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

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Föredragande:
Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Margareta Carlsson (V) med Greger
Persson (SD) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 30 mars 2021.
2. Begäran att få starta teknisk projektering (BP2) avseende tillskapande av
nya lokaler till Regionservice, Område fastigheter, T-huset,
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 14OLL5832

Föredragande: Ellinor Sundqvist

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna begäran att få starta teknisk projektering (BP2) avseende tillskapande av nya
lokaler till Regionservice, Område fastigheter, T-huset, Universitetssjukhuset Örebro
Sammanfattning

I T-huset på Universitetssjukhuset Örebro finns idag sjukhusets fastighetstekniska nav. I
huset arbetar driftgrupp USÖ i lokaler som är i stort behov av renovering,
verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassning. Resultatet av att genomföra detta projekt
blir främst att skapa en god arbetsmiljö, att tillgodose T-husets stora renoveringsbehov samt
att säkerställa att inga obehöriga når de tekniska system som driften av sjukhuset vilar på.
Vid denna beslutspunkt är planeringen av lokalerna färdigställd och en teknisk projektering
ska startas för att skapa bygghandlingar till projektet.
Beslutsunderlag




FördragningsPM Servicenämnden 210316 Begäran att få starta teknisk projektering
(BP2) Tillskapande av nya lokaler till Regionservice, fastigheter, T-huset,
Universitetssjukhuset Örebro
BP2 Tillskapande av lokaler för fastighetsdrift, T-huset, USÖ

3. Om och tillbyggnad av Danshuset på Kävesta folkhögskola
Diarienummer: 14OLL6059

Föredragande: Peter Kanat, Lisa Rosander

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar
att initiera upphandling avseende om- och tillbyggnad av Danshuset på Kävesta
folkhögskola
att godkänna begäran om att få starta byggnation avseende om och tillbyggnad av Danshuset
på Kävesta folkhögskola enligt bygg- och investeringsprocessen (BP3)
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Föredragningslista

Sammanfattning

Befintliga danshuset på Kävesta folkhögskola byggdes år 2007 och danslinjen är i stort
behov av ändamålsenliga lokaler. Detta innebär ett behov av ytterligare danssalar för att
kunna utöka danslinjen till en tvåårig linje. Dessutom är skolans övriga deltagare på främst
allmän kurs i behov av en gymnastiksal då rörelse är en viktig del i att deltagarna lyckas
med sina studier.
Projektet innebär att befintlig danssal renoveras samt tillbyggnad av ny dans- och
gymnastikbyggnad med tillhörande rum som tillgodoser skolans behov.
Projektet befinner sig i skedet att en teknisk projektering är utförd och planerad upphandling
av en generalentreprenad kan påbörjas när erforderligt beslut fattats i servicenämnden.
Upphandlingen planeras ske mellan april- juni 2021.
Byggtiden bedöms pågå från och med kvartal 4 2021 till och med kvartal 2 2023.
Byggnaden bedöms vara verksamhetsklar under sommaren 2023.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM, Servicenämnden 2021-03-16, Om och tillbyggnad av Danshuset på
Kävesta folkhögskola
Servicenämnden 2021-03-16, Bilaga FPM, BP3 om och tillbyggnad danshus, Kävesta
folkhögskola

4. Anmälnings- och meddelandeärenden till servicenämnden
Diarienummer: 19RS10111

Föredragande:

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

20RS66- 30-52, Beställning lös konst under 2020 .
Beslutsunderlag



FöredragningsPM servicenämnd 2021-03-16

5. Information
Föredragande:
Sammanfattning

Hållbarhet - Emma Bratt
Tidplan för verksamhetsplan med budget 2022 - Eva Fûhr
Förvaltningschefen informerar - Mehmed Hasanbegovic
Beslutsunderlag




§10 RS Tidsplan verksamhetsplan med budget 2022 och uppföljning 2021
Tidsplan verksamhetsplan med budget 2022 och uppföljning 2021
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL5832

Organ

Servicenämnden

Begäran att få starta teknisk projektering (BP2) avseende
tillskapande av nya lokaler till Regionservice, Område
fastigheter, T-huset, Universitetssjukhuset Örebro
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna begäran att få starta teknisk projektering (BP2) avseende tillskapande av
nya lokaler till Regionservice, Område fastigheter, T-huset, Universitetssjukhuset
Örebro
Sammanfattning
I T-huset på Universitetssjukhuset Örebro finns idag sjukhusets fastighetstekniska nav.
I huset arbetar driftgrupp USÖ i lokaler som är i stort behov av renovering,
verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassning. Resultatet av att genomföra detta
projekt blir främst att skapa en god arbetsmiljö, att tillgodose T-husets stora
renoveringsbehov samt att säkerställa att inga obehöriga når de tekniska system som
driften av sjukhuset vilar på. Vid denna beslutspunkt är planeringen av lokalerna
färdigställd och en teknisk projektering ska startas för att skapa bygghandlingar till
projektet.
Ärendebeskrivning
I T-huset på Universitetssjukhuset i Örebro finns sjukhusets fastighetstekniska nav. En
stor del av försörjningen av sjukhuset styrs från detta hus. I huset arbetar driftgrupp
USÖ som består av driftgrupp fastighetsteknik, el och lås samt bygg och
verksamhetsservice. Verksamheten tillsammans med lokalplanerare från
Regionservice, fastigheter har skapat en lokalplanering med hjälp av arkitekt.
Funktioner har utretts och efter detta beslut ska den tekniska projekteringen startas
som ska utmynna i bygghandlingar och en riktpriskalkyl för projektet.
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL5832

Projektet innebär att helrenovera och verksamhetsanpassa byggnaden. Stora delar av
ytskikten är 20-30 år gamla, fasaden är original från mitten av 1900-talet och taket
behöver åtgärdas. De yttre renoveringarna pågår i mindre delprojekt, exempelvis att
byta solfångarna på taket till solceller och att delvis tilläggsisolera fasaden.
Inomhus byggs bottenvåningen och delar av källarvåningen och övervåningen om för
att både skapa en säker arbetsmiljö där drifttekniker sköter verkstadsarbete och
administrativt arbete i olika lokaler. Idag sköter driftteknikerna administrativt arbete i
verkstaden vilket är ett arbetsmiljöproblem. På övervåningen kommer de
administrativa ytorna att finnas, som ska kunna användas på ett modernt och flexibelt
sätt.
På nedervåningen har funktioner i planeringsskedet utretts för att se hur mycket som
kan effektiviseras och om delar ska läggas ut på entreprenad ur kostnadssynpunkt.
Dessa utredningar har utmynnat i att en viss del av verkstadsutrustningen tas bort,
medan exempelvis snickeriet behålls i samma omfattning. Behovet av en reception har
också utretts och styrgruppen har beslutat att inte gå vidare med att skapa en
receptionsfunktion med tillhörande personal i T-huset. Säkerhetsmässigt kommer
frågor att utredas vidare i projekteringsfasen där skalskyddet och det inre skalskyddet
skyddar driften av sjukhuset genom de tekniska systemen. I T-huset har under sista
delen av 2020 en omflyttning färdigställts där kirurgklinikens lokaler har flyttats upp
från källarvåningen till övervåningen. Detta medger också att driftgruppens
omklädningsrum kan byggas om i källarvåningen utan avbrott.
Syftet med projektet är
- att få ändamålsenliga lokaler för de tre driftgrupperna med plats att växa i då
driftåtagandet för område Universitetssjukhuset Örebro ständigt ökar med
byggnation och verksamhetsservice
- att få en god arbetsmiljö och främja samarbetet mellan driftgrupperna
- att hålla en hög säkerhetsnivå då T-huset är navet för sjukhusets tekniska
installationer
- att T-husets underhållsbehov tillgodoses

Beredning
Beslut om BP1, begäran att starta planering, Servicenämnden § 64 2019-10-23
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL5832

Bedömning
Projektet har flera gånger genom åren blivit nedprioriterat. I takt med att driftåtagandet
har ökat behöver också personalens utrymmen byggas om och moderniseras. I
dagsläget behöver även huset helrenoveras vilket inte kan dröja längre. Budgeterade
medel finns och en entreprenör är upphandlad då detta finns med som en option i
upphandlingen av reservvattenprojektet. Bedömningen är därmed att beslutet att gå in i
teknisk projektering är nödvändigt.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet väntas innebära positiva konsekvenser ur miljöperspektivet då
ombyggnationen med fasad- och fönsterbyte förväntas ge energibesparingar. Beslutet
väntas också ge positiva konsekvenser ur jämställdhetsperspektivet då
omklädningsrum för kvinnor utökas. Beslutet väntas inte innebära konsekvenser ur
barnperspektivet.
Ekonomiska konsekvenser
Den tekniska projekteringen enligt detta beslut finansieras genom rad ”Projektering,
pott” i verksamhetsplanen. Om projektet skulle avbrytas innan byggnation kommer
nedlagda kostnader att faktureras verksamheten.
Efter nästa beslut (BP3) att gå in i byggnation kommer budgeterade medel för
verksamhetsanpassningen att tas från rad ”Lokal för fastighetsdrift, T-huset” samt för
renoveringen av T-huset delar av rad ”Ombyggnad T-huset”. För
verksamhetsanpassningen innebär projektet en hyreshöjning för driftgrupp USÖ och
för renoveringsdelen innebär projektet en hyreshöjning för samtliga hyresgäster inom
Region Örebro län.
Projektet är i detta läge, efter planering men innan teknisk projektering,
kostnadsberäknat till
78 miljoner kronor i byggnadsinvestering inklusive reinvestering och nyinvestering
3,5 miljoner kronor i byggnadsansluten utrustning samt
1,4 miljoner kronor i möbler och inredning
Kalkylen gäller ombyggnationen för driftens lokaler och inte för de yttre
renoveringarna som bedrivs i enskilda projekt.

www.regionorebrolan.se

7 (37)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Fastighetsförvaltning, Ellinor Sundqvist

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL5832

Uppföljning
Uppföljning av den tekniska projekteringen sker i beslutspunkt 3, begäran att få starta
byggnation.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM Servicenämnden 210316, Begäran att få starta teknisk projektering
(BP2) avseende tillskapande av nya lokaler till Regionservice, Område fastigheter
BP2, Begäran att få starta teknisk projektering, tillskapande av nya lokaler till
fastighetsdrift, T-huset USÖ

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice
Skickas till:
Ellinor Sundqvist, Regionservice, fastigheter
Torbjörn Sjölander, Regionservice, fastigheter
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Driftgrupp Yttre fastigheter, Peter Kanat

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL6059

Organ

Servicenämnden

Om och tillbyggnad av Danshuset på Kävesta
folkhögskola
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att initiera upphandling avseende om- och tillbyggnad av Danshuset på Kävesta
folkhögskola
att godkänna begäran om att få starta byggnation avseende om och tillbyggnad av
Danshuset på Kävesta folkhögskola enligt bygg- och investeringsprocessen (BP3)
Sammanfattning
Befintliga danshuset på Kävesta folkhögskola byggdes år 2007 och danslinjen är i stort
behov av ändamålsenliga lokaler. Detta innebär ett behov av ytterligare danssalar för
att kunna utöka danslinjen till en tvåårig linje. Dessutom är skolans övriga deltagare på
främst allmän kurs i behov av en gymnastiksal då rörelse är en viktig del i att
deltagarna lyckas med sina studier.
Projektet innebär att befintlig danssal renoveras samt tillbyggnad av ny dans- och
gymnastikbyggnad med tillhörande rum som tillgodoser skolans behov.
Projektet befinner sig i skedet att en teknisk projektering är utförd och planerad
upphandling av en generalentreprenad kan påbörjas när erforderligt beslut fattats i
servicenämnden.
Upphandlingen planeras ske mellan april- juni 2021.
Byggtiden bedöms pågå från och med kvartal 4 2021 till och med kvartal 2 2023.
Byggnaden bedöms vara verksamhetsklar under sommaren 2023.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Driftgrupp Yttre fastigheter, Peter Kanat

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL6059

Ärendebeskrivning
Befintliga danshuset på Kävesta folkhögskola byggdes år 2007 och danslinjen är i stort
behov av ändamålsenliga lokaler.
Danssalen räcker inte till för att möta upp de behov som finns, när danssalen byggdes
2007 fanns redan då behov av att utöka. Behovet är ytterligare danssalar för att kunna
möta de behov som finns inom verksamheten. Sedan 2014 har skolan ökat antalet
deltagare med 20 % och planen är att när danshuset är färdigbyggt ska danslinjen
kunna ta del av dessa lokaler och då kunna erbjuda en tvåårig utbildning. Med
ändamålsenliga lokaler kommer danshuset på Kävesta folkhögskola fungera som ett
komplement till övrig dansverksamhet inom Regionen. Under sommaruppehållen har
skolan kunnat upplåta danssalen som residens och på så sätt kunnat vara en del av flera
olika världsomfattande projekt vilka Regional Utvecklings danskonsulenter inom
Område kultur arbetat med. Detta samarbete skulle med rätt lokaler kunna fortgå året
om, i dagsläget är den möjligheten endast möjlig under sommaren då skolans deltagare
har sommaruppehåll.
För att kunna fortsätta bedriva verksamheten och tillgodose det behov som finns att ta
hänsyn till så behöver skolans danshus byggas om och utökas. Nuvarande danssal
räcker inte till för att möta upp de behov som finns.
Befintlig dansbyggnad har en yta om cirka 250 kvadratmeter, i den bygganden finns en
danssal på cirka 130 kvadratmeter samt tillhörande omklädningsrum, toaletter och
förråd.
Enligt framarbetat förslag kommer planerad tillbyggnad få en yta om cirka 750
kvadratmeter och bland annat innehålla en större danssal samt en mindre danssal.
Till den större av danssalarna kommer gradänger, ljud- ljusutrustning att installeras, så
de uppfyller behovet för ändamålsenliga dans och gymnastiklokaler.
I den nya byggnaden kommer även omklädningsrum, kontor, förråd och grupprum att
byggas till. Utifrån ett hälsoperspektiv ska den mindre av gymnastiksalarna som byggs
kunna kombineras som teorisal för danslinjen och som motionssal för deltagare på
allmän kurs.
Planen som finns framtagen tar tillvara på befintlig lokal där den görs mer tillgänglig
och verksamhetsanpassad med gemensamma utrymmen och förråd.
Genom att bygga om- till befintlig byggnad kommer skolan få ändamålsenliga lokaler
vilket kommer att uppfylla behovet på moderna dans och gymnastiklokaler.
Stor hänsyn tas till att byggnaden ska vara tillgänglighetsanpassad för människor med
olika funktionsnedsättningar. Planen är anpassad utifrån ett tillgänglighetsperspektiv
där jämställdhet och tanke kring särskilda behov varit i fokus vid planeringen.
I det framarbetade förslaget har personal från skolan i ett tidigt skede varit delaktiga i
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Driftgrupp Yttre fastigheter, Peter Kanat

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 14OLL6059

planering- projektarbetet.

Beredning
Ekonomi, service- och ägarutskottet har vid sitt sammanträde den 8 november 2016
behandlat ärendet 2016-11-08 §73.
Ekonomi, service- och ägarutskottet har vid sitt sammanträde den 11 december 2018
behandlat ärendet 2018-12-11 §125.

Bedömning
För att kunna fortsätta bedriva verksamhet med riksintag behöver skolans danshus
byggas ut. Det saknas teorisal, omklädningsrum och dusch för lärare. Det finns ingen
golvvärme och ventilationen i byggnaden är inte tillräcklig, utöver behovet om en
större danssal som tillgodoser deltagarnas behov.
Om och tillbyggnationen bedöms vara nödvändig för att tillgodose det behov som
Kävesta folkhögskola har och bedömningen är att befintliga lokaler inte uppfyller
behovet. En om- tillbyggnad kommer tillgodose skolan med moderna och mer
ändamålsenliga lokaler och skapar bättre förutsättningar inom Region Örebro läns att
tillgodose dagens och framtida behov med moderna och ändamålsenliga
utbildningslokaler.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Gällande miljöperspektivet så påverkar all nybyggnation miljön och
resursanvändningen i viss omfattning. Hänsyns tas till att välja byggmaterial som är
bra för miljön och inomhusklimatet. Byggnaden som uppförs kommer i bästa mån
säkerställas att energianvändning och miljöpåverkan minimeras med givna
förutsättningar, i befintlig byggnad kommer de tekniska systemen renoveras vilket
medför i den byggnaden lägre energiförbrukning. Gällande jämställdhetsperspektivet
så tas stor hänsyn till att byggnaden ska vara tillgänglighetsanpassad för människor
med olika funktionsnedsättningar.
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Driftgrupp Yttre fastigheter, Peter Kanat
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FöredragningsPM
Dnr: 14OLL6059

Ekonomiska konsekvenser
Projektet finansieras genom
Kapitalinvesteringsbudgeten 2021 rad ”RU Kävesta Folkhögskola, Dansens hus”
om 33,9 miljoner kronor samt rad ”RS FTG Reinvesteringar, pott” om 0,4 miljoner
kronor.
Beslutade medel till och med 2021 års byggnadskapitalinvesteringsbudget finns om
33,9 miljoner kronor. Projektet är färdigprojekterat och en kostnadsuppskattning har
gjorts om 34,3 miljoner kronor.
Regionservice fastigheter kommer i samband med projektet utföra reinvesteringar om
0,4 miljoner kronor.
Om byggprojektet genomförs kommer det att finansieras via
verksamhetens hyra i form av hyresökning enligt gällande hyresmodell för
kapitalinvesteringar till fastighetsägaren.
Ett projektavtal kommer att upprättas mellan Regional Utveckling och Regionservice
fastigheter.

Uppföljning
Beslutet följs upp i nästa beslutspunkt, BP4, slutrapport.
Investeringen rapporteras i årsredovisningen och delårsrapporteringarna.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM servicenämnden 2021-03-16, om och tillbyggnad danshus, Kävesta
folkhögskola.
Begäran att få starta upphandling och byggnation i bygg- och investeringsprocessen
(BP3) för om och tillbyggnad danshus, Kävesta folkhögskola.

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef Regionservice
Skickas till:
Peter Kanat, Regionservice fastigheter
Ewa Lindberg, Reg utveckling Utbildning och arbetsmarknad
Petter Arneback, Regional utveckling
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Juridik och Informationssäkerhet, Henrik Karlsson

2021-03-16

FöredragningsPM
Dnr: 19RS10111

Organ

Servicenämnden

Anmälnings- och meddelandeärenden till
servicenämnden
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
20RS66- 30-52, Beställning lös konst under 2020 .
21RS1026 - 1,3,5,7,9, Avtal gällande reklambyråtjänster.
20RS13196-1, Nytt lokalhyresavtal mellan Region Örebro län och Kongrexum AB på
fastighet Olof Palmes Torg 1 i Örebro.
20RS13197-1, Nytt lokalhyresavtal mellan Region Örebro län och Oiger
Boglundsängen 1 AB på fastighet Kardanen 1 i Örebro.
20RS13262, Hyresavtal för lokal, Hagaberg 15:6, Banvägen 28, Lindesbergs kommun.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM servicenämnd 2021-03-16

Mehmed Hasanbegovic
Förvaltningschef
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-26

Regionstyrelsen

§ 10 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2022 och
uppföljning 2021
Diarienummer: 20RS12713

Sammanfattning
Förslag till tidsplan för verksamhetsplan med budget 2022 och uppföljning 2021.
Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2022 ska skapa förutsättningar för en tydlig
och transparent process att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande
verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med
regionstyrelsens sammanträde i mars. Det utgör en del i underlag till förutsättningar för
verksamhetsplan med budget som ska informeras om i regionstyrelsen i mars.
Förutsättningarna kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny
skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas beslut om verksamhetsplan
med budget vid regionstyrelsens sammanträde i maj och regionfullmäktiges sammanträde i
juni.
Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i oktober. Nämndernas verksamhetsplaner ska
presenteras vid ett seminarium i november för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget
under 2021. Det avser uppföljning av helår 2020 och uppföljning i form av periodrapporter,
delårsrapport och uppföljning av helår avseende år 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-01-26, tidsplan verksamhetsplan med budget
2022 och uppföljning 2021
 Tidsplan verksamhetsplan med budget 2022 och uppföljning 2021, justerad efter beslut i
regionstyrelsens arbetsutskott
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkar att tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2022 bör
förlängas till att beslut i regionfullmäktige fattas under november månad 2021.
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Patrik Nyströms
(SD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservationer
Mot styrelsens beslut reserverar sig Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) till förmån
för Patrik Nyströms (SD) yrkande.
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-01-26

Regionstyrelsen
Beslut
Regionstyrelsen beslutar

att fastställa Region Örebro läns tidsplan för verksamhetsplan med budget 2022 och
uppföljning 2021.
Skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Rapport
Datum: 2021-01-26

Tidsplan
verksamhetsplan med
budget 2022 och
uppföljning 2021
Regionstyrelsen 26 januari 2021
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1.

Inledning

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2022 ska skapa förutsättningar för en
tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för
kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband
med regionstyrelsens sammanträde i mars. Det utgör en del i underlaget till
förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i
regionstyrelsen i mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens
vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i maj. Efter politisk beredning fattas
beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens
sammanträde i maj och regionfullmäktiges sammanträde i juni.
Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i oktober. Nämndernas
verksamhetsplaner ska presenteras vid ett seminarium i november för att säkerställa
regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med
budget under år 2021. Det avser årsredovisning/verksamhetsberättelse 2020 och
uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning/verksamhetsberättelse avseende år 2021.

2.

Tidsplan verksamhetsplan med budget
2022 och uppföljning 2021

Politiskt organ/
datum

Beslut/aktivitet/dokument

Regionstyrelsen/
26 januari

Regionstyrelsen beslutar om tidsplan för verksamhetsplan med
budget 2022 och uppföljning 2021.
Regionstyrelsens seminarium.
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att
säkerställa ”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i
balans, ska nämnderna presentera sina respektive
”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Detta sker vid två tillfällen, den 26 januari och 18 februari.
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Region Örebro län

Politiskt organ/
datum

Beslut/aktivitet/dokument

Regionstyrelsen/
18 februari

Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens
”verksamhetsberättelse 2020”.
Regionstyrelsens seminarium.
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att
säkerställa ”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i
balans, ska nämnderna presentera sina respektive
”Verksamhetsplan med budget 2021”.
Fortsättning från mötet den 26 januari.

Nämnderna/
februari

Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2020”.

Regionstyrelsens
arbetsutskott/
16 mars

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns
årsredovisning 2020”.
Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om förslag till
”Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2022-2024”,
enligt nedan.

Regionstyrelsen/
22-23 mars

Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning
2020”.
Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per
28 februari 2021”.
Regionstyrelsens omvärldsseminarium.
Presentation av omvärldsrapport med trender och hur dessa
påverkar verksamhetens förutsättningar, konsekvenser och
strategiska vägvalsfrågor.
Regionstyrelsen informeras om ”Förutsättningar för
verksamhetsplan med budget 2022-2024”.
Förutsättningarna innehåller sammanfattande slutsatser från
omvärldsrapporten samt en preliminär ekonomisk kalkyl för
perioden 2022-2024 inklusive preliminär investeringsbudget.
Underlag enligt SKR:s skatteunderlagsprognos i februari och
regionprisindex.

Regionfullmäktige/
14 april

Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning
2020”.

Regionstyrelsen/
29 april

Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per
31 mars 2021”.
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Politiskt organ/
datum

Beslut/aktivitet/dokument

4 maj

Komplettering av ekonomisk kalkyl till ”Förutsättningar för
verksamhetsplan med budget 2022-2024” enligt regeringens
vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.

Mars-maj

Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan
med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024”.

Regionstyrelsens
arbetsutskott/
18 maj

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar
2023-2024” inklusive skattesats.

Regionstyrelsen/
25 maj

Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per
30 april 2021”.
Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan
med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024”
inklusive skattesats.

Regionstyrelsen/
11 juni

Regionstyrelsen informeras om ekonomiskt utfall per 31 maj
2021.

Regionfullmäktige/
21-22 juni

Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar
2023-2024” inklusive skattesats.

Regionstyrelsen/
juni-oktober

Regionstyrelsen bereder regionstyrelsens ”Verksamhetsplan
med budget 2022”.

Nämnderna/
juni-oktober

Nämnderna bereder nämndens ”Verksamhetsplan med budget
2022”.

Regionstyrelsen/
31 augusti

Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”delårsrapport per 31
juli 2021”.

Nämnderna/
Nämnderna beslutar nämndens ”delårsrapport per 31 juli 2021”.
augusti-september
Regionstyrelsens
arbetsutskott/
14 september

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns
delårsrapport per 31 juli 2021”.

Regionstyrelsen/
21 september

Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns delårsrapport per
31 juli 2021”.

Regionfullmäktige/
5 oktober

Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns delårsrapport
per 31 juli 2021”.
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Politiskt organ/
datum

Beslut/aktivitet/dokument

Regionstyrelsen/
27 oktober

Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per
30 september 2021”.
Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan
med budget 2022”.

Nämnderna/
oktober

Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget
2022”.

Regionstyrelsen/
23 november

Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per
31 oktober 2021”.
Regionstyrelsens seminarium.
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att
säkerställa ”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i
balans, ska nämnderna presentera sina respektive
”Verksamhetsplan med budget 2022”.

Regionstyrelsen/
21 december

Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per
30 november 2021”.

Regionstyrelsen/
februari 2022

Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens
”verksamhetsberättelse 2021”.

Nämnderna/
februari 2022

Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2021”.

Regionstyrelsens
arbetsutskott/
mars 2022

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns
årsredovisning 2021”.

Regionstyrelsen/
mars 2022

Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning
2021”.

Regionfullmäktige/
april 2022

Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning
2021”.
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