: Örebro län är i framkant i arbetet med cirkulär och biobaserad 

ekonomi med en effektiv förädling inom skogs- och jordbruket där både traditionella och 

nya varor och tjänster utvecklas och bidrar till en hållbar tillväxt i hela Örebro län. 

Indikatorer 

Bioekonomins andel av BRP samt utveckling av klimatutsläpp (%) 

Mål: Territoriellt mål: I Örebro län är energin som används förnybar, energianvänd-

ningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser nära noll. 

Indikatorer 

Installerad solcellseffekt(MW) i länet jämfört med tidigare år. 

Andelen fossiloberoende personbilar i länets fordonsflotta. Med fossiloberoende avses elfor-

don, laddhybrider, gas- eller etanoldrivna fordon. 

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och samverkan 

för länets aktörer gällande förnybar energi, effektiv energianvändning och växthusgasut-

släpp nära noll. 

Indikatorer 

Andel samverkansaktörer som anser att Region Örebro län skapar drivkraft, engagemang och 

samverkan. 

Antal externa deltagare vid aktiviteter. Fördelning per kön ska redovisas. 

Andel nöjda deltagare i externa aktiviteter. 
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Uppdrag: Att tillsammans med andra berörda nämnder (hälso- och sjukvårdsnämnd, kul-

tur- och fritidsnämnd) fortsätta arbetet med gemensamma aktiviteter kring TABB (Till-

sammans för alla barns bästa) 

Uppdrag: Att tillsammans med andra aktörer stärka och utveckla lärcentrum. Vägled-

ning, validering och handledning bör vara centrala delar inom lärcentraverksamhet i lä-

nets kommuner. 

Uppdrag: Regeringsuppdrag att i projektform arbeta med att stärka och utveckla hållbar 

regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet. 

Uppdrag: Att skapa förutsättningar och driva på utvecklingen av tillämpningar av AI 

inom främst industri och offentlig sektor. Region Örebro läns interna organisationsöver-

gripande arbete med tillämpning av AI för beslutsstöd och sjukvårdsutveckling ska be-

kräfta länets position som ledande inom AI. 

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att stärka Campus Grythyttan och Grythyttan som ort 

via aktiva insatser. 

Uppdrag: För att möta utmaningen med ett ökat behov av el och möjliggöra nya etable-

ringar hitta lösningar på hur el kan användas på ett hållbart sätt. Detta måste ske i sam-

verkan mellan nätbolag, kommuner, Länsstyrelse och andra organisationer. 

Uppdrag: Att påbörja insatser utifrån handlingsplanen Innovation och skogsråvara i 

världsklass, tillsammans med relevanta aktörer. 

 

Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, 

utifrån deras behov. 

Indikatorer 

Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad delaktighet och tillgänglighet för invånare, 

organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”. 

3.2 Perspektiv: Process 

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspek-

tivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvä-

gagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska ut-

föras. 

Strategi: Kvalitet och utveckling 

Strategier för kvalitet och utveckling 

• Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.  

• Att leda för hållbarhet.  

• Att involvera och motivera medarbetare.  
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• Att utveckla värdeskapande processer.  

• Att förbättra verksamheten och skapa innovationer. 

Region Örebro län är utpekat av regeringen som regional utvecklingsansvarig i Örebro län. I 

förordningen beskrivs uppdraget som att: 

- Utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, regional utvecklingsstrategi. 

- Samordna insatser för att genomföra strategin. Insatser ska skapa hållbar regional utveckling. 

- Följa upp och låta utvärdera och årligen redovisa resultat till regeringen. 

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, 

program och insatser. 

Den organisation som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet ska bland annat samordna insat-

ser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvarig organisation är också 

skyldig att följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala ut-

vecklingsarbetet. Arbetet ska ske löpande, systematiskt och långsiktig.  

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål som speglar de tre hållbarhetsdimens-

ionerna, är beroende av varandra: 

- stark konkurrenskraft, 

- hög och jämlik livskvalitet, 

- god resurseffektivitet, 

Det krävs tvärsektoriell samverkan, samhandling och en konsekvent integrering av de tre håll-

barhetsdimensionerna i allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och konkurrens-

kraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmaningsdrivet och utforskande där utvecklings-

strategins mål eller prioriterade områden sätts i centrum. När vi kraftsamlar kring insatser behö-

ver vi tänka utanför områdes- och organisationsgränser. En beskrivning av helheten och hur 

olika delar hänger ihop och påverkar varandra är ett steg för att öka förståelsen, tydliggöra olika 

aktörers ansvar samt öka delaktigheten. Infrastruktur för uppföljning och utvärdering samt en 

plan för kommunikation och samverkan gör att det finns möjligheter för god systematik i läran-

det. 

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin är en viktig del i själva genom-

förandet. En del av uppföljningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av indikato-

rer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall behöver det kompletteras med kvalitativ 

information som samlas in i samband med uppföljning av de prioriterade områdena, handlings-

planer, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje prioriterat område påverkar samt-

liga övergripande mål och flera effektmål i den regionala utvecklingsstrategin. Därför identifie-

rar vi vilka insatser som binder ihop de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrate-

gin och skapar en gemensam förståelse om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring 

gemensamma insatser blir det större kraft i genomförandet, då fler jobbar tillsammans. Detta 

gäller såväl internt inom organisationen, som mellan olika regionala aktörer, men också nation-

ellt med andra regioner samt internationellt och då framförallt inom EU.  

Beroende på vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med framöver, kan sättet utveckl-

ingsarbetet bedrivs på skilja sig åt utifrån utmaningens art. Det kan leda till att en ny handlings-

plan arbetas fram, att en utforskande expedition startas, att ett nätverk initieras eller förändras 

eller att ett projekt startas.  
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Strategi: Digitalisering 

Strategier för digitalisering 

• Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen för att öka den digi-

tala mognaden i organisationen.  

• Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt. 

Strategi: Hållbar utveckling 

Strategier för hållbar utveckling 

• Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stöd-

processer.  

• Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbar-

hetsfrågorna.  

• Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att 

försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål. 

• Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och inte-

grera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna. 

Strategi: Regional utvecklingsstrategi 

Sverige har i mars 2021 fått en ny nationell strategi, Nationell strategi för hållbar regional ut-

veckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör inriktningen för den regionala utvecklingspo-

litiken. Genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken ska vara samordnad med lands-

bygdspolitiken, politiken för hållbar stadsutveckling, miljöpolitiken samt andra berörda politik-

områden. Strategin med dess strategiska områden och prioriteringar är vägledande för inrikt-

ningen av de regionala utvecklingsstrategierna.  

Stora samhällsutmaningar som genomsyrar hela den nationella strategin för hållbar regional ut-

veckling i hela landet 2021–2030 är: 

– miljöproblem och klimatförändringar 

– demografiska förändringar 

– ökade klyftor både inom Sverige och inom EU. 

Dessa samhällsutmaningar samt förutsättningarna för en hållbar regional utveckling varierar 

mellan olika delar av landet. Därför behöver insatser för en hållbar regional utveckling ha ett 

territoriellt perspektiv.  

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till en hållbar utveckling i alla delar av landet. Ut-

vecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder ska stärkas och klyftorna ska 

minska. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Alla människor ska 

kunna känna delaktighet, påverka sin livsmiljö, forma sina liv och få tillgång till utvecklingsre-

surser utifrån sina förutsättningar oavsett var i landet man bor. Goda, attraktiva och omsorgsfullt 

gestaltade livsmiljöer är betydelsefullt i detta, liksom att verka för bevarande av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster för att skapa motståndskraftiga samhällen i ett förändrat klimat. 

Näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften och bidra till omställ-

ningen till hållbar utveckling. 

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS ska ses över vart fjärde år. Region Örebro läns nuva-

rande RUS, Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-

2030, är antagen 2018. Region Örebro län har därför genomfört en översyn av strategin. I dialog 

med partnerskapet för regional utveckling har Region Örebro län beslutat att inte göra en ny 

RUS utan att behålla strukturen i nuvarande RUS och att göra nödvändiga uppdateringar.  
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Strategi för regional utvecklingsstrategi 

• Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS övergripande mål. 

• Att samordna insatser för genomförandet av RUS i samverkan med länets kommuner och öv-

riga externa aktörer. 

Uppföljning av regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030 har identifierat tre områ-

den att kraftsamla kring och integrera i genomförandet: 

 Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi. 

 En ökad inkludering. 

 Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid. 

Mål: Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett 

gemensamt lärande hos länets aktörer. 

Indikatorer 

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och priorite-

ringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka. 

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för 

Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka. 

Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning 

och/eller nya beslut ska öka. 

Mål: Handlingsplaner och insatser kopplade till RUS integrerar viktiga perspektiv som 

jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete samt inkludering. 

Indikatorer 

Andel handlingsplaner kopplade till RUS som är jämställdhetsintegrerade ska öka. 

Andel handlingsplaner kopplade till RUS som har integrerat perspektiven som anges i den 

regionala utvecklingsstrategin, där det är relevant, ska öka. 

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete 

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete 

• Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling. 

• Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka lä-

nets utveckling. 

3.3 Perspektiv: Resurs 

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en 

hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verk-

samhetsmässig och finansiell god hushållning. 

Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jäm-

ställda och jämlika arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning. 

Indikatorer 

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. 
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Indikatorer 

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år. 

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. 

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. 

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år. 

Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras under kommande år. 

Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt 

uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 

Indikatorer 

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. 

Uppdrag: Nämnden ska upprätta och genomföra ekonomisk handlingsplan i syfte att bi-

behålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara 

och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärk-

ningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Uppföljning av handlingsplanen ska vara en del av nämndens del- och årsrapportering till 

regionstyrelsen. 

4 Budget 

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling 

Även 2021 års ekonomiska resultat förväntas bli positivt för nämnden som helhet. Den beslu-

tade prognosen vid delåret var ett överskott om 1,5 mnkr. Denna prognos var ytterst försiktig. 

Även om restriktionerna hävs under hösten kommer viss verksamhet fortfarande att ske digitalt 

och att genomföra fysiska konferenser samt möten kommer bli svårt att hinna med under den tid 

som återstår av 2021. 

Fortsatt restriktivitet angående övriga kostnader och vakanshållning gäller fortfarande, vilket 

talar för att nämndens överskott blir ytterligare positivt. 

Nämnden har tilldelats en pris- och löneuppräkning om 2,1 procent, vilket underlättar för verk-

samheterna inom nämnden. I budgeten har 1 procent av uppräkningen fördelats ut till respektive 

verksamhet. Övrig del av löne- och prisuppräkningen har fördelats till de verksamheter som haft 

svårt att få ihop budgeten. En utmaning i budgeten är precis som tidigare år mobilitetsstödet, det 

vill säga det bidrag till studerande örebroare på folkhögskolor runt om i Sverige. Denna ökade 

kostnad har till stor del finansierats med del av pris- och löneuppräkningen samt tillfälliga över-

skott inom andra verksamheter. Ytterligare en utmaning finns inom Fellingsbro folkhögskola då 

de är en personalintensiv verksamhet. 

Nämnden har tilldelats en ettårig satsning om 4 miljoner kronor i särskilda satsningar för år 

2022. Medlen skall prioriteras till återstart och omställning för jobb, utbildning och företagande. 

2021 års särskilda satsningar om 5 miljoner kronor kvarstår och medlen ska prioriteras till 

återstart av Örebro län för jobb och tillväxt. 
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Sammanställning särskilda satsningar   

    

Område Näringsliv   

Almi, permanent utökning av verksamhetsbidrag                        300  

Almi, ettårig, utökning av verksamhetsbidrag                        700  

50% tjänst avs AI                        400  

Bergslagen Cycling                        500  

Kriskommunikation                        240  

Fokusområden                     4 300  

    

Område Energi & klimat   

50% tjänst avseende skoglig näring                        380  

50% tjänst avseende elektrifiering                        380  

    

Område Utbildning & arbetsmarknad   

Grundläggande struktur för samverkan                      1 000  

Kompetensförsörjning                        800  

                      9 000  

 

Samtliga verksamheter har precis som för 2021 varit restriktiva med övriga kostnader och mot 

bakgrund av det digitala arbetssätt som har tvingats fram under pandemin kommer vi med all 

säkerhet se att verksamheterna nu övergår till nya arbetssätt med s k hybridmöten osv. 

Nämnden har haft positiv utveckling vad gäller statsbidrag under 2021. Detta ser ut att hålla i 

sig även för år 2022, särskilt Område välfärd och folkhälsa. 

Nämnden omsätter 270,3 miljoner kronor i budget och finansieras både av regionen (56%) och 

externt (44%) genom statsbidrag, projektbidrag och övriga intäkter. Att nämnden kan bibehålla 

den goda externa finansieringen kommande år är viktigt för att bibehålla ambitionsnivån i verk-

samheten. 

 

4.2 Budget 2022 

  

Utgångsläget för nämndens ekonomi 2022 bedöms som gynnsam mot bakgrund av den pris- och 

löneuppräkning om 2,1 procent som tilldelats nämnden. Till detta kommer den ettåriga sats-

ningen om 4 miljoner kronor i prioriterade medel som kommer att nyttjas till "Återstart och om-

ställning för jobb, utbildning och företagande" samt de 5 miljoner kronor i prioriterade medel 

som beslutades inför 2021 som avser " Återstart av Örebro län för jobb och tillväxt". 

Precis som tidigare år är det ett särskilt fokus på folkhögskolornas ekonomi. De har under de 

senaste åren arbetat strukturerat med ekonomiuppföljningar och de åtgärder som återfanns i be-

slutad handlingsplan för budget i balans. Arbete med kostnadsrestriktivitet och att inte ersätta 

pensionsavgångar är delar som skolorna arbetat med i budgetarbetet. Resultatet för folkhögsko-

lorna 2021 förväntas bli positivt mot bakgrund av effekter av pandemin och omställning av 

verksamhet. Detta påverkar förutsättningarna för skolornas ekonomi 2022 positivt. Nivån på 
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statsbidragen är något osäker men vi har förutsatt att nivån är samma som för 2021. 

Samtliga sakområden har budgeterat övriga kostnader i 2018 års prisnivå, vilket varit nödvän-

digt för att motverka löneökningen. Trots detta utgångsläge så har majoriteten av områden klarat 

av att få en budget i balans. Den tilldelade pris- och löneuppräkningen om 1 procent underlättar 

till viss del. Folkhögskolorna har fått full uppräkning och på så sätt fått ihop sin budget. 

Inom Område utbildning och arbetsmarknad har det däremot varit tufft och förutom full uppräk-

ning har övriga områden bidragit med sina överskott. Inom detta område har en del av den tills-

vidareanställda personalstyrkan tidigare till största del varit finansierade via externa projekt, nu 

saknas den finansieringen då projekten är avslutade. 

Förvaltningskansliet (som även arbetar mot samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden) är 

fortsatt mycket kostnadsrestriktiv som en konsekvens av de kostnadsreduceringsuppdrag som 

beslutats inom Region Örebro län. Personal som slutar återbesätts inte per automatik utan viss 

vakanshållning av tjänster sker. Inom kansliets budget finns även en reserv om 1,0 mnkr att för-

dela/besluta om under året. 

Ekonomin följs upp månatligen med målsättningen att tidigt fånga upp negativa avvikelser. 

Möjligheten att följa upp mobilitetsstödet är begränsat och sker främst terminsvis i efterhand. 

Allt sammantaget bedöms nämnden ha en god ekonomi och kunna bedriva sin verksamhet på i 

stort sett nuvarande nivå även under 2022. 

  

4.3 Ekonomiska nyckeltal 

Procent Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021 

Lönekostnadsökningstakt 3,4% 7,0% 1,7% 

4.4 Resultatbudget regional tillväxt 

Belopp i mnkr Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021 

Verksamhetens intäkter    

Erhållna bidrag 93,6 96,1 94,1 

Övriga intäkter 24,2 23,3 22,1 

Summa intäkter 117,8 119,4 116,2 

    

Verksamhetens kostnader    

Personalkostnader -150,3 -141,3 -142,2 

Lämnade bidrag -50,3 -52,9 -52,9 

Övriga kostnader -68,7 -67,5 -64,9 

Avskrivningar, inventarier -1,1 -1,1 -1,1 

Summa kostnader -270,4 -262,8 -261,1 

    

Verksamhetens nettokostnader -152,6 -143,4 -144,9 
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Belopp i mnkr Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021 

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1 

Resultat *) -152,7 -143,5 -145,0 

*) Resultat budget 2022 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäk-

tige 

4.5 Driftbudget regional tillväxt 

Belopp i mnkr Budget 2022 Prognos 2021 

 
Omsätt-

ning 

Varav 

budget- 

ram 

Omsätt-

ning 

Varav 

budget- 

ram 

Område utbildning och arbetsmarknad (exkl 

folkhögskolor) 
19,4 17,4 21,8 16,4 

- Fellingsbro Folkhögskola 70,4 28,0 63,4 27,4 

- Kävesta Folkhögskola 42,4 21,3 41,7 20,3 

Område näringslivsutveckling 44,7 40,0 43,9 37,4 

Område välfärd och folkhälsa 23,4 10,4 21,5 9,8 

Område energi och klimat 14,8 4,3 14,0 3,5 

Förvaltningsgemensamt 55,2 31,3 54,0 28,7 

Summa 270,3 152,7 260,3 143,5 

4.6 Investeringsbudget 

Belopp i mnkr Budget 2022 Prognos 2021 Budget 2021 

Immateriella anläggningstillgångar    

Byggnadsinvesteringar    

Medicinteknisk utrustning    

It-utrustning    

Övrig utrustning 5,2 6,4 6,4 

Summa 5,2 6,4 6,4 

5 Organisation 

Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli. Förvaltning-

ens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder. Regional tillväxtnämnd, samhällsbyggnads-

nämnden och kulturnämnden. 

Till regional tillväxtnämnd hör sakområdena näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmark-

nad, välfärd och folkhälsa samt energi och klimat. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till 
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regional tillväxtnämnd, men ger stöd till hela förvaltningen. 

 

6 Uppföljning 

Uppföljning av regional tillväxtnämnds måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport 1 och 

verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker 

och åtgärder. 

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter. 

7 Intern styrning och kontroll 

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksam-

hetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verk-

samheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten: 

Intern styrning 

a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. 

b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. 

Intern kontroll 

c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt la-

gar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. 

d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ända-

målsenlig. 

e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, till-

gänglighet och spårbarhet. 

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att 

verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika ne-

gativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Akti-
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viteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åt-

gärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av 

verksamhetsplanen. 

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräck-

lig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad 

efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksam-

heten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina 

ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av 

helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styr-

ningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en 

samlad bedömning i årsredovisningen. 

7.1 Internkontrollplan 

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga 

nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder. 

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resul-

tatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektö-

ren. 

Förklaringar till IK-planen nedan: 

Verksamhet: Process/område. 

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med 

krav c, d och e. 

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras. 

Verk-

samhet 
Risk Åtgärd 

HR Risken att systematiskt ar-

betsmiljöarbete (SAM) inte 

efterlevs. 

Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska sä-

kerställa efterlevnaden av SAM utifrån de reg-

ionövergripande dokument som finns, och upp-

följning ska ske i ledningsgrupper och i samver-

kansgrupper. 

Ekonomi Risken att leverantörsfaktu-

ror inte betalas i tid. 

Regionövergripande åtgärd: Månadsvisa kon-

troller av ej attesterade fakturor i centralen i eko-

nomisystemet Raindance. 

Informat-

ionssäker-

het 

Risken att verksamheten inte 

efterlever tillämplig data-

skyddslagstiftning (GDPR 

och Patientdatalagen). Samt 

NIS-direktivet och lag 

(2018:1174) om informat-

ionssäkerhet för samhällsvik-

tiga och digitala tjänster. 

Regionövergripande åtgärd: Säkerställ ett syste-

matiskt och riskbaserat informationssäkerhetsar-

bete med användande av de resurser som i prio-

ritering i förhållande till andra angelägna verk-

samheter, kan anslås. All berörd personal ska ha 

god kunskap om och medverka till att följa re-

gelverk för informationssäkerhet,  att informat-

ionsklassa och riskbedöma vid inköp, upphand-

ling och förändring som kan påverka informat-

ionssäkerheten. 

Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att in-

formationsklassning av IT-stöd som innehåller 
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Verk-

samhet 
Risk Åtgärd 

personuppgifter har genomförts i enlighet med 

riktlinje för informationsklassning. 

Regionövergripande åtgärd: Informationsä-

gare/objektägare ska säkerställa att identifierade 

informationssäkerhetsbrister åtgärdas. 
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Ägaranvisning samt finansiering av ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB år 2022 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 
 
att   godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner 
Mälardalen AB för 2022 samt 
 
att    godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB för 2022. 
 

Sammanfattning 
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län genom Region 
Örebro läns förvaltnings AB med 24,5 procent. Varje år utkommer 
ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende 
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.  
 
En del mindre förändringar i ägaranvisningen föreslås för år 2022.  
För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra 
till samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget (Almi) aktivt ta 
initiativ till en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata 
och offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja 
företagsutveckling samt internationalisering av näringslivet. Här finns ett 
förtydligande i förslaget att detta särskilt gäller att förstärka Almis strategiska 
och operativa samarbete med Mälardalens universitet, Örebro Universitet och 
kommunerna samt andra aktörer i regionen.  
 
Nytt är även att bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll 
inom de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart 
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specialisering i Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra 
utmaningsområdena i Östra Mellansverige.  
 
Ägaranvisningen innehåller ett fortsatt uppdrag för bolaget att följa 
utvecklingen av det pågående corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget 
och ägaranvisning anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos 
företagen som detta kan komma att föranleda. 
 
Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för ökad 
samordning av insatser i aktörssystemet och i samband med detta redogöra för 
hur bolaget arbetat för att vara närvarande i hela Region Västmanland och hela 
Region Örebro län. Här finns ett förtydligande att föregående års insatser 
fördelat på bransch och kommun ska redovisas 
 
Tidigare beslutad målstruktur kvarstår.  
 
Region Örebro läns anslag till bolaget har från 2018-2021 varit den samma,  
7 220 840 kr. Ägarna föreslår i en överenskommelse att utöka finansieringen 
med totalt 1 224  490 kronor. Finansieringen från Region Örebro län föreslås 
således öka med 300 000 kr från och med år 2022, till en summa av 7 520 840 
kr. Behovet av en ökad finansiering kan i huvudsak förklaras av Almis ökade 
kreditstock. 

Ärendebeskrivning 
Almi Företagspartner Mälardalen AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi 
Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region 
Västmanland (24,5 procent) och Region Örebro län genom Region Örebro läns 
förvaltnings AB (24,5 procent). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina 
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets 
verksamhet. Anvisningarna är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med 
beslut som fattats vid årsstämma under våren 2021.  
I ägaranvisningen framgår att bolagets verksamhet ska utgå från Almis vision 
och affärsidé. 
 
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi 

möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred 
kunskap om företagande och hållbar tillväxt. 
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Av ägaranvisningen framgår att bolagets uppdrag är att stärka det svenska 
näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Ägaranvisningen 
innehåller även riktlinjer för verksamheten.  
Bolagets verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag 
som inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av 
marknadens privata aktörer.  
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak 
riktat till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgrupps-
modell ska vara styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential 
och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för 
beslut om insatser. 
Bolaget ska bidra till utveckling och kommersialisering av företag med 
kunskapsintensiva affärsidéer, till exempel genom samverkan med science 
parks samt inkubatorer och andra akademinära miljöer. Verksamheten ska även 
bidra till ett jämställt företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och 
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar till-
växt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbara över tid. 
För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra 
till samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget aktivt ta initiativ 
till en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och 
offentliga aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företags-
utveckling samt internationalisering av näringslivet. Här finns ett förtydligande 
i förslaget att detta särskilt gäller att förstärka Almis strategiska och operativa 
samarbete med Mälardalens universitet, Örebro Universitet och kommunerna 
samt andra aktörer i regionen. Detta gäller också samverkan med bolag i den 
egna koncernen som Almi Invest och andra regionbolag.  
Bolaget ska i övrigt 

- medverka i genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna i 
Västmanlands respektive Örebro län,  

- kontinuerligt informera samtliga kommunledningar om bolagets 
verksamhet i samverkan med de regionala ägarna, 

- driva verksamhet kring internationalisering i företag genom 
verksamheten inom EEN, kommunicera nya projektidéer i tidigt läge 
med moderbolag och de regionala ägarna för att möjliggöra 
gemensamma satsningar. 
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Nytt är att bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom 
de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i 
Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra utmanings-
områdena i Östra Mellansverige. 

Ägaranvisningen innehåller ett fortsatt uppdrag för bolaget att följa 
utvecklingen av det pågående Corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget 
och ägaranvisning anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos 
företagen som detta kan komma att föranleda.  
Ägarna föreslår i en överenskommelse att finansiera verksamheten 2022 enligt 
nedan.  
 

Almi 
Mälardalen 

Moderbolag  
 

Regional 
ägare   

 
 Summa  

Anslag  15 655 638     51%  15 041 680     49%  30 697 308         

varav Västmanland      7 520 840            

varav Örebro      7 520 840        

Totalt 15 655 628 51% 15 041 680 49% 30 697 308 

 

Region Örebro läns anslag till bolaget har från 2018-2021 varit den samma, 
7 220 840 kr. Från och med 2022 föreslås finansieringen öka med totalt  
1 224 490 kr. Detta innebär att Region Örebro län föreslås öka sitt anslag med 
300 000 kr per år. Behovet av en ökad finansiering kan i huvudsak förklaras av 
Almis ökade kreditstock. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Anvisningarna förväntas ha en positiv inverkan på miljö- och jämställdhets-
perspektiven. Bolaget ska enligt anvisningarna medverka till ett jämställt 
företagande och medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små 
och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses 
tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara 
över tid. Almi ska även enligt anvisningarna arbeta mot alla kunder i mål-

44 (66)



 

 
5 (6) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Näringslivsutveckling, Lisa Virén 2021-10-06 Dnr: 21RS8034 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

gruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden samt kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund. 

Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom regionala tillväxtnämndens budget. 

Uppföljning 
Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig 
rapport av hur målen har uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser, dels 
en skriftlig rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning 
av denna ägaranvisning. Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av 
bolagets arbete för ökad samordning av insatser i aktörssystemet och i samband 
med detta redogöra för hur bolaget arbetat för att vara närvarande i hela Region 
Västmanland och hela Region Örebro län. Här finns ett förtydligande att före-
gående års insatser fördelat på bransch och kommun ska redovisas. Bolaget ska 
tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av 
periodens utfall av fastställda mål. Bolaget ska i dialog med ägarna tillställa 
ägarna tertialrapportering av vissa indikatorer. Bolaget ska på moderbolagets 
begäran bidra till redovisning av hur koncernen agerat marknads-
kompletterande.  

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 6 oktober 2021 

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 

Målstruktur affärsområde Företagspartner - Almi Mälardalen AB 

Resursbedömning 2022 

Almi Företagspartner Mälardalen AB – anslag 2022 med uppräkning  

 

 

Petter Arneback  
Regional utvecklingsdirektör 
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 

Almi Företagspartner Mälardalen AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi 
Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region 
Västmanland (24,5 procent) och Region Örebro län (24,5 procent). 

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende 
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet  

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som 
fattats vid årsstämma under våren 2021. 

1 Uppdrag 

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för 
en hållbar tillväxt. 

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat 
till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Målgruppsmodellen ska vara 
styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis 
marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser. 

Verksamheten ska bidra till ett jämställt företagande och medverka till att 
konkurrenskraftiga, och hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir 
fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbara över tid. 

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos 
företagen i samtliga av länens kommuner.  

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen (bredd-, spets- och idealkunder) 
men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av 
expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt 
kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utveckling och 
kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom 
samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademinära miljöer.  

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som 
inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens 
privata aktörer.  
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För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra 
till samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget aktivt ta initiativ till 
en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga 
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling 
samt internationalisering av näringslivet i regionen. Detta gäller särskilt arbete att 
förstärka sitt strategiska och operativa samarbete med Mälardalens universitet, 
Örebro Universitet och kommunerna, andra aktörer i regionen. Detta gäller också 
samverkan med bolag i den egna koncernen som Almi Invest och andra 
regionbolag i syfte att agera som ett Almi gentemot regionala intressenter och 
marknaden. 

Bolaget ska också aktivt verka för en bättre samordning mellan länens olika 
innovationsstödjande insatser. 

2 Vision och affärsidé  

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé. 
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter 

för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om 
företagande och hållbar tillväxt. 

3 Riktlinjer för verksamheten 

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i 
kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens 
produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom affärsutveckling. 
Bolaget ska följa utvecklingen av det pågående Corona-utbrottet och inom ramen 
för uppdraget och denna ägaranvisning anpassa verksamheten efter de 
förändrade behov hos företagen som detta kan komma att föranleda. 

Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå 
från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan 
verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att 
uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning. 
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Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av 
resurserna används för affärsverksamhet mot kund.  

Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska användas. Bolaget är 
registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen och ska särskilt beakta 
och vidta de åtgärder som krävs för god internkontroll och regelefterlevnad, till 
exempel genom åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av 
terrorism och för att efterleva GDPR-regelverket (Dataskyddsförordningen). 
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet.  

4 Övriga anvisningar 

Bolaget ska i övrigt 
 medverka i genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna i 

Västmanlands respektive Örebro län. 
 kontinuerligt informera samtliga kommunledningar om bolagets verksamhet i 

samverkan med de regionala ägarna. 
 driva verksamhet kring internationalisering i företag genom verksamheten 

inom EEN, kommunicera nya projektidéer i tidigt läge med moderbolag och de 
regionala ägarna för att möjliggöra gemensamma satsningar. 

 Bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom de 
regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i 
Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra 
utmaningsområdena i Östra Mellansverige. 

5 Verksamhetens mål 

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid 
gällande målstruktur vilken överlämnas till bolaget i särskild ordning. Den 
målstruktur som överlämnats gäller fortsatt till dess att en ny och reviderad 
målstruktur överlämnas. 

6 Särskild rapportering 

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport 
av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig 
rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna 
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ägaranvisning. Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för 
ökad samordning av insatser i aktörssystemet och i samband med detta redogöra 
för hur bolaget arbetat för att vara närvarande i hela Region Västmanland och 
hela Region Örebro. Föregående års insatser fördelat på bransch och kommun 
ska redovisas. 

Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om 
uppföljning av periodens utfall av fastställda mål. 

Bolaget ska i dialog med ägarna tillställa ägarna tertialrapportering av vissa 
indikatorer.  

Bolaget ska på moderbolagets begäran bidra till redovisning av hur koncernen 
agerat marknadskompletterande. 

7 Finansiering av verksamheten 

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2022 anslagsmedel enligt särskild 
överenskommelse. 

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som 
finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig, eller av annan finansiär, 
enligt särskilda överenskommelser. Särskilda uppdrag från någon ägare till 
Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och intäkter för uppdrag som 
finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Sådana uppdrag kan 
tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets 
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan. 

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom 
medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU.  

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har 
upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett 
överlämnats till bolaget.  

 

Västerås den                          2021 Örebro den                                  2021 
 
Region Västmanland Region Örebro län 
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………………………………. ………………………………… 
Denise Norström Irén Lejegren 
 
 
Stockholm den                      2021 
 
Almi Företagspartner AB 
 
 
 
………………………………. 
 
Britta Burreau
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Målstruktur affärsområde Företagspartner
Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i sju (7) målområden med totalt 12 underliggande mål. 

• För sju (7) av de tolv (12) målen beslutas målnivåerna av ägarna genom denna anvisning. Dessa mål är markerade 
med (Ä). 

• För fem (5) av de tolv (12) målen beslutas målnivåerna, efter dialog mellan affärsområde företagspartner och 
dotterbolag, inom ramen för koncernens årliga verksamhetsplaneringsprocess. Målnivåerna fastställs slutligen av 
bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Dessa mål är markerade med (S). 
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Målområde Mål Målnivå Mål-
typ

Rapport styrelse

Q1 Q2 Q3 Q4

Hållbar tillväxt i 
kundföretagen

Nettoomsättningstillväxt
Nettoomsättningstillväxten i kundföretagen ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen 
utgörs av den regionala företagsstocken av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt 
Europeiska kommissionens definition.

(Ä) - - - X

EBITDA-tillväxt
EBITDA -tillväxten i kundföretagen ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen utgörs av 
den regionala företagsstocken av mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska 
kommissionens definition. 

(Ä) - - - X

Fokusgrupper 

Andel unika kunder i tidiga skeden Andel unika kunder i tidiga skeden (uppstarts- och expansionsfaser) ska uppgå till minst 80 procent. (Ä) - X - X

Andel kvinnor av unika kunder

Andel kvinnor (den högst rankade företagsledaren) av unika kunder ska vara högre än jämförelsegruppen. 
Jämförelsegruppen utgörs av den regionala företagsstocken mikroföretag samt små och medelstora 
företag enligt Europeiska kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 
procent per år under den senaste 3-årsperioden.

(Ä) - X - X

Andel utländsk bakgrund av unika 
kunder 

Andel utländsk bakgrund av unika kunder ska vara högre än jämförelsegruppen. Jämförelsegruppen 
utgörs av den regionala företagsstocken mikroföretag samt små och medelstora företag enligt Europeiska 
kommissionens definition, vars omsättning har vuxit med i genomsnitt minst 10 procent per år under den 
senaste 3-årsperioden.

(Ä) - X - X

Avkastning Avkastning lån rullande 36 månader Avkastning lån rullande 36 månader ska ligga mellan två (2) och fyra (4) procent. (Ä) X X X X

Affärsvolymer
Utbetalda lån Total utbetalning nya lån (kr). Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska bidra till att 

koncernens övergripande mål uppnås (S) X X X X

Avslutade affärsutvecklingsinsatser Avslutade affärsutvecklingsinsatser (antal). Målnivån beslutas efter samråd med affärsområdet och ska 
bidra till att koncernens övergripande mål uppnås. (S) X X X X

Produktivitet Kostnad/insats Bolaget ska eftersträva en hög produktivitet definierat som kostnad/insats. Målnivån beslutas efter samråd 
med affärsområdet och ska bidra till att koncernens övergripande mål uppnås. (S) X X X X

Hållbart 
värdeskapande

Engagemangsindex
Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig själva och 
därmed bidra till att Almi når sina mål. Engagemangsindex mäts i den årliga medarbetarundersökningen 
och ska uppgå till minst 85.

(S) - - - X

God kundkännedom genom KYC i 
Almis aktiva affärsrelationer Bolaget ska ha 100 procent kundkännedom i alla sina aktiva affärsrelationer. (Ä) - X - X

Nöjda kunder NPS Kundföretag
Almis kundföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att rekommendera Almi till andra. 
Genom NPS-enkäter (Net Promotor Score) till kundföretag utvärderas om kunderna är nöjda med Almis 
insats. NPS ska uppgå till minst 55.

(S) - X - X
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1 Viktig aktör på kreditsidan under pandemin 
Under pandemins utbrott 2020 fick vi en mycket hög efterfrågan på krediter. 
Genom att våra ägare var snabba med anslag till extra insatser kunde vi ställa om 
på ett effektivt sätt och möta det stora behovet i marknaden. Under året lånade vi 
ut drygt 420 mkr vilket var en ökning med ca 75% jmf med föregående år. En stor 
del av dessa krediter var brygglån. I brygglånets villkor ingick en initial 
amorteringsfrihet på 12 månader, efter denna tid ska lånet lösas eller läggas om. 
Vi är just nu inne i en mycket intensiv period av omläggningar. Parallellt med 
brygglånen har vi även haft en hög utlåning till olika typer av ägarskiften och 
nystarter, då det finns branscher som påverkats positivt eller inte alls av 
pandemin. Vi kan även se att efterfrågan på krediter från innovativa företag har 
varit fortsatt god. 
 

2 Ökad kreditstock 
Av de kunder som blivit beviljade brygglån var ca 65% av dessa är helt nya 
kunder. De har aldrig haft kontakt med Ami tidigare. De branscher som är 
dominerande är handel, hotell/restaurang och tillverkningsindustri. 
 
Mälardalens kreditstock har vuxit under flera år, både vad gäller antal krediter 
och volym. Under 2020 märkte vi av en volymökning med ca 30%. Mälardalen har 
därmed den tredje största kreditstocken i Sverige.  
 
Vi ser att denna stock kräver ökade resurser, för att fortsätta hålla en god 
kreditkvalitét behöver vi genomföra ett stort antal uppföljningar under kommande 
år. Antalet villkorsändringar är också högt, under årets första 7 månader har vi 
genomfört drygt 300 villkorsändringar.  
 
 

54 (66)



Bedömning av resurser 
2022 för Almi Mälardalen 
 

 

2 

3 Omställning - kompetensförsörjning 
Vi ser att de företag som har drabbats av pandemin har behov av omställning. Det 
kan exempelvis vara inom digitalisering eller hållbarhet, men det kan också 
handla om utmaningar med likviditet, lönsamhetsstyrning, affärsmodell, sättet att 
nå kunder, internationalisering mm. En fråga som också är aktuell är behovet av 
kompetensförsörjning, här kan vi se att flera företag har behov av rådgivning inom 
detta område. Almis roll blir då att coacha företagare för att försöka lösa denna 
fråga. Vi gör detta delvis till tillväxtföretag inom projektet SMART Tillväxt, dock 
finns detta behov i än högra grad hos företag som är i behov av omställning. 

Intresset för ägarskiften/generationsskiften, har blivit större. Under, eller snarare 
efter kriser uppstår det fler möjligheter till ägarskiften, vilket vi på Almi ser. Vi ser 
därför ett ökat behov av seminarier och rådgivning inom ägarskiftesfrågor. 

En stor del av behoven kring omställning kan vi hantera inom projektet Hållbar 
Omställning ÖMS, dock ser vi att frågan kring kompetensförsörjning och 
ägarskiften kräver ytterligare resurser 2022. 

4 Konsekvensanalys vid uteblivet resurstillskott 
Vi ser en uppenbar risk att vi inte kommer att kunna jobba tillräckligt med 
uppföljningar på samma sätt som tidigare för att undvika konkurser och i 
slutändan förluster för bolaget.  

Vi kommer inte att ha tillräckliga möjligheter till affärsutvecklingsinsatser för de 
företag som har behov av kompetensförsörjning och ägarskiften i den 
konjunkturuppgång som vi förväntar oss framöver 

 

5 Sammanfattning 
Vi bedömer behovet av resursförstärkning under 2022 genom en höjning av 
basanslag med 1,2 mkr samt 1,4 mkr i extra satsningar. Genom en höjning av 
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basanslaget har vi möjlighet att klara den ökade kreditstocken och ökningen av 
antalet uppföljningar som det medför. Genom anslaget till den extra satsningen 
kan vi genomföra insatser inom bl a kompetensförsörjning och ägarskiften. 

 

Mikael Fällman, vd Almi Företagspartner i Mälardalen AB 
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Almi Företagspartner Mälardalen AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering 
av verksamheten 2022 
 

Av ägaranvisningar 2021 för Almi Företagspartner Mälardalen AB framgår att 
finansieringen av bolagets verksamhet för 2022 ska överenskommas i särskild 
ordning. 

Ägarna har beslutat att verksamheten 2022 ska finansieras enligt nedan. 

 

Almi Mälardalen Moderbolag  
 

Regional ägare   
 

 Summa  
Anslag, kr  15 655 628     51%    15 041 680     49%  30 697 308     
varav Västmanland    7 520 840       

varav Örebro    7 520 840       

TOTALT, kr  15 655 628     51%  15 041 680     49%  30 697 308     

 

Denna överenskommelse har upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna 
tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.  

 

Västerås den                      2021            Örebro den                      2021 
 
Region Västmanland  Region Örebro 
  
  
………………………………. ………………………………… 
 
Denise Norström Irén Lejegren 
 
 
Stockholm den                 2021              
 
Almi Företagspartner AB  
 
 
………………………………. 
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Britta Burreau
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Näringslivsutveckling, Lisa Virén 2021-10-06 Dnr: 21RS8681 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Regional tillväxtnämnd 

 

 

Utökad finansiering för extra satsningar till ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB för 2022  

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar  
 
att   godkänna en utökad finansiering på 0,7 mkr för extra satsningar till ALMI 
Företagspartner i Mälardalen AB för 2022. 

Sammanfattning 
ALMI ser ett ökat intresse kring ägarskiften/generationsskiften. Samtidigt finns 
ett ökat behov av stöd och rådgivning gällande företagens långsiktiga 
kompetensförsörjning. ALMI bedömer att behovet kräver en resursförstärkning 
genom 1,4 mkr i extra satsningar på ägarskiften och kompetensförsörjning. 
Finansieringen sker under förutsättning att de regionala ägarna, Region Örebro 
län samt Region Västmanland, tillskjuter 0,7 mkr var.  

Ärendebeskrivning 
Under och i huvudsak efter kriser uppstår det fler möjligheter till ägarskiften 
och ALMI ser att intresset för ägarskiften/generationsskiften har blivit större 
sedan 2020. Det är fortsatt ett stort antal företag i vårt län som har behov av ett 
ägarskifte. Som företagare behövs inspiration, kompetens och rådgivning för att 
ta steget. 

ALMI ser samtidigt att det inom många branscher är svårt att hitta rätt 
arbetskraft. Många företag behöver stöd och rådgivning för att hantera bolagets 
långsiktiga kompetensförsörjning. ALMI anser att det i vissa fall behövs 
skräddarsydda utbildningar och i andra fall information om vilka möjligheter 
som redan finns idag. ALMI:s roll inom kompetensförsörjning bör vara att göra 
en fördjupad behovsanalys för att utröna hur det verkliga behovet ser ut. ALMI 
behöver utveckla och fördjupa sina redan existerande modeller och 
rådgivningsverktyg för att även inkludera kompetensförsörjning för att kunna 

60 (66)



 

 
2 (2) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Näringslivsutveckling, Lisa Virén 2021-10-06 Dnr: 21RS8681 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

utveckla kunden vidare. ALMI:s roll blir också att förmedla kunder till 
lämpliga aktörer. Målgruppen är små- och medelstora företag, där ett extra 
fokus läggs på de mindre företagen. ALMI bedömer att behovet kräver en 
resursförstärkning genom 1,4 mkr i extra satsningar på ägarskiften och 
kompetensförsörjning. Finansieringen sker under förutsättning att de regionala 
ägarna, Region Örebro län samt Region Västmanland, tillskjuter 0,7 mkr var.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Bolaget ska enligt ägaranvisningarna medverka till ett jämställt företagande och 
medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora 
företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som 
bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. Almi ska 
även enligt anvisningarna arbeta mot alla kunder i mål-gruppen men ha ett 
särskilt fokus på tidiga skeden samt kvinnor och personer med utländsk 
bakgrund. 

Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom regionala tillväxtnämndens budget. 

Uppföljning 
Uppföljning sker inom ramen för befintlig verksamhet där bolaget i samband 
med årsstämman ska till lämna dels en skriftlig rapport av hur målen har 
uppnåtts samt kommentera eventuella avvikelser, dels en skriftlig rapport av 
väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av ägaranvisningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regional tillväxtnämnd den 6 oktober 2021. 
Bedömning av extra uppdrag 2022 för Almi Mälardalen AB. 

 

Petter Arneback  
Regional utvecklingsdirektör 

Skickas till: 
Almi Företagspartner Mälardalen AB
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Extra uppdrag Almi Mälardalen AB 

 

Almi Mälardalen möter ca 1600 små- och medelstora företag per år i Örebro län 
vilket gör att vi har god bild över hur behoven ser ut hos dessa företag. Vi ser att 
det finns behov som inte täcks av vår ordinarie verksamhet, det är dels 
ägarskiften och dels kompetensförsörjning. 

Intresset för ägarskiften/generationsskiften, har blivit större. Under, eller snarare 
efter kriser uppstår det fler möjligheter till ägarskiften, vilket vi på Almi ser. Det är 
fortsatt ett stort antal företag i vårt län som har behov av ett ägarskifte. Som 
företagare behövs inspiration, kompetens och rådgivning för att ta steget. Vi ser 
därför ett ökat behov av seminarier och rådgivning inom ägarskiftesfrågor. 

Vi har provat att arbeta med ägarskiftesfrågan tidigare, genom dels 
kompetensutvecklande seminarier och dels genom individuell affärsrådgivning. Vi 
har genomfört seminarierna tillsammans med andra aktörer, ex Coompanion, 
banker, revisionsbyråer, advokatbyråer med flera Dessa insatser var lyckade och 
vi ser att vi genom detta extra uppdrag skulle kunna återuppta det arbetet igen. 
Finansiering av ägarskiften är självfallet ett fortsatt viktigt uppdrag som vi har 
arbetat med under flera år. 

Ett behov som har funnits under flera år och fortfarande är stort är behovet av 
kompetensförsörjning. Almis roll inom kompetensförsörjning bör vara att göra en 
fördjupad behovsanalys för att utröna hur det verkliga behovet ser ut. Vi ser idag 
att det inom många branscher är svårt att hitta rätt arbetskraft, i vissa fall behövs 
det skräddarsydda utbildningar och i andra fall information om vilka möjligheter 
som redan finns idag. För det företag som har behov av affärsutveckling kan vi på 
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Almi erbjuda detta. I övriga fall kan vi förmedla uppdraget till andra aktörer som 
arbetar med kompetensförsörjning. 

I det extra uppdraget ingår därmed att ta fram ett fördjupat behovshjul med fokus 
kompetensförsörjning samt att ta använda oss av våra rådgivningsverktyg för att 
utveckla kunden vidare. Vår roll blir också att förmedla kunder till lämpliga 
aktörer. Målgruppen är små- och medelstora företag, där ett extra fokus läggs på 
de mindre företagen.  

Vi bedömer behovet av resursförstärkning genom 0,7 mkr i extra satsningar. 
Genom den extra satsningen kan vi genomföra ovanstående insatser inom 
kompetensförsörjning och ägarskiften. 

 

Mikael Fällman, vd Almi Företagspartner i Mälardalen AB 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-10-06 Dnr: 21RS26 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Regional tillväxtnämnd 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Regional tillväxtnämnd beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Regional tillväxtnämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller 
tjänsteman i enlighet med gällande delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till den styrelse/nämnd som har fattat beslut om delegering.  
 
Nu redovisas beslut av områdeschef för Näringslivsutveckling, enligt punkt 3.3 
i nämndens delegationsordning gällande företagsstöd för perioden 2021-08-06 
– 2021-09-01, diarienummer NYPS: REGT-88-21 med flera. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regional tillväxtnämnd den 6 oktober 2021. 

 

Petter Arneback 
Regional utvecklingsdirektör 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-10-06 Dnr: 21RS26 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Företagsstöd  

Perioden: 2021-08-06 – 2021-09-01 

  
Dnr Stöd Företag Bransch/Prioritering Kön Kommun Belopp Beslutsfattare 

Områdeschef 
NypsID: Regt-
88-21 

Investeringsstöd Plåtteknik i Kumla 
AB 

Tillverkningsindustri M Kumla 800 000 Kristina Eklöf 

NypsID: Regt-
97-21 

Omställningscheck Klara Sinnerstrand Hälsa och kroppsvård 
 

K Örebro 30 000 Kristina Eklöf 

NypsID: Regt-
93-21 

Investeringsstöd Viking Grossisten 
AB 

Postorder mm. Avslag pga 
ej godkänd bransch 

M Nora Avslag Kristina Eklöf 

NypsID: Regt-
94-21 

Mikrostöd Tero Hollanti Litterärt och kostnärligt 
skapande. Avlslag pga ej 
godkända kostnader 

M Nora Avslag Kristina Eklöf 

NypsID: Regt-
95-21 

Mikrostöd Tero Hollanti Litterärt och kostnärligt 
skapande. Avlslag pga ej 
godkända kostnader 

M Nora Avslag Kristina Eklöf 
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