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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

2020-06-17

FöredragningsPM
Dnr: 20RS255

Organ

Regionfullmäktige

Region Örebro läns årsredovisning 2019
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning för 2019,
att överföra investeringsmedel om sammanlagt 708 miljoner kronor till 2020 års
budget, samt
att fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2019 för Hälsoval -429,0 miljoner
kronor, Folktandvården -98,5 miljoner kronor och gemensamma nämnden för
företagshälsa och tolkförmedling 41,4 miljoner kronor.

Sammanfattning
Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2019 för Region Örebro län för
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning.
Tidigare beslutade investeringar om 708 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid
utgången av 2019 föreslås föras över till 2020 års investeringsbudget.
I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensamma nämnden för
företagshälsa och tolkförmedling.
Ärendebeskrivning
Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2019 för Region Örebro län för
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning.
Årets resultat uppgår till 478 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 467
miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av
finansiella tillgångar. Årets balanskravsresultat för Region Örebro län är 63 miljoner
kronor.

www.regionorebrolan.se

378 (719)

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

2 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

2020-06-17

FöredragningsPM
Dnr: 20RS255

Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de mål och
uppdrag som finns i verksamhetsplanen med budget 2019.
Vid avrapportering av 2019 års investeringar har ett antal investeringar som tidigare
har beslutats av regionfullmäktige inte verkställts före 2019 års utgång. Sammanlagt
föreslås totalt 708 miljoner kronor fördelade enligt nedan föras över till 2020 års
investeringsbudget.
Immateriella anläggningstillgångar
Fastighetsinvesteringar
Medicinteknisk utrustning
It-utrustning
Övriga investeringar
Totalt

5 mnkr
411 mnkr
148 mnkr
5 mnkr
139 mnkr
708 mnkr

I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolkförmedling. Det ackumulerade egna kapitalet för dessa
verksamheter framgår av bilaga.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Årsredovisningen innehåller rapportering inom hållbar utveckling med sociala,
ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och
jämställdhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17
Förslag till årsredovisning 2019 för Region Örebro län
Verksamheternas resultat 2019
Revisorernas verksamhetsberättelse 2019
Revisorernas redogörelse 2019
De sakkunnigas rapporter i sammandrag 2019
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Förord
Vår vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” uttrycker
vår långsiktiga viljeinriktning och knyter samman alla
medarbetare i Region Örebro län. Region Örebro län har ett
brett samhällsuppdrag inom hälso- och sjukvård, tandvård,
trafk, kultur, näringslivsutveckling och fera andra områden
som är viktiga för länets utveckling. Det är därför viktigt
att samla alla medarbetare som ska sträva mot att uppnå
den gemensamma visionen med invånarna i fokus. Vi
har beslutat om en ny målbild för hälso- och sjukvården i
Örebro län 2030. Målbilden ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården utifrån både invånare/
patient-, medarbetar- och organisationsperspektiv. Utifrån
länsinvånarnas behov och livssituationer samverkar vi också
med andra samhällsaktörer för att nå bästa resultat. Den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2018–2030, tillväxt
och hållbar utveckling i Örebro län, uttrycker Örebro läns
samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för
länets aktörer. Arbete pågår med handlingsplaner kopplat
till RUS för att få ett bra genomförande och ett gemensamt
arbetssätt inom länet.
När vi summerar det gångna året kan vi se att de festa av
målen och uppdragen i verksamhetsplanen med budget
2019 är uppfyllda och genomförts under året. Årets resultat
uppgår till 478 miljoner kronor för Region Örebro läns
koncern och 467 miljoner kronor för Region Örebro län,
inklusive orealiserade värdeförändringar av fnansiella
tillgångar. Årets balanskravsresultat för Region Örebro län
är 63 miljoner kronor, vilket är 187 miljoner kronor lägre
än planerat. Det fnns stora utmaningar med att några
nämnder redovisar underskott. Arbetet med handlingsplaner för att nå en budget i balans kommer att fortsätta även
under 2020. Samtidigt står vi inför några år med ett tuffare
ekonomiskt läge, vilket kommer kräva svåra prioriteringar.
En ny politisk organisation har trätt i kraft 2019 som bland
annat består av nio nämnder, varav fem är nya. Nämnderna
har övertagit en del av de ansvarsområden som regionstyrelsen tidigare har haft. Bland annat har vårdgivaransvaret
fyttats från styrelsen till nämnderna. Regionstyrelsen har nu
en mer renodlad roll med övergripande och långsiktiga frågor.
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Vi har fortsatt arbetet med ett brett utbud av hälso- och
sjukvård och tandvård som spänner från nära bassjukvård
till högt specialiserad vård. Vi ska ge en tillgänglig vård efter
behov, med rätt kvalitet och hög patientsäkerhet. Ett intensivt arbete pågår för att det ska uppnås. Strategin för klinisk
forskning och innovation fram till 2030 har beslutats som
är en viktig pusselbit i arbetet med den framtida kliniska
forskningen. Arbetet med regional tillväxt har fortsatt inom
utbildning och arbetsmarknad, näringslivsutveckling, kultur
och ideell sektor, välfärd och folkhälsa och social välfärd. Vi
har också bedrivit arbete för en väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer. Vårt uppdrag
inom alla verksamheter är att vara till för alla länsbor,
patienter och resenärer, var de än bor i länet, och att samverka med länets kommuner, näringsliv, myndigheter, civilsamhälle och andra samverkanspartners. Vi ska erbjuda en
hållbar, jämlik, jämställd och effektiv verksamhet, med god
tillgänglighet i länet.
Region Örebro län visar goda resultat från fera nationella
mätningar. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att tillgången till vård upplevs god av länsinvånarna och att det
fnns ett högt förtroende för länets hälso- och sjukvård. Förtroendet för länets alla sjukhus är högt. Dagens Medicins
årliga ranking av landets sjukhus visar att Universitetssjukhuset Örebro är bästa universitetssjukhus för andra året i
rad. Detta är en utmärkelse som varit möjlig tack vare det
goda samarbetet i hälso- och sjukvårdens länsorganisation.
Resultatet från nationell patientenkät inom primärvården
visar bland annat att helhetsintrycket har förbättrats och
att patienterna upplever att de får ett bättre bemötande
på sin vårdcentral. Det fnns förbättringsområden när det
gäller kontinuitet och koordinering och tillgängligheten.
Den nationella mätningen Väntetider.se redovisar att
tillgänglighet till nybesök hos läkare är bättre jämfört med
rikssnittet medan tillgängligheten till operation är sämre.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården är dock inte
tillräckligt bra och en bättre tillgänglighet till vården är ett
prioriterat område för 2020. Digitaliseringen möjliggör
fer kontaktvägar till våra verksamheter och bidrar också
till ökad tillgänglighet och digitaliseringen ska fortsätta att
utvecklas. Arbetet pågår med fortsatt och breddat införande
av tjänster inom e-hälsa.
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Inom kollektivtrafken har resandeutvecklingen varit positiv.
Resandet med buss har ökat med 2,4 procent i jämförelse
med föregående år. Svealandstrafken har tagit över del av
busstrafken under hösten.
Våra verksamheter ska bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling och mognadsgraden ökar succesivt. Fortsatta
aktiviteter har pågått under året för att uppfylla målen i
programmet för hållbar utveckling 2017–2020 och genomföra de specifka uppdrag som fnns i verksamhetsplanen
inom bland annat HBTQ, barnrätt, jämställdhetsanalys och
miljöarbete. Uppföljningen visar att majoriteten av målen är
helt eller delvis uppfyllda men att det också fnns områden
där det behövs krafttag för att nå målen innan programtiden
löper ut år 2020.
Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska
frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att
nå verksamheternas målsättningar, både på kort och på lång
sikt. Det fnns en regiongemensam modell för arbetet med
att säkra kompetensförsörjningen. Flera aktiviteter pågår
också med bland annat hållbara arbetsplatser, framtidens
vårdavdelning, handlingsplan för kompetensväxling, vårdnära service och handlingsplan för oberoende av hyrpersonal.

Trots ett resultat där de festa av fullmäktiges mål och uppdrag uppfyllts fnns fera utmaningar. Styrelsen och nämnderna redovisar gemensamt ett underskott på 311 miljoner
kronor, vilket är 263 miljoner kronor sämre än föregående
år. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans.
Regiondirektören har också tagit fram ekonomiska åtgärder.
Det avser bland annat kortsiktiga åtgärder som återhållsamhet med löpande kostnader, anställningsstopp för administrativ personal samt mera långsiktiga åtgärder i form av
översyn av regionens ledning och styrning, administration
och andra stödverksamheter. Tillgängligheten hör nära
samman med kompetensförsörjningen som är en stor
utmaning för alla regioner. Att vara en attraktiv arbetsgivare
är därför ett fortsatt viktigt område för att kunna behålla
och rekrytera medarbetare.
Vår målsättning inför framtiden är att behålla en ekonomisk
styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet.
Årets ekonomiska resultat ger, tillsammans med de senaste
dryga tio årens överskott, förutsättningar för ett långsiktigt
ansvarstagande. Det är en förutsättning för att tillgodose
våra invånare verksamhet av hög kvalitet som svarar mot
behov och förväntningar också över tid.

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Sammanfattning
Region Örebro läns koncern har fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i
Örebro län. Arbetet har utvecklats ytterligare för en hållbar
regional utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård,
klinisk forskning, utveckling och utbildning, regional tillväxt, kultur, kollektivtrafk, samhällsbyggnad och digitalisering. Samverkan och intressebevakning har fortsatt på
alla nivåer – lokalt, kommunalt, regionalt, nationellt och
internationellt – och med många olika aktörer. Region
Örebro läns verksamheter har samtidigt fortsatt det dagliga
arbetet för att uppfylla visionen ”Tillsammans skapar vi ett
bättre liv” och värdegrunden.
Ny politisk organisation
En ny politisk organisation har trätt i kraft från och med
1 januari 2019. Den består bland annat av nio nämnder,
varav fem är nya. De nya nämnderna är hälso- och sjukvårdsnämnden, forsknings- och utbildningsnämnden,
folktandvårdsnämnden, servicenämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Nämnderna har tagit över en del av de
ansvarsområden som regionstyrelsen tidigare har haft. Bland
annat har vårdgivaransvaret fyttats från regionstyrelsen till
hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden.
Ansvaret för drift och service inom en rad områden har
fyttats till servicenämnden. Regionstyrelsen har på så sätt
en renodlad roll i övergripande och långsiktiga frågor.
Förutsättningar för Region Örebro läns koncern
Regiondirektören har fastställt en omvärldsrapport som
visar vilka trender som är viktiga att ta ställning till och
förhålla sig till under kommande år. Demograf, teknisk
utveckling och digitalisering är några viktiga trender.
Region Örebro läns fnansförvaltning arbetar med både
kapitalförvaltning och skuldförvaltning. Finanspolicyn som
beslutas av regionfullmäktige ligger till grund för arbetet
och reglerar de fnansiella riskerna i förvaltningen. Kapitalförvaltningen består av en pensionsmedelsportfölj som ska
användas för att möta framtida pensionsutbetalningar.
Region Örebro läns koncern är en ansvarsfull aktör med
höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Verksamheterna
har arbetat med aktiviteter utifrån Program för hållbar
utveckling under året. Programmet är också ett svar på
hur Region Örebro län tar sig an Agenda 2030 – FN:s
17 globala hållbarhetsmål och andra nationella mål inom
hälsa, miljö och ekonomi.
Händelser under året
• Regionfullmäktige har beslutat om en ny målbild för
hälso- och sjukvården i Örebro län 2030.
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• Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019 visar att invånarna
har stort förtroende för länets hälso- och sjukvård.
• Universitetssjukhuset Örebro har vunnit tidningen
Dagens Medicins prestigefyllda tävling Bästa sjukhus i
klassen universitetssjukhus.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutade under våren
att stänga förlossningsverksamheten på Karlskoga
lasarett på grund av brister inom patientsäkerheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i februari 2020
föreslagit regionstyrelsen och vidare regionfullmäktige att
genomföra en upphandling av en patientsäker förlossningsverksamhet.
• Tillgängligheten till läkarbesök inom specialistvården har
förbättrats.
• Vårdcentralernas digitala mottagning har startat.
• Krav- och kvalitetsboken år 2020 ger utrymme för fer
alternativa utförare.
• Folktandvårdens patienter i Fellingsbro kan, bland annat,
välja klinken i Frövi då kliniken i Fellingsbro inte ska
återöppna.
• Hela Örebro kommun har gått med i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
• Strategin för klinisk forskning och innovation fram till
2030 har beslutats.
• AI Impact Lab i Örebro, ett samarbete mellan Region
Örebro län och Örebro universitet, ska bli ny nod i
nationellt AI-samarbete.
• Trafkverket har beslutat om planering av en elväg på
E20, sträckan Örebro–Hallsberg.
• Svealandstrafken har tagit över del av busstrafk i länet.
• Det första nya Mälartåget sattes i trafk i december, på
sträckan Örebro-Eskilstuna-Stockholm.
• Länets nya kulturplan 2020–2023 har antagits.
• Handlingsplaner och aktiviteter pågår inom RUS.
• Brexit har skapat osäkerhet i innehåll och budgeten för
kommande EU-program och fonder.
• Tvist pågår mellan Länstrafken Örebro AB och
Nobina Sverige AB
• Problem vid leveranser av sjukvårdsmaterial och förbrukningsartiklar med anledning av leverantörsbyte.
• Ekonomiska åtgärder för nämnderna och inom ledning
och styrning, administration och andra stödverksamheter
• H-huset och övriga fastighetsprojekt pågår enligt
planering.
• Planering för införande av nya stora it-system – Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och nytt system för
ekonomiadministration, beställning och fakturahantering.
• Region Örebro län har antagits till projektet Glokala
Sverige för Agenda 2030.
• Statliga utredningar om regioner och kommuner fortsätter.
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God ekonomisk hushållning
Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att
skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och fnansiell god hushållning. Mot bakgrund
av måluppfyllelsen, de aktiviteter och uppdrag som har
genomförts inom respektive process och målområde, samt
den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och
ekonomi i allt väsentligt uppfylla fullmäktiges krav på god
ekonomisk hushållning.
Region Örebro län uppfyller mål och uppdrag
För att uppfylla mål och genomföra uppdrag har det pågått
en mängd aktiviteter. Sammantaget har 95 procent av målen
en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.
Av 38 mål är det två som inte har uppfyllts. Det är målet
att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och målet att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Det
fnns 66 uppdrag och av dessa har 50 stycken genomförts,
13 uppdrag har påbörjats och tre uppdrag har inte fullföljts.
Positivt ekonomiskt resultat
men fortsatta utmaningar
Årets resultat uppgår till 478 miljoner kronor för Region
Örebro läns koncern och 467 miljoner kronor för Region
Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av
fnansiella tillgångar. Årets balanskrvsresultat för Region
Örebro län är 63 miljoner kronor, vilket är 87 miljoner
kronor lägre än budgeterat.
Styrelsen och nämnderna redovisar gemensamt ett underskott på 311 miljoner kronor, vilket är 263 miljoner kronor
sämre än föregående år som redovisade ett underskott på
48 miljoner kronor. Tre av nämnderna redovisar underskott:
hälso- och sjukvårdsnämnden -476 miljoner kronor, folktandvårdsnämnden -13 miljoner kronor och samhällsbyggnadsnämnden -10 miljoner kronor. Regionstyrelsens
gemensamma verksamhetskostnad redovisar ett överskott på
146 miljoner kronor, vilket är sämre än föregående år som
redovisade 268 miljoner kronor. Styrelsens och nämndernas
arbete med handlingsplaner för att nå en budget i balans
kommer att fortsätta även under 2020.
Regionstyrelsens fnansförvaltning redovisar ett överskott på
378 miljoner kronor, exklusive orealiserade värdeförändringar av fnansiella tillgångar om 400 miljoner kronor. Vid
jämförelse med 2018 redovisade regionstyrelsens fnansförvaltning ett överskott om 197 miljoner kronor, exklusive
orealiserade värdeförändringar av fnansiella tillgångar om
-172 miljoner kronor.

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare har ökat
med 262 årsarbetare, från 9 954 till 10 216 årsarbetare.
Ökningen är framför allt i yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvården. Sjukfrånvaron är 5,0 procent 2019, varav korttidssjukfrånvaron är 2,1 procent och långtidssjukfrånvaron
är 2,9 procent. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med
året innan som redovisade 5,5 procent. Det är långtidssjukfrånvaron som har minskat medan korttidsfrånvaron ligger
relativt konstant sedan fera år tillbaka.
För att säkra kompetensförsörjningen pågår arbete bland
annat med handlingsplaner och fera aktiviteter pågår i
verksamheterna. Fortsatt arbete pågår också för att Region
Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara
arbetsplatser. Det är en grundläggande förutsättning för att
eftertraktad kompetens ska välja att arbeta inom Region
Örebro län.
Förväntad utveckling
Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 och
planeringsförutsättningar för 2021–2022 innehåller inga
generella uppräkningar av ramar till verksamheterna. Det
beror på dämpad tillväxt av skatteintäkter och generella
bidrag samt redan fattade beslut, som ger ekonomisk effekt
kommande år. Region Örebro län går in i planperioden
med ett högt kostnadsläge och fera nämnder arbetar med
handlingsplaner för att komma till rätta med ekonomiska
underskott.
Påverkan av coronaviruset
Under årets första månader 2020 har Region Örebro län
liksom övriga samhället påverkats av coronaviruset och
sjukdomen covid-19. Region Örebro län är angelägen om
att samhällskritisk verksamhet ska fungera. Därför sker
arbete med planering och genomförande av hälso- och
sjukvårdens verksamheter delvis i särskild ordning via
särskild sjukvårdsledning. I övrigt sker regionövergripande
beredskapsplanering i syfte att säkerställa att samhällskritisk
verksamhet kan fungera.
Coronaviruset har stor negativ inverkan på ekonomin, både
i Sverige och globalt. De ekonomiska förutsättningarna för
Region Örebro län 2020 är mycket osäkra i dagsläget.
Sammanfattning från nämndernas
verksamhetsberättelser
Årsredovisningen innehåller en sammanfattande redovisning
från nämndernas verksamhetsberättelser 2019.
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Region Örebro läns vision:

”Tillsammans
ett bättre liv”
Vision och värdegrund
Vision
”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” är Region Örebro
läns vision.
Region Örebro läns vision uttrycker organisationens
långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna
som inspirerar till ett gemensamt förhållningssätt inför alla
olika uppgifter som ryms inom Region Örebro län. Vi drar
oss mot målet, men det är alltid en bit kvar och mer som
kan göras.

Visionens sammanfattande betydelse
Vi som jobbar inom Region Örebro län är grunden till
morgondagens utveckling – för våra invånare, för oss själva
och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med
engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja våra
individuella styrkor i vårt gemensamma arbete gör vi nytta
och formar ett välmående län. När vi styr mot samma mål
bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar
livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans
gör vi skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Visionen hjälper oss också som organisation att skapa en
gemensam syn på vart vi ska och varför. Både i vardagen och
på längre sikt.

8
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VISION OCH VÄRDEGRUND

skapar vi

Värdegrund
Under 2019 och 2020 pågår ett arbete med att ta fram en
gemensam värdegrund. I framtagandet av den nya värdegrunden, som tar avstamp i visionen, ska verksamheter få
möjlighet att bidra och vara delaktiga. Ytterst syftar arbetet
med att ta fram en gemensam värdegrund till att förbättra
styrningen och ledningen av Region Örebro läns verksamheter. En gemensam värdegrund innebär konkret att skapa
en gemensam organisationskultur med önskade beteenden
som leder oss i riktningen mot vår vision – Tillsammans
skapar vi ett bättre liv.

Innan en ny värdegrund är framtagen gäller Region Örebro
läns nuvarande värdegrund:
• Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna,
samspelta och engagerade i en utveckling för
människornas bästa.
• Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
• Vi fnns nära medborgarna under hela livet.
• Vi ser behoven hos varje person.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild
av Region Örebro läns verksamhet det gångna året. Den
visar den samlade verksamheten, oberoende av hur den är
organiserad. Region Örebro läns koncern innefattar Region
Örebro län med regionfullmäktige, regionstyrelsen samt
nämnder med dess verksamheter. I koncernen ingår även
helägda bolag och samägda bolag där regionorganisationen
äger mer än 20 procent av aktierna och bolagens balansomslutning uppgår till en väsentlig del av regionens skatteintäkter och generella bidrag. I förvaltningsberättelsens
organisationsöversikt framgår vilka bolag som ingår i
koncernen.
Flerårsjämförelser och övergripande analyser i förvaltningsberättelsen utgår från koncernperspektivet. Eftersom
regionorganisationen utför den övervägande delen av
koncernens verksamhet är analyser av händelser, resultat och
måluppfyllelse i huvudsak fokuserad på Region Örebro län.
Där bolagen utgör en väsentlig del av verksamheten beskrivs
dessa mer ingående, till exempel för investeringar.

390 (719)
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Region Örebro läns koncern redovisade ett resultat på
478 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019. Koncernens
resultat är starkare än tidigare år, men påverkas i stor utsträckning av orealiserade värdeförändringar på fnansiella
placeringar. Balanskravresultatet i Region Örebro län, vilket
är rensat bland annat för detta, uppgår till 63 miljoner
kronor, vilket i stället är det svagaste resultatet under femårsperioden. Verksamhetens kostnader har under perioden
ökat mer än skatteintäkter och generella bidrag, vilka är
huvudfnansieringen av verksamheten. Koncernens soliditet

har förbättrats kraftigt under perioden, från -52 till -19.
Förklaringen är positiva resultat under hela perioden, uppbyggnaden av en pensionsmedelsportfölj samt relativt hög
självfnansieringsgrad. De senaste åren har präglats av höga
investeringar i koncernen, främst i byggnader. Investeringar
per invånare har mer än fördubblats under perioden.
Investeringarna har i ökad omfattning fnansierats genom
upplåning. I tabellen lämnas en översikt över verksamhetens
utveckling.

Region Örebro läns koncern
2019
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Totala intäkter, omsättning, mnkr
Totala kostnader, mnkr

2018

2017

2016

2015

2 962

2 807

2 322

2 270

2 306

-12 610

-12 011

-11 296

-10 774

-10 387

13 391

12 290

11 590

11 108

10 735

-12 913

-12 133

-11 438

-10 852

-10 516

478

157

152

256

220

2 854

2 361

2 206

2 054

1 785

11 843

9 736

8 769

8 261

7 511

24

24

25

25

24

-19

-29

-37

-42

-52

Investeringar (netto), mnkr

1 720

1 601

933

634

590

Självfinansieringsgrad, ggr

0,5

0,6

0,9

1,5

1,3

2 359

911

727

736

666

10 598

10 276

9 938

9 604

9 476

5 643

5 297

3 121

2 150

2 027

2019

2018

2017

2016

2015

Årets resultat, mnkr
Eget kapital, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, %

Långfristig låneskuld, mnkr
Antal årsarbetare (exkl timanställda) per 31 december
Investeringar per invånare, kr

Region Örebro län

304 805

302 252

298 907

294 941

291 012

Landstingsskattesats, kr

11:55

11:55

11:55

11:55

11:55

Verksamhetens intäkter, mnkr

2 601

2 467

2 236

2 180

2 023

-12 276

-11 704

-11 240

-10 702

-10 176

Antal invånare

Verksamhetens kostnader, mnkr

13 033

11 966

11 522

11 035

10 455

-12 427

-11 816

-11 372

-10 774

-10 302

9 788

9 387

9 101

8 677

8 223

467

-22

150

261

153

63

150

150

261

153

2 762

2 295

2 118

1 967

1 706

10 677

9 017

8 261

7 712

7 023

25

25

26

26

24

-21

-32

-40

-46

-57

Investeringar (netto), mnkr

1 249

1 423

894

538

544

Självfinansieringsgrad, ggr

0,8

0,6

0,9

1,0

1,0

1 280

246

255

264

273

10 216

9 954

9 872

9 539

9 413

Totala intäkter, omsättning, mnkr
Totala kostnader, mnkr
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr
Årets resultat, mnkr
Årets balanskravsresultat, mnkr
Eget kapital, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser, %

Långfristig låneskuld, mnkr
Antal årsarbetare per 31 december
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REGION ÖREBRO LÄNS KONCERN
Region Örebro läns samlade verksamhet bedrivs i regionorganisationens nämnds- och förvaltningsorganisation och i
Region Örebro läns förvaltnings AB:s koncern samt i ytterligare sex delägda aktiebolag. Dessa beskrivs fortsatt nedan.

Region Örebro län anlitar privata utförare inom primärvård,
öppen somatisk vård samt trafk.

Politisk organisation

DEN POLITISKA ORGANSATIONEN
Valberedning
Revision

Patientnämnden

Regionfullmäktige

Funktionshindersråd

Regionstyrelse

Etikråd
Pensionärsråd

Arbetsutskott

NÄMNDER

Hälso- och
sjukvård

Forskning
och utbildning

Folktandvård

Service

Samhällsbyggnad

Regional
tillväxt

Kultur
och fritid

Gemensam nämnd
för företagshälsovård samt tolkoch översättarservice

BEREDNINGAR
Psykiatri,
hjälpmedel,
habilitering

Somatisk specialistvård och högRegionfullmäktigespecialiserad
är Regionvård
Örebro
Närsjukvård

läns högsta politiska
organ med direktvalda ledamöter som representerar länets
medborgare. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av
principiell beskaffenhet och/eller av större vikt för Region
Örebro län. Detta innebär bland annat att besluta om mål
och riktlinjer för verksamheten, att fastställa budget och
skattesats, att besluta om den politiska organisationen och
att fastställa reglementen för Region Örebro läns nämnder.
Patientnämnden är underställd regionfullmäktige och ska
utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda
patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och tandvården.
Den övergripande arbetsuppgiften för revisionen är att granska om verksamheten följer regionfullmäktiges beslut och
om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna
ekonomiska ramar. En väsentlig del är också att främja
arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.
Regionstyrelsen är högsta verkställande och beredande organ
och har det övergripande ansvaret för Region Örebro
läns utveckling. Detta innebär att leda och samordna de
övergripande utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk
planering som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för

Örebro län och att följa upp verksamheten. Regionstyrelsen
har initiativrätt och samordningsansvar för framtagande
av styrande dokument, till exempel vision, policys och
program.
Inom regionstyrelsen fnns ett arbetsutskott. Styrelsen kan
uppdra åt utskottet att bereda frågor liksom att uppdra till
utskottet att fatta beslut i enskilda ärenden eller i typer av
ärenden.
Till regionstyrelsen som rådgivande organ fnns funktionshindersråd, etikråd och pensionärsråd.
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Tillsammans med andra kommuner i länet fnns en gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling i enlighet
med separat överenskommelse och reglemente.
I Region Örebro läns politiska organisation ingår även
nämnderna hälso- och sjukvårdsnämnd, forsknings- och
utbildningsnämnd, folktandvårdsnämnd, servicenämnd, samhällsbyggnadsnämnd, regional tillväxtnämnd och kultur- och
fritidsnämnd. Nämnderna ska var och en inom sitt område
se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska
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ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett
i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens
uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför regionfullmäktige.

För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna
fnns ett regionalt samverkansråd.
Under mandatperioden 2019–2022 är mandatfördelningen
i regionfullmäktige denna:
25
13

Det fnns tre beredningar som är beredningsorgan till hälsooch sjukvårdsnämnden. Beredningarna har inte något
beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten.
Det är beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, beredningen för närsjukvård samt beredningen för
somatisk specialistvård och högspecialiserad vård. Syftet
med beredningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra/möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad
tillgänglighet till politiken för medborgare och andra
aktörer.

S

M

9
SD

6

6

5

4

3

V

KD

C

L

MP

BOLAG, STIFTELSER OCH FÖRENINGAR
Region Örebro län

Inera AB
0,2 %

AB Transitio
5%

Capio Läkargruppen AB
9%

Bussdepåer i
Örebro län AB 100 %

Region Örebro läns
förvaltnings AB 100 %

Svealandstrafiken AB
50 %

Tåg i Bergslagen AB
25 %

Länsgården
fastigheter AB 100 %

Länstrafiken Örebro AB
100 %

Länstrafiken
Mälardalen AB 33,3 %

Länsteatern
i Örebro AB 91 %

Scantec AB 50 %

Bims KB
17,3%

Örebro läns flygplats AB
44,95 %

Oslo-Stockholm 2.55 AB
16,7 %

Bims AB
16,3 %

Almi företagspartner
Mälardalen AB 24,5 %

Alfred Nobel
Science Park AB 21 %

Samtrafiken i
Sverige AB 2,1 %

Länsmusiken
i Örebro AB 9 %

Mälardalstrafik
Mälab AB 15 %

Bussgods Ekonomisk
Förening 7,1 %
2019-11-29

Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning,
ett infytande som ägare och fnansiär av ett antal bolag,
stiftelser och föreningar. Bolagens verksamhet varierar i stor
utsträckning. Bolagen har bildats vid olika tidpunkter och
under olika förutsättningar. Även styrningen av bolagen har
formulerats och beslutats vid skilda tidpunkter och är resultat av de förutsättningar och intressen som var giltiga vid
de skilda beslutstillfällena. Skälen till att bedriva viss verksamhet i bolagsform har i huvuddelen av fallen varit att
verksamheten bedrivs tillsammans med en eller fera andra
organisationer. Ägarandelar framgår av organisationsschemat
ovan. Inga förändringar av ägarandelar har skett under
2019. Regiondirektören ansvarar för att den verksamhet
som organiseras i annan juridisk form än förvaltning knyts
till Region Örebro läns övriga verksamhetsorganisation.
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Region Örebro län är även engagerad genom ägarandelar
eller driftbidrag i följande juridiska personer:
• Finsamförbunden i Örebro län
• Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
• Kommunalförbundet Svenskt Ambulansfyg
• Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro
• Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg
• Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
• Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
• Gammelkroppa Skogsskola
• Kommuninvest ekonomisk förening
• Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka
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Verksamhetsorganisation
VERKSAMHETSORGANISATION
Patientnämndens
kansli

Regiondirektör

Regionkansli

Förvaltningschefer

Hälso- och
sjukvård

Regionservice

Folktandvården

Regiondirektören är verksamhetsorganisationens högsta
tjänsteman, direkt underställd regionstyrelsen. Regiondirektörens uppdrag är att ansvara för att korrekta, relevanta
och fullständiga underlag fnns tillgängliga inför politiska
beslut, att omsätta de politiska besluten i handling och att
leda och utveckla verksamheten mot de mål som ställts upp
i strategiska dokument och verksamhetsplaner. Vidare ska
regiondirektören hålla samman organisationen som en
helhet och bära det övergripande verksamhetsansvaret samt
företräda regionorganisationen i samverkan med andra såväl
lokalt och regionalt som nationellt.
Till sitt stöd har regiondirektören ett regionkansli med olika
kompetensområden samt förvaltningarnas ledningar.
Regionkansliets uppdrag är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören samt förvaltningarna. Vid
regionkansliet fnns kompetensområden inom hållbar
utveckling, administration, juridik, säkerhet, planering,
ekonomi, HR, kommunikation, digitalisering och beredning och uppdrag för hälso- och sjukvård.
Verksamhetsorganisationen rymmer förvaltningarna Hälsooch sjukvård med klinisk forskning, Folktandvård, Regional
utveckling, Företagshälsa och tolkförmedling samt Regionservice. Förvaltningarna leds var och en av en förvaltningschef som rapporterar till regiondirektören.

Regional
utveckling

Företagshälsa
och
tolkförmedling

rande ersättning som de egendrivna vårdcentralerna. Region
Örebro län har ett vårdavtal med Capio Läkargruppen AB
för att utföra vissa åtgärder inom specialiserad öppenvård.
Avtalet gjordes om 2018 och syftar till att öka tillgängligheten inom vissa områden där regionen har behov.
För att säkra tillgången till mammografundersökningar, och
granskning av röntgenbilder, är dessa tjänster upphandlade
2018 från tre företag. Mammografverksamheten bedrivs i
regionens lokaler med befntlig apparatur av Unilabs AB.
Distansgranskning av röntgenbilder utförs av Direct
Diagnostic Alliance (planerade granskningar) och European
Telemedicine Clinic S.L.(jourgranskningar).

2019-01-22

Region Örebro län har samverkansavtal enligt lagen om
läkarvårdsersättning med ett tiotal privata läkarmottagningar
som verkar inom olika specialiteter. Samverkansavtal enligt
lagen om ersättning för fysioterapi fnns med ett 20-tal
mottagningar.
Region Örebro län har ett system för psykoterapi enligt
lagen om valfrihetssystem där utförare som uppfyller kraven
erhåller samma ersättning. För närvarande fnns 16 privata
mottagningar inom detta område.
Därutöver har Region Örebro län upphandlade vårdavtal avseende lymfterapeutiska tjänster med två mottagningar samt
upphandlade avtal med åtta naprapater och kiropraktorer.

Patientnämndens kansli lyder under regiondirektören.

PRIVATA UTFÖRARE
Inom hälso- och sjukvård fnns för närvarande avtal med
fyra vårdcentraler i länet inom Hälsoval, vårdvalssystemet i
primärvård. Det är Haga och Vivalla vårdcentraler i Örebro,
Lekebergs vårdcentral samt Pålsboda vårdcentral. Dessa
bedriver sin verksamhet utifrån samma krav och till motsva-

Inom kollektivtrafkområdet har Region Örebro län upphandlade tjänster avseende allmän busstrafk med fyra
privata entreprenörer förutom det egna intressebolaget
Svelandstrafken. Dessa står för drygt hälften av omsättningen. Avseende serviceresor fnns upphandlade avtal med
nio privata utförare. Tågtrafken utförs helt av offentligägda
bolag.
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT
OCH EKONOMISK STÄLLNING
OMVÄRLDSANALYS
Region Örebro län har tagit fram en omvärldsrapport,
Omvärldsrapport 2020, för att skapa en samlad bild och
en ökad medvetenhet om hur förändringar i omvärlden
påverkar förutsättningarna för Region Örebro läns verksamheter. Målet är att skapa ökad handlingsberedskap, framförhållning och bättre beslutsunderlag. En sammanfattning
av de viktigaste trenderna som Region Örebro län behöver
ta ställning till och förhålla sig till under kommande år
redovisas nedan.
Allt flätas samman på gott och ont

Människor, värderingar, kunskap, varor och kapital rör
sig friktionsfritt mellan länder och kontinenter – ”världen
krymper”. Aktörer inom hälso- och sjukvård ingår allt oftare
i transnationella branschöverskridande konstellationer. När
allt är ömsesidigt beroende uppstår nya risker. En störning i
de globala logistikkedjorna kan snabbt få konsekvenser för
Region Örebro läns verksamhet.
Växande och åldrande befolkning

Örebro läns befolkning växer och åldras. Verksamheten
behöver anpassas dels efter ett ökande antal äldre-äldre, dels
efter växande befolkning. Region Örebro län måste också ta
höjd för att befolkningsutvecklingen ser olika ut i olika delar
av länet. De centrala delarna av länet väntas få en fortsatt
kraftigt tillväxt medan kommuner i länets periferi väntas
minska. Det kan också skilja mycket i åldersstruktur mellan
kommuner och mellan olika kommundelar. I och med att
fer lever längre kommer också allt fer att under lång tid
leva med kronisk sjukdom, och inte bara med en utan med
fera sjukdomar samtidigt. Många av morgondagens äldre
har successivt fått det bättre under sin livstid och kommer
därför att ställa höga individuella krav på Region Örebro
läns verksamheter.
Ny teknologi och värderingar ritar om kartan

Ny teknologi och digitaliseringen i kombination med nya
värderingar förändrar och påverkar hela samhället i grunden. Många arbetsuppgifter som i dag utförs av människor
kan helt eller delvis ersättas av tekniska och digitala lösningar. Att åstadkomma hållbarhet som genomsyrande perspektiv (socialt, ekologiskt och ekonomiskt) blir allt viktigare för
att organisationer ska vara trovärdiga i förhållande till sina
kunder och brukare.
Det sker en snabb och kraftfull utveckling av medicinsk
teknik och avancerade behandlingsmetoder som gör att allt
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fer sjukdomar kan behandlas. Möjligheter till nya webbaserade arbetssätt och omställning till mer proaktiv verksamhet
har aldrig varit större. Utmaningen är att prioritera när
möjligheter ökar snabbare än ekonomin.
Användarens ställning och självständighet stärks – att ha
patienten/kunden/invånarens fokus ökar i betydelse. Att
utveckla verksamheten tillsammans med teknikutvecklare,
kunder och patienter är en nyckelfråga för att fortsatt vara
relevant. Att hantera och kombinera data från olika källor
blir också allt viktigare för innovation, verksamhetsutveckling, föden och tillgänglighet.
Reducerade ramar
och ett förändrat säkerhetsparadigm

Den nationella nivån agerar mer aktivt i frågor som traditionellt legat på landsting/regioner, exempelvis genom ett ökat
antal riktade statsbidrag – det regionala handlingsutrymmet
reduceras för Region Örebro län.
I takt med digitaliseringen ökar risker i form av cyberhot,
dataintrång, ”fake news” med mera. Alternativa sanningar
kan snabbt få utrymme och tilltro. Betydelsen ökar av
faktabaserad kommunikation och tät dialog och relation i
de kanaler där invånarna fnns.

FINANSIELLA RISKER OCH
RISKHANTERING
Region Örebro läns fnanspolicy och de tillhörande riktlinjerna är beslutade i regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Finanspolicyn och riktlinjer för fnansförvaltningen beskriver hur Region Örebro län ska agera i sin samlade
fnansförvaltning.
Ränterisk

Per 31 december 2019 uppgick koncernens räntebärande
långfristiga skulder till 2 359 miljoner kronor, medan de
räntebärande fnansiella tillgångarna uppgick till 1 319 miljoner kronor. Motsvarande belopp för föregående år var
911 miljoner kronor respektive 1 099 miljoner kronor.
Koncernens skulder har ökat till följd av nyupplåning för
investeringar i framförallt fastigheter (Region Örebro län
och Länsgården Fastigheter AB) och bussar (Svealandstrafken AB).
Region Örebro läns räntebärande långa och korta låneskulder uppgick till 1 293 miljoner kronor jämfört med 337
miljoner kronor föregående år. Av de totala skulderna avser
395 (719)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

930 miljoner kronor egna lokaler och resterande 363 miljoner kronor Campus USÖ som hyrs av Örebro universitet.
Amortering har skett enligt plan under året och uppgår till
10 miljoner kronor. Nyupplåning har skett med 966 miljoner kronor varav 900 miljoner kronor avser delfnansiering
av H-huset vid Universitetssjukhuset Örebro och resterande
66 miljoner kronor avser fnansiering för utbyggnad av
Campus USÖ etapp 2 samt Lekebergs vårdcentral. Av den
totala nyupplåningen har 936 miljoner kronor fnansierats
via gröna lån.
Upplåningen löper med både fast och rörlig ränta. Den
genomsnittliga upplåningsräntan för Region Örebro län var
vid årsskiftet 1,36 procent. Räntekostnaden för Region Örebro län uppgick 2019 till 10 miljoner kronor. En ränteförändring om +1 procentenhet skulle, utifrån nuvarande nivå
på räntebärande låneskulder, innebära en ökad räntekostnad
om drygt 4 miljoner kronor.

kronor. Ökningen beror på genomförd upplåning under
året vilket medför att den beviljade checkräkningskrediten
om 1 000 miljoner kronor inte nyttjas på balansdagen.
Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten,
uppgick den 31 december till 25,0 dagar. Enligt riktlinjen
för fnansförvaltningen ska betalningsberedskapen som lägst
uppgå till två veckor.
Det pågår stora investeringsprojekt i Region Örebro län
och för att minska behovet av extern upplåning för att
fnansiera investeringar i verksamhetslokaler sker återlån
under perioden 2017–2020. Återlån innebär att en summa
motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive
år, som sedan 2008 placerats i kapitalportföljen istället
används för att fnansiera investeringar. Sammantaget frigörs
likviditet motsvarande 1 600 miljoner kronor under åren
2017–2020 med hjälp av denna strategi.
Övriga risker

Enligt riktlinjen för fnansförvaltningen ska den genomsnittliga räntebindningstiden vara som kapitalbindningen,
med en tillåten avvikelse inom intervallet -2 år till +1år. Vid
årsskiftet uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen
i Region Örebro län till 3,1 år och räntebindningen till
2,2 år. Förfallostrukturen avseende kapitalbindning och
räntebindning fördelar sig enligt nedan.
Förfallostruktur
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Andra risker inom fnansförvaltningen är kredit-, valutaoch marknadsvärdesrisk. Samtliga risker regleras i fnanspolicyn och riktlinjer för fnansförvaltningen. Kreditrisken
begränsas genom att placeringar i räntebärande värdepapper
endast sker hos motparter med hög kreditvärdighet. Merparten av placeringarna består av svenska statsobligationer,
företagsobligationer och bostadsobligationer. Ingen valutarisk förekommer i den räntebärande delen av pensionsmedelsportföljen utan endast i tillgångsslagen utländska
aktier och alternativa placeringar. För att begränsa marknadsvärdesrisken i pensionsmedelsportföljen, det vill säga risken
att placeringarna tappar i värde, får endast en begränsad andel av portföljen vara placerad i aktier. Normalt 50 procent
och maximalt 65 procent, medan räntebärande tillgångar
får utgöra normalt 40 procent och minimalt 25 procent av
pensionsmedelsportföljen.
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PENSIONSÅTAGANDEN

100

Pensionsåtagandet för Region Örebro läns samlade koncern
uppgår till 9 525 miljoner kronor vid årsskiftet. Av det totala pensionsåtagandet uppgår åtagandet för Region Örebro
län till 9 487 miljoner kronor och Svealandstrafken AB till
38 miljoner kronor. Region Örebro läns pensionsåtagande
ökade med 301 miljoner kronor under året. Avsättningen
i balansräkningen ökade med 404 miljoner kronor medan
ansvarsförbindelsen minskade med -104 miljoner kronor.
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Utöver de räntebärande låneskulderna innebär den pensionsskuld om 9 487 miljoner kronor som Region Örebro
län har även en ränterisk. Den fnansiella kostnaden för
pensionsskulden inklusive löneskatt uppgick 2019 till
135 miljoner kronor.
Finansieringsrisk

Finansieringsrisken begränsas främst av att lånens förfall
sprids över tid. Tillgängliga likvida medel, inklusive checkräkningskredit och nettoinlåning från koncernbolagen,
uppgick per 31 december till 1 191 miljoner kronor vilket
är en ökning sedan årsskiftet 2018/19 med 798 miljoner

För att möta framtida pensionsutbetalningar har Region
Örebro län sedan 2008 avsatt medel till en pensionsmedelsportfölj. Till följd av den höga investeringsnivån som
Region Örebro län är inne i har det under 2019 inte
genomförts avsättning motsvarande pensionsskuldens förändring till pensionsmedelsportföljen. Istället används
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likviditeten för att fnansiera fastighetsinvesteringar. Sedan
2008 har totalt 2 117 miljoner kronor placerats i Region
Örebro läns pensionsmedelsportfölj. Per årsskiftet är portföljens marknadsvärde 3 308 miljoner kronor, vilket är en
ökning med 536 miljoner kronor sedan föregående år. Den
ackumulerade avkastningen sedan start uppgår därmed till
1 190 miljoner kronor. De senaste fem åren har den genomsnittliga årsavkastningen varit 6,3 procent och målavkastningen enligt fnanspolicyn (KPI+3 procent) uppgår under
samma period till 4,3 procent.
Börsmarknaderna i såväl Sverige som globalt steg kraftigt
under året och avkastningen för 2019 i pensionsmedelsportföljen blev 17,8 procent medan målavkastningen uppgick
till 4,9 procent. Avkastningen i pensionsmedelsportföljen
kom främst från aktieplaceringar vilka avkastade drygt
34 procent, räntebärande tillgångar avkastade 2,4 procent
och alternativa placeringar 0,7 procent. Den positiva
avkastningen förbättrade skuldtäckningsgraden, beräknat
som pensionsmedelsportföljens marknadsvärde som andel
av Region Örebro läns totala pensionsåtagande, och uppgår
den 31 december till 34,9 procent.
Av tillgångarna i pensionsmedelsportföljen är 1 319 miljoner kronor (40 procent) placerade i räntebärande tillgångar,
1 773 miljoner kronor (54 procent) i aktieprodukter,
199 miljoner kronor (6 procent) i alternativa placeringar
samt 17 miljoner kronor (1 procent) i kassa. Tillgångarnas
allokering har under året legat inom beslutade limiter enligt
fnanspolicyn.
Till höger redovisas upplysningar om Region Örebro läns
pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med
rekommendation nummer 15 från Rådet för kommunal
redovisning.

Redovisning av pensionsmedelsförvaltningen
i Region Örebro län (mnkr)
2019-12-31

2018-12-31

3 551,4

3 225,9

Avsättningar för pensioner
Pensioner
Särskild löneskatt
Summa

858,3

779,3

4 409,6

4 005,2

Ansvarsförbindelse (inom linjen)
Pensionsskuld (intjänad före 1998)
Särskild löneskatt
Visstidspensioner och förtroendevalda

4 079,5

4 159,2

989,7

1 011,6

8,4

10,6

5 077,6

5 181,4

Anskaffningsvärde

2 873,9

2 738,2

Marknadsvärde

3 307,7

2 771,7

433,8

33,5

6 179,5

6 414,9

Summa
Finansiella placeringar

Orealiserade vinster
Relation placeringar/skuld
Återlånade medel*
Skuldtäckningsgrad**, anskaffningsvärde

30,3%

29,8%

Skuldtäckningsgrad, marknadsvärde

34,9%

30,2%

55,2

41,5

Realiserat resultat
Realisationsvinster

0

0

55,2

41,5

Portfölj

17,8%

-2,4%

Jämförelseindex

16,7%

-0,5%

4,9%

5,1%

Svenska aktier

17%

16%

Utländska aktier

37%

35%

Nominella räntor

36%

31%

Reala räntor

4%

9%

Alternativa placeringar

6%

7%

Kassa

1%

3%

100%

100%

Realisationsförluster
Netto
Avkastning

Målsättning enligt policy
Portföljsammansättning

Summa

*Återlånade medel är skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser
och marknadsvärdet på de förvaltade pensionsmedlen.
**Skuldtäckningsgraden är placeringarna som andel av skulden, där
placeringarnas anskaffningsvärde respektive marknadsvärde
använts.
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BORGENSÅTAGANDE
Region Örebro läns samlade borgensåtagande uppgår till
1 472 miljoner kronor, vilket är en ökning med 47 miljoner
kronor sedan årsskiftet. Borgen för Länsgården Fastigheter
AB:s fnansiering av fastigheter har ökat med 200 miljoner
kronor och uppgår till 822 miljoner kronor. Borgen för
AB Transitio, Örebro läns fygplats, Scantec AB, Stiftelsen
Activa, Scantec AB och Stiftelsen för Örebro läns museum
är oförändrad och uppgår sammantaget till 375 miljoner
kronor. Under våren antogs ett nytt borgensbeslut för
Svealandstrafken AB som ersätter tidigare fattade borgensbeslut för bolaget. Det nya beslutet innebär ett solidariskt
borgensansvar med Region Västmanland med en beviljad
borgen om 315 miljoner kronor vardera. Region Örebro
läns borgensåtagande för Svealandstrafken AB uppgår vid
årsskiftet till 275 miljoner kronor och har använts för att
fnansiera inköp av nya bussar till Örebro
Regionorganisationen har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio.
För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i
regressansvarsavtal.

HÅLLBARHET
Hållbar utveckling i Region Örebro läns koncern

Region Örebro läns koncern är en ansvarsfull aktör med
höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för Region Örebro län innebär att skapa välfärd och
livskvalitet när Region Örebro län bedriver verksamheterna,
samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov ska säkerställas. Region Örebro läns
arbetssätt ska skapa ömsesidigt värde och goda synergieffekter för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – inte ett
perspektiv i taget, utan alla tre samtidigt. Under året har
fortsatt arbete pågått med aktiviteter utifrån Program för
hållbar utveckling. Programmet är också ett svar på hur
Region Örebro län tar sig an Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål och andra nationella mål inom hälsa,
miljö och ekonomi. Region Örebro län är också en part i
Glokala Sverige och Agenda 2030 målen. Under året har
Region Örebro län omdiplomerats som Fair Trade-region.
Bolagen följer regionfullmäktiges ambitioner inom hållbar
utveckling enligt bolagspolicy och ägardirektiv.
Hållbarhet blir alltmer en integrerad del i ordinarie verksamhet och mognadsgraden ökar i Region Örebro läns
verksamheter. Det är en utmaning att hitta synergier
snarare än målkonfikter genom att koppla ekonomisk
hushållning till social och ekologisk hållbarhet. Det fnns
många indikatorer i Program för hållbar utveckling som har
ett gott utfall men det fnns också områden där det behövs

krafttag för att nå målen när programtiden löper ut år 2020.
Det fnns fortsatta utmaningar att minska användandet av
engångsmaterial. Stora delar av vården är utformad efter
användningen av engångsmaterial, vilket kan ge fördelar
som till exempel bättre arbetsmiljö och färre arbetsmoment
som sparad tid. En del miljövänligare alternativ är dyrare
och kan vara ett hinder för hållbarhetsarbetet. Det behövs
aktiva åtgärder för att nå mål om minskade avfallsmängder
och materialåtervinning samt att motverka materialsvinn i
nuvarande program. Likaså behöver resandet med egen bil
minska. Strategiskt arbete med att breddinföra olika miljöförbättrande åtgärder behöver fortsätta utvecklas. Inom det
sociala området är det en utmaning att hitta synergier och
att integrera arbetet med mångfald, ickediskriminering,
mänskliga rättigheter och demokrati för att bättre ta tillvara
gemensamma resurser.
En revidering av Program för hållbar utveckling för åren
2021–2025 har påbörjats. Programmet ska kopplas tydligare
till målen i Agenda 2030.
Under året har resultat och ett fertal rapporter från befolkningsundersökningarna Liv & hälsa, Liv & hälsa ung samt
hälso- och sjukvårdsbarometern spridits till beslutsfattare
och personer som på olika sätt och på skilda nivåer i samhället arbetar med länsinvånarnas livsvillkor, levnadsvanor
och hälsa. Sammanställningar av resultat från hälsosamtal i
länets skolor samt resultat från en socioekonomisk klusteraanalys med koppling till tandhälsan hos barn och ungdomar
har spridits till berörda parter.
Policies, planer och riktlinjer med koppling till hållbarhet
har beslutats:
• Riktlinjer för miljöledning
• Kostpolicy
• Reviderad resehierarki
• Handlingsplan för jämställd vård
• Riktlinjer för att motverka könsstympning
• Överenskommelse om samverkan kring våld i nära
relation och hedersrelaterat förtryck
Utbildningsinsatser har genomförts inom olika områden
kopplade till hållbarhet:
• Agenda 2030
• Barnrätt
• Jämställdhet
• Våld i nära relationer
• Hbtq (fera verksamheter har hbtq-diplomerats)
• Resfria möten
Utbildningar i motiverande samtal för hälsosamma levnadsvanor har också erbjudits verksamheter inom hälso- och
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sjukvård och i samverkan med kommunernas socialtjänst.
Miljöutbildning för miljöombud har genomförts samt
utbildningar för kemikalieinventerare och riskbedömning av
kemiska arbetsmiljörisker.
Hållbar kapitalförvaltning

Region Örebro län strävar efter att vara en ansvarsfull investerare. I den beslutade fnanspolicyn anges hur hållbarhet
ska beaktas i kapitalförvaltningen. Sedan 2010 samarbetar
Region Örebro län med Region Sörmland och Region Västmanland inom fnans. En central del i samarbetet är arbetet
kring hållbara och ansvarsfulla investeringar. I slutet på
2019 genomfördes den årliga koldioxidscreeningen av aktieportföljen i Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj.
Resultatet från koldioxidscreeningen visar att koldioxidscreeningen uppgår till 9,1 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) vilket är en minskning om 10 procent sedan föregående
år och är 54 procent lägre än jämförelseindex (MSCI
World). Koldioxidintensiteten mäter bolagens utsläpp av
växthusgaser i förhållande till dess intäkter och anger
därmed hur koldioxidintensiv bolagets verksamhet är. Sedan
den första screeningen genomfördes 2014 har de totala
utsläppen minskat med 8 procent samtidigt som värdet på
aktieportföljen har ökat med 178 procent
(1 087 miljoner kronor).
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Koldioxidscreening pensionsmedelsportfölj
2019-12-31
Värde, aktieportfölj (miljoner kronor)
Utsläpp (ton, CO2e)

2018-12-31

1 699

1 504

10 356

9 229

21 917

22 888

-53%

-60%

9,1

10,1

Utsläpp (ton CO2e) om portföljen varit investerad som benchmark
Jämförelse med benchmark
Koldioxidintensitet (ton, CO2e)
per miljoner kronor intäkter
Koldioxidintensitet benchmark
Jämförelse med benchmark
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
MÅLBILD FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH FÖRÄNDRINGAR I
VERKSAMHETEN
Regionfullmäktige har beslutat om målbild för hälso- och
sjukvården i Örebro län 2030. Målbildsarbetet skedde i bred
samverkan tillsammans med länsborna, vårdens medarbetare,
kommuner och andra aktörer. Målbilden har tre perspektiv
som förutsätter varandra, ett invånar- och patientperspektiv,
ett medarbetarperspektiv och ett organisationsperspektiv.
Resultaten från den nationella befolkningsundersökningen
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019 visar att en klar majoritet av länsinvånarna, 86 procent, tycker att de har tillgång
till den hälso- och sjukvård de behöver. Den visar också att
nästan sju av tio invånare, 67 procent, har stort förtroende
för den hälso- och sjukvård som Region Örebro län bedriver.
Det är ett värde som placerar Region Örebro län på fjärde
plats i en jämförelse mellan landets regioner. Ungefär tre av
fyra länsinvånare, 76 procent, har ett stort förtroende för
länets sjukhus medan motsvarande siffra för vårdcentralerna
är 59 procent. I en jämförelse med övriga regioner ger

det en andraplats bland sjukhusen och en elfteplats bland
vårdcentralerna. I rankingen mellan landets regioner placerar
sig Region Örebro län på första plats när det kommer till
förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster, på andra plats
när det gäller förtroendet för digitala vårdbesök och på fjärde
plats när det gäller förtroendet för webbplatsen 1177.se.
Universitetssjukhuset Örebro har vunnit tidningen Dagens
Medicins prestigefyllda tävling Bästa sjukhus i klassen universitetssjukhus, både 2018 och 2019. I kategorin universitetssjukhus använder Dagens Medicin drygt 100 indikatorer för att få fram hur sjukhusen presterar inom de olika
områdena. Universitetssjukhuset Örebro har starkast resultat
av alla sju universitetssjukhus i den absolut tyngsta kategorin medicinsk kvalitet. Dessutom toppar Universitetssjukhuset Örebro kategorierna tillgänglighet och ekonomi,
att undvika trycksår och överbeläggningar samt områdena
hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. Detta är ett mycket positivt
resultat av ett långsiktigt arbete där många verksamheter
bidragit till att uppnå en sammantaget hög kvalitet.
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