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Sammanträde med:

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-02-27
Tid: kl. 09:30-17:00
Plats: Linden, Eklundavägen 1
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Andreas Svahn (S), ordförande
Behcet Barsom (KD), vice ordförande
Ola Karlsson (M), 2:e vice ordförande
Karin Sundin (S)
Nina Höijer (S)
Irén Lejegren (S)
Per Eriksson (S)
Joakim Carlsson (S)
Torbjörn Ahlin (C)
Sebastian Cehlin (M)
Anna Ågerfalk (L)
Mats Gunnarsson (MP)
Elin Jensen (SD)
Patrik Nyström (SD)
Jihad Menhem (V)

Carina Dahl (S)
Zaki Habib (S)
Gunnel Kask (S)
Azra Prepic (S)
Marie Holm (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Charlotte Edberger (C)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Oskar Svärd (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Willhelm Sundman (L)
Monika Aune (MP)
Gunilla Fredriksson (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Jessica Carlqvist (V)
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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

Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Anna Ågerfalk (L) med Nina Höijer (S)
som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 12 mars 2020.
2. Anmälan om inkommen motion från Wilhelm Sundman (L) om att utreda
möjligheten att införa och etablera ett ungdomsfullmäktige
Diarienummer: 20RS611

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) till Region Örebro län den
21 januari 2020 om att utreda möjligheten att införa och etablera ett ungdomsfullmäktige.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för administration,
juridik och säkerhet för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, inkommen motion
Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett
ungdomfullmäktige i Region Örebro län

3. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att
införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor
Diarienummer: 20RS618

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) till
Region Örebro län den 22 januari 2020 om att införa en förseningsersättning för färdtjänst
och sjukresor.
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Motionen har för beredning överlämnats till Trafik och samhällsplanering för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av motion att införa
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor
Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län gällande förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor -Vänsterpartiet (V)

4. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att regionfullmäktiges
presidium ska knyta till sig en kontaktperson från vart och ett av de partier
som inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor
Diarienummer: 20RS1147

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 4
februari 2020 om att regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en kontaktperson från
vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för administration,
juridik och säkerhet.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Anmälan av motion om Demokrati för
alla, inte bara några få
Motion - Demokrati för alla, inte bara några få

5. Anmälan av inkommet medborgarförslag
Diarienummer: 20RS1246

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 6 februari 2020
om administration av gratis sjukvård till regionanställda.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för HR.
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Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om administration av gratis sjukvård till regionanställda
Medborgarförslag - Administration av gratis sjukvård till regionanställda

6. Anmälan av medborgarförslag om avveckling av Örebro flygplats
Diarienummer: 19RS8769

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län om att avveckla
Örebro flygplats.
Medborgarförslaget har överlämnats till regionkansliet – ekonomistaben för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, inkommet medborgarförslag om
avveckling av Örebro flygplats
Medborgarförslag - Avveckling av Örebro flygplats

7. Anmälan av inkommet medborgarförslag om studentrabbat på busskort
Diarienummer: 20RS1444

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 2020
om att införa studentrabatt på busskort.
Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
Medborgarförslag - Studentrabatt på busskortet

8. Anmälan av inkommet medborgarförslag om busskort för elever på
folkhögskolor
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Diarienummer: 20RS1445

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
busskort för elever på folkhögskolorna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
Medborgarförslag - Busskort

9. Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot busspriserna
Diarienummer: 20RS1447

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

10. Anmälan av inkommet medborgarförslag om att öppna ett hunddagis på
Kävesta Folkhögskola
Diarienummer: 20RS1448

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till regional tillväxtnämnd att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
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Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
att öppna ett hunddagis på Kävesta Folkhögskola.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – utbildning och
arbetsmarknad.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om att öppna ett hunddagis på Kävesta Folkhögskola
Medborgarförslag - Hunddagis på Kävesta folkhögskola

11. Anmälan av inkommet medborgarförslag om att kollektivtrafik är dyrt
Diarienummer: 20RS1449

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
att kollektivtrafik är dyrt.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om att kollektivtrafik är dyrt
Medborgarförslag - Kollektivtrafik är dyrt

12. Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot busspriserna
Diarienummer: 20RS1450

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
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Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

13. Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot busspriserna
Diarienummer: 20RS1451

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

14. Anmälan av inkommet medborgarförslag om billigare tandvård
Diarienummer: 20RS1453

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till folktandvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
billigare tandvård.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till folktandvården.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om billigare tandvård
Medborgarförslag - Billigare tandvård

15. Anmälan av inkommet medborgarförslag om lokaltrafik
Diarienummer: 20RS1454

Föredragande:
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
fler turer till/från kävesta Folkhögskola.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om lokaltrafik
Medborgarförslag - Lokaltrafik

16. Anmälan av inkommet medborgarförslag om sänkt pris på lokaltrafiken
Diarienummer: 20RS1455

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
sänkt pris på lokaltrafiken.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om sänkt pris på lokaltrafiken
Medborgarförslag - Sänk pris på lokaltrafiken

17. Anmälan av inkommet medborgarförslag om billigare besök på
vårdcentralen
Diarienummer: 20RS1457

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
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Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
billigare besök på vårdcentralen.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för hälso- och
sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om billigare besök på vårdcentralen
Medborgarförslag - Billigare att besöka vårdcentral

18. Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot busspriserna
Diarienummer: 20RS1458

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

19. Anmälan av inkommet medborgarförslag om säkerhet för att ta sig till och
från busshållplatsen vid Kävesta Västra
Diarienummer: 20RS1459

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
säkerhet att ta sig till och från busshållplatsen Kävesta Västra.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
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Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag
om säkerhet för att ta sig till och från busshållplatsen vid Kävesta Västra
Medborgarförslag - Säkerhet för att ta sig till och från busshållsplatsen

20. Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i Hopajola
Diarienummer: 20RS747

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Tina Fingal Swens (C) som ersättare I styrelsen för Hopajola, samt
att till ny ersättare utse Patrik Swens (C).
Sammanfattning

Tina Fingal Swens (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i styrelsen
för Hopajola.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Hopajolas styrelse

21. Entledigande samt kompletteringsval till pensionärsrådet
Diarienummer: 20RS980

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Lena Lindén (SD) som ledamot i pensionärsrådet, samt
att till ny ledamot utse…………
Sammanfattning

Lena Lindén har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i pensionärsrådet.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, entledigande och val av ny ledamot i
pensionärsrådet
Entledigande Pensionärsrådet

22. Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i stiftelsen
Bergslagsgårdar
Diarienummer: 20RS904

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Annica Zetterholm (C) som ledamot i styrelsen för stiftelsen Bergslagsgårdar,
samt
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att till ny ersättare utse Anna Heder (C).
Sammanfattning

Annica Zetterholm har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen för
stiftelsen Bergslagsgårdar.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, entledigande av uppdrag Annica
Zetterholm
Entledigande Regionuppdrag Annica Zetterholm

23. Komletteringsval - föräldraledighet för förtroendevald, Sebastian Cehlin (M)
Diarienummer: 20RS710

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att Carl Alm (M) (nu ersättare i nämnden) under tiden mars till och med juni 2020 inträder
som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden istället för Ulrika Björklund (M), varefter
Ulrika Björklund (M) återinträder i detta uppdrag, samt
att Cecilia Albertsson (M) under tiden mars till och med juni 2020 inträder som ersättare i
hälso- och sjukvårdsnämnden istället för Carl Alm (M) (nu ersättare i nämnden) varefter
Carl Alm (M) återinträder i detta uppdrag.
Sammanfattning

Sebastian Cehlin (M) har begärt föräldraledighet under tiden mars till och med juni 2020.
Detta är i enlighet med regler som har fastställts av regionfullmäktige. Han begär att få vara
ledig från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i fullmäktiges valberedning, ledamot i
Målardalsrådets rådsmöte, 2:e vice ordförande i beredningen för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård, 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i
samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, ersättare i nätverket för hälsa och
demokrati, regionråd på 50%, ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i
regionstyrelsen.
Som ersättare för Sebastian Cehlin i ovan nämnda uppdrag föreslås Ulrika Björklund (M) att
väljas. Ulrika Björklund är idag ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna plats
kommer att besättas av nuvarande ersättaren i nämnden, Carl Alm (M). I följd härav blir en
ersättarplats ledig, vilken kommer att besättas Cecilia Albertsson.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, kompletteringsval efter Sebastian Cehlin
(M)

24. Besvarande av medborgarförslag om att tillvarata regnvatten från Region
Örebro läns fastigheter
Diarienummer: 18RS7113

Föredragande:
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Sammanfattning

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att låta regnvattnet från landstingets
fastigheter ledas ut på angränsande grönytor, försänkningar, slukhål och grusplaner med
mera istället för att ledas ned i kommunens ledningsnät, där så är möjligt. Regnvattnet kan
då ingå i det naturliga kretsloppet samt att Region Örebro län propagerar för att även andra
fastighetsägare gör detsamma, till exempel kommunerna, företag, privata fastighetsägare
och villaägare. Går det inte att göra överallt så kan man göra det där det är möjligt.
Regionstyrelsen anser att frågan är komplex då förhållandena skiljer sig markant från
fastighet till fastighet och kommun till kommun. Tanken är bra att försöka ta hand om och
infiltrera dagvatten (regn) lokalt så kallad LOD. I enlighet med gällande regelverk anlägger
Region Örebro län system vid byggnationer där det är lämpligt.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, svar på medborgarförslag om att
tillvarata regnvatten
Svar på medborgarförslag om att tillvara regnvattnet
Medborgarförslag om att tillvarata regnvattnet för Region Örebro läns fastigheter

25. Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och
planeringsförutsättningar för 2022-2023
Diarienummer: 20RS254

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och
planeringsförutsättningar för 2022-2023.
Sammanfattning

Regionstyrelsen upptar till behandling Förutsättningar för verksamhetsplan med budget
2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023. Förutsättningarna innehåller beskrivning
av olika delar inom verksamhetsplanen, bland annat vision och värdegrund samt
omvärldsanalys. Förutsättningarna innehåller också samhällsekonomiska förutsättningar och
en preliminär resultatkalkyl och investeringar, regionövergripande intern kontroll samt
tidsplan för det fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Förutsättningar för verksamhetsplan med
budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023
Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för
2022-2023

26. Bidrag till samordningsförbunden för år 2020
Diarienummer: 20RS875

Föredragande:
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslutar, under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar
motsvarande beslut,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 996 500 kronor för år
2020,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med 1 393 500 kronor
för år 2020,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 308 500 kronor för år 2020,
samt
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med
2 000 000 kronor för år 2020.
Sammanfattning

Försäkringskassan har beslutat om statlig medelstilldelning för samordningsförbunden 2020.
Region Örebro län föreslås bidra motsvarande hälften av statens beslutade bidrag. Region
Örebro läns totala bidrag för 2020 till samordningsförbunden uppgår till 5 698 500 kronor,
vilket är 22 500 kronor mindre än 2019.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Bidrag till samordningsförbunden för år
2020
Beslut från Försäkringskassan om finansiell samordning 2020

27. Medlem i Agenda för hälsa och välstånd
Diarienummer: 20RS318

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att Region Örebro län under 2020 till 2023 blir medlem i Agenda för hälsa och välstånd,
samt
at t forsknings- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fatta de övriga beslut som
föranleds av medlemskapet liksom att i övrigt ansvara för Region Örebro läns deltagande i
Agenda för hälsa och välstånd.
Sammanfattning

Stiftelsen Forska Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse som bildades
2010. Stiftelsens vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till
Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.
Forska!Sverige verkar genom att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen
av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Stiftelsen driver även en förening vilken
deltar i utvecklandet av stiftelsens och föreningens vision, målområden och aktiviteter.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM Regionstyrelsen 2020-02-27, Medlemskap i Agenda för hälsa och
välstånd
Tjänsteskrivelse medlemskap i föreningen Agenda för hälsa och välstånd
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28. Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år
2020
Diarienummer: 19RS9019

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionala tillväxtnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 2020
och framåt, samt att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI
Företagspartner Mälardalen AB för 2020.
Sammanfattning

Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent. Varje år
utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit överens kring
finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är densamma som för år
2019, det vill säga 7 220 840 kronor.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Almi
Almi Mälardalen AB - Bilaga 1 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen
AB
Almi Mälardalen AB - Bilaga 2 Förslag till överenskommelse mellan ägare om
finansiering av verksamheten 2020
Almi Mälardalen AB - Bilaga 3 Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde
Företagspartner

29. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att
införa kultur på recept i Region Örebro län
Diarienummer: 19RS561

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning

I en motion föreslår Vänsterpartiet att läkare ska kunna skriva ut kulturell aktivitet på recept
och att det ska ses som ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra, för
bland annat långtidssjukskrivna.
För att införa ett koncept som kultur på recept så skulle det krävas goda evidensbaserade
underlag. Hälso- och sjukvården bör framför allt erbjuda insatser och behandlingar som är
evidensbaserade, eller som är rekommenderade av Socialstyrelsen.
Det finns olika sätt att arbeta hälsofrämjande på inom vården. Inom psykiatrin finns sedan
tidigare dans som ett behandlingsalternativ. Inom Region Örebro län pågår även
hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården, med fokus på levnadsvanor. Kultur och
hälsa är ett av två prioriterade områden i den kulturplan som är beslutad. Det finns i Region
Örebro län förutsättningar och möjligheter att arbeta vidare med såväl området kultur och
hälsa som det hälsofrämjande arbetet.
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Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, besvarande av motion (V) om kultur på
recept
Svar på motion (V), införa kultur på recept
Motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i
Region Örebro län

30. Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP)
om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen
Diarienummer: 19RS1982

Föredragande:

Förslag till beslut

Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning

Miljöpartiet genom Monika Aune och Mats Gunnarsson har ställt en motion om
framtagande av en handlingsplan för naturturismen. Sedan tidigare finns en handlingsplan
för Besöksnäring som är antagen av nämnden för regional tillväxt i juni 2018. Region
Örebro län har också såväl produkt- som marknadsföringsansvaret för Bergslagsleden. I
länet finns också ett samarbete kring mountainbikeleder under varumärket Bergslagen
cycling.
Naturturismen är redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan befintlig
handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta fram särskild plan
för naturturism.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, svar på motion
Svar på motion om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen
Motion till regionfullmäktige från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen

31. Instruktion för regiondirektören
Diarienummer: 20RS1564

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta
att med revidering av beslut den 27 februari 2019, fastställa sådan instruktion för
regiondirektören som avses i 7 kap 2 § Kommunallagen (2107:725) i enlighet med vad som
framgår av bilaga till detta beslut.
Sammanfattning

Av kommunallagen följer att regionstyrelsen ska fastställa en instruktion för hur direktören
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
uppgifter.
Regionkansliet har nu mot bakgrund av att regionstyrelsen har beslutat förlänga
förordnandet för regiondirektören arbetat fram en revidering av tidigare fattat beslut om
sådan instruktion. Utöver denna instruktion har regionstyrelsen genom sin
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delegationsordning tidigare gett Regiondirektören beslutanderätt i vissa ärenden.
Regionstyrelsen kan härutöver, liksom redan tidigare, komma att ge Regiondirektören
instruktioner genom särskilda beslut.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, instruktion för regiondirektören
Instruktion för regiondirektören

32. Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS387

Föredragande:

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Anmälningsärenden:
1. Regiondirektören har fattat beslut om revideringar i Region Örebro läns attestliggare 2019
för finansförvaltningen, 20RS1022, 20RS1023.
2. Regiondirektören har undertecknat samarbetsavtal mellan Örebro kommun, Region
Örebro län, KIF Örebro DFF och ÖSK Elitfotboll AB om Arena Örebro, 19RS4132.
3. Regiondirektören har undertecknat överenskommelse med Länsstyrelse i Örebro län om
signalskyddschefsansvar, 19RS9499.
4. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal med Stenström och Kullberg
AB (Lymfkliniken i Örebro) om lymfterapeutiska tjänster, 18RS4971.
5. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal med Lymfkliniken Karlskoga
HB om lymfterapeutiska tjänster, 18RS4971.
6. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg för
uppdrag som:
- ställföreträdande verksamhetschef vid 1177 Vårdguiden, 20RS1167
- verksamhetschef vid Primärvårdens digitala mottagning, 20RS1168
- bitr/stf verksamhetschef vid Adolfsbergs vårdcentral, 20RS1169
- objektsamordnare för TILDA, 20RS1170
- objektsamordnare för TILDA, 20RS1171
- MLA vid Adolfsbergs vårdcentral, 20RS1173
- distriktssköterskor Lillåns vårdcentral, 20RS1174
- ledningssjuksköterska vid Akutmottagningen, USÖ, 20RS1176
- arbete vid Folkhälsomyndigheten, 20 %, 20RS1177.
Förändrad lön under pågående anställning för distriktssköterska vid Olaus Petri vårdcentral.
7. Områdeschefen för Habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som:
- samordnare vid den Audiologiska kliniken,
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- samordnare vid den Audiologiska kliniken,
- samordnare vid den Audiologiska kliniken,
- samordning vid utvecklingsenheten.
8. Områdeschefen för Psykiatri har fattat beslut om lönetillägg under pågående avtalsperiod,
19RS6937-24.
9. Verksamhetscheferna för Folktandvården Sofia, Folktandvården Lillån, Folktandvårdens
specialisttandvård Protetik, Folktandvården Karlskoga, Folktandvården Wivallius,
Folktandvården Kumla, Folktandvården Lindesberg, Folktandvården Hertig Karl,
Folktandvården Haga, Folktandvården Haga, Folktandvården Eyra och Specialisttandvård
Folktandvården har fattat beslut om tillsvidareanställningar.
10. Smittskyddsläkare i Region Örebro län har fattat beslut om att utse Anna Lange till
tillförordnad smittskyddsläkare under sin ledighet 2020-02-17 – 2020-02-21, 20SM25.
11. Regiondirektören har undertecknat samverkansavtal enligt Lag (1993:1651) om
Läkarvårdsersättning, med Göran Falk.

Meddelandeärenden:
1. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat
- Meddelande från styrelsen nr 1/20, Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020,
- Meddelande från styrelsen nr 2/20, Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och
sjukvården med fokus på primärvården,
- Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter
dag 14,
- Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott.
- Internränta för år 2021.
2. Månadsrapport pensionsmedelsportfölj, skuldportfölj och innehavsrapport december och
januari, 19RS413.
3. Protokoll
- regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-20,
- regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12.
4. Vårdföretagarna har överlämnat en skrivelse som rör regionens hantering av
vårdmomskompensationen samt en ny undersökning om vårdmomsens effekter för
patienter, brukare och verksamheter, 20RS1689.
5. Niklas Lundgren är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter
Arnebacks ledighet 2020-02-14 – 2020-02-23.
6. Ann-Louise Notstam är tillförordnad förvaltningschef Regionservice under Catharina
Schlyters ledighet 2020-02-15 – 2020-02-22.
17 (180)

www.regionorebrolan.se

Föredragningslista

7. Lennart Frommegård är tillförordnad regiondirektör under Rickard Simonssons ledighet
2020-02-17 – 2020-02-21.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälnings- och meddelandeärenden

33. Information
Föredragande:

1. Rapportering från RUS-genomförandet som underlag till VP- och budgetprocessen,
Susanne Rosendal
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Anmälan om inkommen
motion från Wilhelm Sundman
(L) om att utreda möjligheten
att införa och etablera ett
ungdomsfullmäktige
20RS611

19 (180)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS611

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan om inkommen motion från Wilhelm Sundman
(L) om att utreda möjligheten att införa och etablera ett
ungdomsfullmäktige
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) till Region Örebro län
den 21 januari 2020 om att utreda möjligheten att införa och etablera ett
ungdomsfullmäktige.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för
administration, juridik och säkerhet för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av motion
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från Jihad
Menhem (V) och Jessica
Carlqvist (V) om att införa en
förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor
20RS618
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS618

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica
Carlqvist (V) om att införa en förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V)
till Region Örebro län den 22 januari 2020 om att införa en förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor.
Motionen har för beredning överlämnats till Trafik och samhällsplanering för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragingsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av motion
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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4
Anmälan av motion från Jihad
Menhem (V) om att
regionfullmäktiges presidium
ska knyta till sig en
kontaktperson från vart och
ett av de partier som inte ingår
i presidiet i sitt arbete med
demokratifrågor
20RS1147
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1147

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att
regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en
kontaktperson från vart och ett av de partier som inte
ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den
4 februari 2020 om att regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en
kontaktperson från vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet i sitt arbete med
demokratifrågor.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för
administration, juridik och säkerhet.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör

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

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1147

Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag
20RS1246
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Tjänsteställa, handläggare

u Nämndadminiatration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatumb0

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1246

Ogdhä

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 6 februari
2020 om administration av gratis sjukvård till regionanställda.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för HR.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Anmälan av medborgarförslag
om avveckling av Örebro
flygplats
19RS8769

32 (180)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 19RS8769

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om avveckling av Örebro
flygplats
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län om att avveckla
Örebro flygplats.
Medborgarförslaget har överlämnats till regionkansliet – ekonomistaben för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rockard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om
studentrabbat på busskort
20RS1444
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Tjänsteställe, handläggare

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1246

Ogdhä

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari
2020 om att införa studentrabatt på busskort.
Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om busskort
för elever på folkhögskolor
20RS1445
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1445

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om busskort för elever på folkhögskolorna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om protest
mot busspriserna
20RS1447
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Tjänsteställe, handläggare

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1247

Ogdhä

Regionstyrelen

Anmälan av inkommet medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om att
öppna ett hunddagis på
Kävesta Folkhögskola
20RS1448
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1448

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om att öppna
ett hunddagis på Kävesta Folkhögskola
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till regional tillväxtnämnd att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om att öppna ett hunddagis på Kävesta Folkhögskola.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – utbildning
och arbetsmarknad.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-03-30, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om att
kollektivtrafik är dyrt
20RS1449
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1445

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om att
kollektivtrafik är dyrt
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samdällsbyggna, snämn, en att besluta i ären, etpsamt
att ta anmälan till . rotokolleth
Sammanfattning
Anmäls att ett me, borgarförslag dar inkommit till region Örebro län , en c februari
M–M– om att kollektivtrafik är , yrth
F e, borgarförslaget dar överlämnats för bere, ning till regional utvePkling 2 trafik oPd
samdälls. laneringh
Beslutsunderlag
0öre, ragnings- F regionstyrelsen M–M–7–M7Mcpanmälan av inkommet
me, borgarförslag om att kollektivtrafik är , yrt
F e, borgarförslaget

RiPkar, Simonsson
Region, irektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om protest
mot busspriserna
20RS1450
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www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1450

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot
busspriserna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samdällsbyggna, snämn, en att besluta i ären, etpsamt
att ta anmälan till . rotokolleth
Sammanfattning
Anmäls att ett me, borgarförslag dar inkommit till region Örebro län , en c februari
M–M– om . rotest mot buss. risernah
F e, borgarförslaget dar överlämnats för bere, ning till regional utvePkling 2 trafik oPd
samdälls. laneringh
Beslutsunderlag
0öre, ragnings- F regionstyrelsen M–M–7–M7Mcpanmälan av inkommet
me, borgarförslag om . rotest mot buss. riserna
F e, borgarförslaget

RiPkar, Simonsson
Region, irektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om protest
mot busspriserna
20RS1451
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1451

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot
busspriserna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samdällsbyggna, snämn, en att besluta i ären, etpsamt
att ta anmälan till . rotokolleth
Sammanfattning
Anmäls att ett me, borgarförslag dar inkommit till region Örebro län , en c februari
M–M– om . rotest mot buss. risernah
F e, borgarförslaget dar överlämnats för bere, ning till regional utvePkling 2 trafik oPd
samdälls. laneringh
Beslutsunderlag
0öre, ragnings- F regionstyrelsen M–M–7–M7Mcpanmälan av inkommet
me, borgarförslag om . rotest mot buss. riserna
F e, borgarförslaget

RiPkar, Simonsson
Region, irektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om billigare
tandvård
20RS1453
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS145w

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om billigare
tandvård
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till folktandvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om billigare tandvård.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till folktandvården.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag om billigare tandvård
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

. . . PregionorebrolanPse
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Region x rebro län
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om
lokaltrafik
20RS1454
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1454

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om lokaltrafik
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om fler turer till/från kävesta Folkhögskola.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag om lokaltrafik
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om sänkt
pris på lokaltrafiken
20RS1455
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1455

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om sänkt pris
på lokaltrafiken
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samdällsbyggna, snämn, en att besluta i ären, etpsamt
att ta anmälan till . rotokolleth
Sammanfattning
Anmäls att ett me, borgarförslag dar inkommit till region Örebro län , en c februari
M–M– om sänkt . ris . å lokaltrafikenh
F e, borgarförslaget dar överlämnats för bere, ning till regional utvePkling 2 trafik oPd
samdälls. laneringh
Beslutsunderlag
0öre, ragnings- F regionstyrelsen M–M–7–M7Mcpanmälan av inkommet
me, borgarförslag om sänkt . ris . å lokaltrafiken
F e, borgarförslaget

RiPkar, Simonsson
Region, irektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om billigare
besök på vårdcentralen
20RS1457
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1453

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om billigare
besök på vårduentralen
Förslag till beslSt
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Bammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om billigare besök på vårdcentralen.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för
hälso- och sjukvård.
c eslStsSnderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag om billigare besök på vårdcentralen
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Bkiukas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om protest
mot busspriserna
20RS1458
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1458

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om protest mot
busspriserna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samdällsbyggna, snämn, en att besluta i ären, etpsamt
att ta anmälan till . rotokolleth
Sammanfattning
Anmäls att ett me, borgarförslag dar inkommit till region Örebro län , en c februari
M–M– om . rotest mot buss. risernah
F e, borgarförslaget dar överlämnats för bere, ning till regional utvePkling 2 trafik oPd
samdälls. laneringh
Beslutsunderlag
0öre, ragnings- F regionstyrelsen M–M–7–M7Mcpanmälan av inkommet
me, borgarförslag om . rotest mot buss. riserna
F e, borgarförslaget

RiPkar, Simonsson
Region, irektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av inkommet
medborgarförslag om säkerhet
för att ta sig till och från
busshållplatsen vid Kävesta
Västra
20RS1459
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS1459

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av inkommet medborgarförslag om säkerhet för
att ta sig till och från busshållplatsen vid Kävesta Västra
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari
2020 om säkerhet att ta sig till och från busshållplatsen Kävesta Västra.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet
medborgarförslag om säkerhet för att ta sig till och från busshållplatsen vid Kävesta
Västra
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Entledigande samt
kompletteringsval till styrelsen
i Hopajola
20RS747
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadminiatration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS747

Ogdhä

Regionstyrelsen

Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i
Hopajola
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Tina Fingal Swens (C) som ersättare I styrelsen för Hopajola, samt
att till ny ersättare utse Patrik Swens (C).
Sammanfattning
Tina Fingal Swens (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i
styrelsen för Hopajola.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Entledigandet

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Hopajola
Tina Fingal Swens (C)
Patrik Swens (C)
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
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Entledigande samt
kompletteringsval till
pensionärsrådet
20RS980
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 209 SR80

Organ

Regionstyrelsen

Entledigande samt kompletteringsval till pensionärsrådet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Lena Lindén (SD) som ledamot i pensionärsrådet, samt
att till ny ledamot utse…………
Sammanfattning
Lena Lindén har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i
pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
FöredragnignsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Entledigandet

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Pensionärsrådet
Lena Lindén (SD)
Den valde
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
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Entledigande samt
kompletteringsval till styrelsen
i stiftelsen Bergslagsgårdar
20RS904
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2020-02-23

FöredragningsPM
Dnr: 20RS405

Organ

Regionstyrelsen

Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i
stiftelsen Bergslagsgårdar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Annica Zetterholm (C) som ledamot i styrelsen för stiftelsen
Bergslagsgårdar, samt
att till ny ersättare utse Anna Heder (C).
Sammanfattning
Annica Zetterholm har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen
för stiftelsen Bergslagsgårdar.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Entledigandet

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Stiftelsen Bergslagsgårdar
Annica Zetterholm (C)
Anna Heder (C)
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1617, 301 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Hej,

Jag Annica Zetterholm, personnummer: 19520515-7166
Entledigande av uppdraget i Stiftelsen Bergslagsgårdar

Signatur :

______________________
Annica Zetterholm 2020-01-28
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23
Komletteringsval föräldraledighet för
förtroendevald, Sebastian
Cehlin (M)
20RS710
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FöredragningsPM
DsS: 20Rm710

OSr ds

Regionstyrelsen

Komletteringsval - föräldraledighet för förtroendevald,
Sebastian Cehlin (M)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Carl Alm (M) (nu ersättare i nämnden) under tiden mars till och med juni 2020
inträder som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden istället för Ulrika Björklund (M),
varefter Ulrika Björklund (M) återinträder i detta uppdrag, samt
att Cecilia Albertsson (M) under tiden mars till och med juni 2020 inträder som
ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden istället för Carl Alm (M) (nu ersättare i
nämnden) varefter Carl Alm (M) återinträder i detta uppdrag.

Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) har begärt föräldraledighet under tiden mars till och med juni
2020. Detta är i enlighet med regler som har fastställts av regionfullmäktige. Han
begär att få vara ledig från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i fullmäktiges
valberedning, ledamot i Målardalsrådets rådsmöte, 2:e vice ordförande i beredningen
för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, 2:e vice ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden, ledamot i samverkansnämnden för Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, ersättare i nätverket för hälsa och demokrati, regionråd på 50%,
ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i regionstyrelsen.
Som ersättare för Sebastian Cehlin i ovan nämnda uppdrag föreslås Ulrika Björklund
(M) att väljas. Ulrika Björklund är idag ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Denna plats kommer att besättas av nuvarande ersättaren i nämnden, Carl Alm (M). I
följd härav blir en ersättarplats ledig, vilken kommer att besättas Cecilia Albertsson.
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2020-02-27

FöredragningsPM
DsS: 20Rm710

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har
enligt regler fastställda av regionfullmäktige rätt att vid föräldraledighet vara ledig
högst 18 månader, dock längst till och med mandatperiodens slut.
Det är regionfullmäktige som beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet
eller sjukskrivning samt utser ersättare för den förtroendevalda personen om ledighet
ska beviljas för längre tid än 6 månader.
Det är regionstyrelsen som beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet
eller sjukskrivning samt utser ersättare för den förtroendevalda personen om ledighet
ska beviljas för kortare tid än 6 månader.
Den förtroendevalda som under ledigheten gör anspråk på ersättning för sin
försörjning, ska under i första hand söka ersättning från Försäkringskassan. I den mån
den förtroendevalda inte har rätt till sådan ersättning, ska Region Örebro län betala ut
en ersättning som motsvarar den som en anställd skulle ha fått om den hade haft
motsvarande arvode i lön. Om den förtroendevalde får ersättning från
Försäkringskassan, men till ett lägre belopp, har den förtroendevalde rät att av Region
Örebro län få mellanskillnaden.
Sebastian Cehlin, som är vårdnadshavare för barn i ålder som ger rätt till
föräldraledighet, har mot bakgrund av dessa regler begärt att få vara föräldraledig från
uppdragen som 2:e vice ordförande i fullmäktiges valberedning, ledamot i
Målardalsrådets rådsmöte, 2:e vice ordförande i beredningen för somatisk
specialistvård och högspecialiserad vård, 2:e vice ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden, ledamot i samverkansnämnden för Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, ersättare i nätverket för hälsa och demokrati, regionråd på 50%,
ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i regionstyrelsen.
Som ersättare för Sebastian Cehlin i ovan nämnda uppdrag föreslås Ulrika Björklund
(M) att väljas. Ulrika Björklund är idag ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Denna plats kommer att besättas av nuvarande ersättaren i nämnden, Carl Alm. I följd
härv blir en ersättarplats ledig, vilken kommer att besättas av ledig, vilken kommer att
besättas av ledig, vilken kommer att besättas av Ceciilia Albertsson.
Eftersom föräldraledigheten avser tid som är kortare än sex månader, ska styrelsen
fatta beslut om ledighet och ersättare för Sebastian Cehlin.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet medför positiva konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv eftersom barnet i
fråga ges möjlighet till samvaro med förälder.
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Tjänsteställe, handläggare
Staben Administration, juridik och säkerhet,
Niklas Tiedermann

Sammanträdesdatum

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS710

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kan komma att medföra viss mindre merkostnad för Region Örebro län till
följd av att den förtroendevalde i enlighet med arvodesreglerna har rätt till utfyllnad av
den ersättning som vederbörande får från Försäkringskassan. Kostnaden ska belasta
regionstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
De valda
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

6 6 6 wSl r oBsBSl i SB,dswt l

86 (180)

. Bt edgSl t t
Rl r oBs P Sl i SB ,ns
ÖBx 131) h701 13 P Sl i SB
E-pBt e: Sl r oBsl s@Sl r oBsBSl i SB,dswt l

24
Besvarande av
medborgarförslag om att
tillvarata regnvatten från
Region Örebro läns fastigheter
18RS7113

87 (180)

www.regionorebrolan.se

1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Kristina Berglund

2020-02-27
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Dnr: 18RS7113

Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av medborgarförslag om att tillvarata
regnvatten från Region Örebro läns fastigheter
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Sammanfattning
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att låta regnvattnet från
landstingets fastigheter ledas ut på angränsande grönytor, försänkningar, slukhål och
grusplaner med mera istället för att ledas ned i kommunens ledningsnät, där så är
möjligt. Regnvattnet kan då ingå i det naturliga kretsloppet samt att Region Örebro län
propagerar för att även andra fastighetsägare gör detsamma, till exempel kommunerna,
företag, privata fastighetsägare och villaägare. Går det inte att göra överallt så kan man
göra det där det är möjligt.
Regionstyrelsen anser att frågan är komplex då förhållandena skiljer sig markant från
fastighet till fastighet och kommun till kommun. Tanken är bra att försöka ta hand om
och infiltrera dagvatten (regn) lokalt så kallad LOD. I enlighet med gällande regelverk
anlägger Region Örebro län system vid byggnationer där det är lämpligt.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27 Svar på medborgarförslag
Svar på medborgarförslaget
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Kristina Berglund

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 18RS7113

Skickas till:
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2020-02-27

Dnr: 18RS7113

Svar på medborgarförslag om att tillvarata regnvatten
från Region Örebro läns fastigheter
En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att låta regnvattnet från
landstingets fastigheter ledas ut på angränsande grönytor, försänkningar, slukhål och
grusplaner med mera istället för att ledas ned i kommunens ledningsnät, där så är
möjligt. Regnvattnet kan då ingå i det naturliga kretsloppet samt att Region Örebro
län propagerar för att även andra fastighetsägare gör detsamma, till exempel
kommunerna, företag, privata fastighetsägare och villaägare. Går det inte att göra
överallt så kan man göra det där det är möjligt.
Regionstyrelsen anför följande:
Det här är en mycket komplex fråga då förhållandena skiljer sig markant från
fastighet till fastighet och inte minst kommun till kommun. Tanken är bra att försöka
ta hand om och infiltrera dagvatten (regn) lokalt så kallad LOD men Region Örebro
län (regionen) måste också förhålla sig till översvämningsrisker i fastigheterna i
samband med de allt mer frekventa och mer omfattande skyfallen som en följd av
bland annat klimatförändringarna. Sommaren 2018 och 2017 år var främst
grundvattennivåerna väldigt låga på sina håll i Sverige och även sjösystemen hade
vissa problem. I Örebro liksom Karlskoga så är vattenförsörjningen främst ett
ytvatten, det vill säga från sjöar och vattendrag medan man i Lindesberg har ett
grundvatten från åsar. Med andra ord hade LOD i anslutande områden till åsarna
varit att föredra i Lindesberg men i Örebro och Karlskoga så handlar det om
tillrinning till vattendrag och sjöar uppströms som är avgörande.
I enlighet med gällande regelverk anlägger regionen LOD system vid byggnationer
där det är lämpligt.
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Regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS254

Organ

Regionstyrelsen

Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021
och planeringsförutsättningar för 2022-2023
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och
planeringsförutsättningar för 2022-2023.
Sammanfattning
Regionstyrelsen upptar till behandling Förutsättningar för verksamhetsplan med
budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023. Förutsättningarna innehåller
beskrivning av olika delar inom verksamhetsplanen, bland annat vision och
värdegrund samt omvärldsanalys. Förutsättningarna innehåller också
samhällsekonomiska förutsättningar och en preliminär resultatkalkyl och investeringar,
regionövergripande intern kontroll samt tidsplan för det fortsatta arbetet.
Beredning
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 12 februari 2020.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Förutsättningarna beaktar Region Örebro läns ambitioner inom hållbar utveckling som
innehåller sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter, som även innefattar miljö-,
barn- och jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förutsättningarna innehåller preliminära kalkyler avseende resultatbudget och
investeringsnivåer för åren 2021-2023.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Birgitta Ohlsson

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS254

Uppföljning
Förutsättningarna är en del i verksamhetsplan- och budgetprocessen. Förutsättningarna
utgör underlag för arbetet med verksamhetsplan med budget för 2021 och
planeringsförutsättningar för 2022-2023, vilken bereds på regionstyrelsen den 26 maj
2020 och beslutas i regionfullmäktige den 17-18 juni 2020.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och
planeringsförutsättningar för 2022-2023.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Samtliga förvaltningar
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1.

Inledning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner varje år upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av
budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den
ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Budgeten ska även
innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Detta dokument, tillsammans med framtagen omvärldsanalys, utgör ett underlag för
fortsatt politisk behandling inför fullmäktiges beslut om verksamhetsplan med budget
i juni 2020.
Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande
styrdokument. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. De
fastställda målen och uppföljningen av dessa är en viktig del i Region Örebro läns
verksamhets- och ekonomistyrning samt kvalitetsutveckling. Målen styr och anger
förutsättningar för hur nämnder ska planera sin verksamhet. Verksamhetsplanen
omfattar inriktningar och mål för såväl Region Örebro läns verksamheter som inom
det regionala utvecklingsansvaret.
Region Örebro läns vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” och värdegrunden är
utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. I verksamhetsplanen ska
också andra regionövergripande styrdokument beaktas, bland annat Regional
utvecklingsstrategi och Program för hållbar utveckling.
Den regionala utvecklingsstrategin är en gemensam vägvisare som beskriver hur
Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet
och civilsamhälle, vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
för att uppnå Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla.
Region Örebro län ska bidra till och skapa förutsättningar för stark konkurrenskraft,
hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län.
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Region Örebro läns Omvärldsrapport 2020 ska genomsyra den fortsatta processen för
verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023. I
omvärldsrapporten beskrivs fem så kallade megatrender och fjorton trender med
identifierade möjligheter och utmaningar samt två till fyra strategiska vägvalsfrågor
per trend. Åtta trender bedöms ha hög påverkan på Region Örebro läns verksamheter
och brådskande att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som trenderna medför.
För hälso- och sjukvården ska också Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län
2030 beaktas.
Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom
hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen innebär att skapa
välfärd och livskvalitet idag samtidigt som kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov säkerställs. Hållbarhetsperspektivet och programmet för hållbar
utveckling är därför betydelsefullt på både kort och lång sikt och ska integreras i det
ordinarie dagliga arbetet och i planeringen av kommande verksamhet.
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Region Örebro län

2.

Vision, värdegrund och uppdrag

2.1

Vision

”Tillsammans skapar vi ett bättre liv” är Region Örebro läns vision.
Att ha en vision, som fungerar och inspirerar både internt och externt är viktigt. En
vision uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad
ledstjärna som ska inspirera 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.
Visionen ska också hjälpa oss som organisation att skapa en gemensam syn på vart vi
ska och varför. Både i vardagen och på längre sikt.
Region Örebro län har ett brett samhällsuppdrag; tillsammans ansvarar vi för hälsooch sjukvård, tandvård, infrastruktur, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera
andra områden som är viktiga för länets utveckling. Av den anledningen är det viktigt
att samla alla medarbetare så att de strävar mot att uppnå den gemensamma visionen
med våra invånare i fokus.
2.1.1 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 kan vi göra skillnad.
Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

2.2

Värdegrund

Under 2019 har ett arbete pågått som fortsätter under 2020 med att ta fram en
gemensam värdegrund. I framtagandet av den nya värdegrunden, som tar avstamp i
den nya visionen, får verksamheterna 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.
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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 finns nära medborgarna under hela livet.
• Vi ser behoven hos varje person.

2.3

Uppdrag

Region Örebro läns uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional
utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och
utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala
uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård,
tolkförmedling, att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal
samverkan och intressebevakning.
2.3.1 Regionalt utvecklingsansvar
Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret i länet, vilket innefattar
ansvar för det regionala tillväxtarbetet och för transportinfrastrukturplaneringen.
Ansvaret är territoriellt för Örebro län men innebär också ett operativt ansvar som
utförare i olika delar. Utvecklingsarbetet sker i dialog och samverkan med parter som
på olika sätt arbetar för utvecklingen i länet. Det innebär relationer med näringslivet,
kommuner, civila sektorn, staten inklusive Länsstyrelsen och Örebro universitet samt
andra externa aktörer, till exempel angränsande regioner. Viktiga förutsättningar är
förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i länets utveckling. Ett tydligt,
inkluderande och aktivt regionalt politiskt ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt
regionalt utvecklingsarbete. Ett sådant ledarskap ställer krav på en väl fungerande
samverkan och samordning. Viktiga plattformar för det regionala utvecklingsarbetets
förankring är det regionala samverkansrådet och partnerskapet för regional
utveckling.
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3.

Organisation

3.1

Den politiska organisationen

Regionfullmäktige är Region Örebro läns högsta politiska organ med direktvalda
ledamöter som representerar länets medborgare. Regionfullmäktige beslutar i ärenden
av principiell beskaffenhet eller annars 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.
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.
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Inom regionstyrelsen finns 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 finns funktionshindersråd, etikråd och
pensionärsråd.
Tillsammans med andra kommuner i länet finns 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
sjukvårdsnämnden, forsknings- och utbildningsnämnden, folktandvårdsnämnden,
servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, regional tillväxtnämnd och kultur- och
fritidsnämnd. Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten,
inom de tilldelade ekonomiska 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.
Det finns tre beredningar som är beredningsorgan till hälso- och 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.
För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna finns ett regionalt
samverkansråd.
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Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, inflytande som finansiär och
ägare för ett antal bolag, stiftelser och föreningar. Regiondirektören ansvarar för att
den verksamhet som organiseras i annan juridisk form än förvaltning knyts till Region
Örebro läns övriga verksamhetsorganisation.

3.2

Juridiska personer

Region Örebro län är även engagerat genom ägarandelar eller driftbidrag i följande
juridiska personer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finsamförbunden i Örebro län
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
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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4.

Omvärldsanalys

Vår tid kännetecknas av snabbt skiftande omvärldsförutsättningar för organisationen
Region Örebro län. Som en konsekvens blir det allt mer avgörande att ta in omvärlden
och öka iakttagelseförmågan. Systematiskt omvärldsarbete ger 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 i förändringsarbete för att Region Örebro
län även i framtiden ska vara en relevant organisation för länets invånare.
I Region Örebro läns Omvärldsrapport 2020 beskrivs fem så kallade megatrender och
fjorton trender.
Megatrenderna som väsentligen påverkar förutsättningarna för Region Örebro län:
• Globalisering
• Digitalisering och teknisk utveckling
• Urbanisering
• Demografiska förändringar
• Hållbarhetsfokus
Megatrenderna driver på andra trender. Till de fjorton trenderna finns identifierade
möjligheter och utmaningar samt två till fyra strategiska vägvalsfrågor för varje trend.
Det är åtta trender som bedömts ha hög påverkan och brådskande att agera på under
nästa år för Region Örebro län.
Trender med hög påverkan och brådskande att agera på under nästa år:
• Ökande tempo och komplexitet – den ekonomiska logiken förändras
• Förändrat sjukdomspanorama
• Hälsan i centrum
• Dina och mina data – den nya oljan
• Health tech – språnget
• ”Life on demand”
• Reducerade regionala ramar
• Förändrat säkerhetsparadigm – inbromsande tillit
Trender med hög påverkan, mindre brådskande att agera på:
• Arbetsmarknad i snabb transformation
• Ett förändrat medielandskapet
• Jaget och laget – värderingar som ritar om kartan
• Det postantibiotiska samhället
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Trender med lägre påverkan, brådskande att agera på:
• Ny politisk spelplan
• Från resa till mobilitet
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5.

Regional utvecklingsstrategi

5.1

En attraktiv och pulserande region för alla

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) – Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro
län 2018-2030 – är en gemensam vägvisare som beskriver hur Region Örebro län,
tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle,
vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå
Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla.
RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala
hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verksamhetsplaner på
lokal nivå.

5.2

Stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet
samt god resurseffektivitet

RUS strävar efter att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god
resurseffektivitet i Örebro län. Dessa övergripande mål visar hur RUS bidrar inom de
tre dimensionerna om hållbar utveckling. De övergripande målen konkretiseras med
18 effektmål.
Genomförandet sker genom samverkan inom tio prioriterade områden med insatser
som ska bidra till de övergripande målen. Varje prioriterat område beskriver nuläge
och önskat läge till 2030 och pekar ut tre strategiska inriktningar för att nå det
önskade läget. Till några prioriterade områden finns regionala strukturbilder.
Under genomförandet integreras viktiga perspektiv som jämställdhet, barn och unga,
internationellt samarbete och integration. Detta innebär att dessa perspektiv ska
genomsyra handlingsplaner, understrategier med mera som kopplas till RUS.
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6.

Hållbar utveckling

6.1

Ansvarsfull aktör med ambitioner inom
hållbarhetsområdet

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom
hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för Region Örebro län innebär att skapa
välfärd och livskvalitet när regionen 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. Region Örebro län ska fortsätta synliggöra och utveckla hållbarhet i
Region Örebro läns styrsystem med hållbarhet som genomsyrande perspektiv i beslut,
planering, genomförande och uppföljning.

6.2

Hållbara verksamheter

Program för hållbar utveckling som gäller 2017-2020 ska revideras under 2020 och
gälla 2021-2025. Programmet strävar efter att kraftfullt, samordnat och långsiktigt
arbeta för att förbättra Region Örebro läns verksamheter och göra dem mer hållbara.
Program för hållbar utveckling 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.

Agenda 2030 innebär att världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari
2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
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7.

Region Örebro läns ekonomi

En del ekonomiska förutsättningar kommer att förändras innan verksamhetsplan med
budget ska beslutas i maj. Regeringen kommer att överlämna vårpropositionen för
2020 till riksdagen den 15 april. SKR kommer därefter att lämna nya
planeringsförutsättningar, innehållande en ny skatteunderlagsprognos för regioner och
kommuner den 29 april. SCB kommer att publicera regionernas ekonomiska resultat
samt investeringsnivåer för 2019 den 3 mars 2020.
Regionkansliets ekonomistab kommer därför att redovisa de ekonomiska effekterna
av vårpropositionen tillsammans med effekterna av SKRs nya skatteunderlagsprognos
senast den 5 maj som en komplettering till förutsättningarna för Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2021. Kompletteringen kommer även innehålla en
sammanfattning av regionernas resultat för 2019.

7.1

Samhällsekonomiska förutsättningar

7.1.1 Internationell ekonomi
SKRs bedömningar i Makronytt 1/2020 innefattar att det inte blir någon vändning
mot starkare världskonjunktur under 2020. Liksom tidigare antar prognosen att global
BNP-tillväxt i år blir den svagaste på 10 år, vilket också är den bild som flertalet
bedömare ger. Den historiska ”trendtillväxten” för global BNP ser ej ut att kunna nås
i år. En vanlig bedömning är också att BNP i år ska stiga långsammare än i fjol; så ser
många prognoser ut för USA, Japan och Storbritannien, liksom för våra grannländer
Norge, Finland och Danmark. SKR antar att centralbanken i USA (Fed) ska lansera
ytterligare lättnader i år, bland annat genom att sänka sina styrräntor. Detta förväntas
dock inte ge något starkt uppsving för investeringskonjunkturen då varken tillgången
på kapital och krediter eller priset (räntorna) idag bedöms vara något allmänt stort
hinder för investeringar i näringslivet.
7.1.2 Sveriges ekonomi
BNP-tillväxten i Sverige antas i år, liksom 2019, bli svag: lägre än den trendmässiga
tillväxten i BNP (eller tillväxten av potentiell BNP). Medan prognosen utgår från att
BNP ska landa på 1,2 procent 2019 uppskattas BNP-ökningen 2020 bli 0,9 procent.
Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen långsamt, med dämpade
utsikter för såväl investeringar som konsumtion. Detta gäller såväl offentlig sektor
som för hushållen. Samtidigt beräknas utrikeshandeln knappast ge något signifikant
bidrag till den svenska BNP-tillväxten – en stor kontrast mot 2019.
Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta
i år. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms
innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning
av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför
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ske 2020. KPI-inflationen med fast ränta beräknas, liksom tidigare, 2020 landa under
Riksbankens mål om 2 procent, men prognosen är nu något nedreviderad.
Om den senaste tidens låga energipriser består finns en risk för än svagare inflation
framöver: såväl svenska elpriser som oljepriset har nyligen visat stora nedgångar.
Också prognosen över löneökningstakten är, på basis av den senaste statistiken, något
nedreviderad för 2019 och 2020.
7.1.3 Region Örebro läns resultat 2019
Region Örebro läns årsredovisning kommer att behandlas på regionstyrelsen 30-31
mars. Det preliminära resultatet för 2019 uppgår till 467 miljoner kronor inklusive
orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Balanskravsresultatet, d.v.s.
resultatet justerat för de orealiserade värdeförändringarna, samt för vinster vid
försäljningar av fastigheter m.m. uppgår för året till 63 miljoner kronor.

7.2

Resultatkalkyl för 2021 samt plan för 2022 och 2023

7.2.1 Förutsättningar
Resultatkalkylen baseras för närvarande på ekonomiskt utfall till och med 2019,
SKRs prognos för skatteunderlag samt LPIK från februari 2019 samt Skandias
pensionsprognos från december 2019.
För år 2021 har ingen uppräkning för löne- och prisförändring gjorts i kalkylen i
enlighet med verksamhetsplan med budget för 2020-2023 som beslutades hösten
2019. Från 2022 har en preliminär uppräkning av regionbidragen gjorts med SKR:s
prognos för LPIK.
Resultatkalkylen omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade särskilda
satsningar samt utnyttjande av 2020 års planeringsreserv. En planeringsreserv på 50
miljoner kronor finns därefter för respektive år för att kunna möta tillfälliga
resultatsvängningar.
I de regiongemensamma posterna finns kostnader för pensioner, vilka har beräknats
utifrån Skandia:s prognos från december. Specialdestinerade statsbidrag redovisas
sedan 2019 direkt hos berörd nämnd och ingår därför inte i den övergripande
budgeten.
Finansnettot är kalkylerat från att investeringar görs med viss upplåning och, med
beaktande av rådande ränteläge, en viss försiktighet gällande avkastning på placerade
medel. Kalkylen bygger att finansiella intäkter, d.v.s. realiserade värdeökningar i
pensionsmedelsportföljen, motsvarar finansiell kostnad för pensionsskulden
respektive år. Mellanskillnaden mellan den beräknade totala avkastningen och det
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som räknats in i resultaträkningen redovisas som orealiserade värdeökningar i
resultatbudgeten. Dessa får inte räknas in i balanskravsresultatet.
Resultatkalkylen förutsätter att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år.

7.2.2 Resultatkalkyl
RESULTATKALKYL

Prel utfall
2019

Budget
2020
-9 025
0
-9
-151
-164
-110
-229
-20
-130

Plan
2021
-9 189
0
-127
-276
0
-50
-333
0
-203

Plan
2022
-9 189
-201
-96
-342
0
-50
-350
0
-182

Plan
2023
-9 390
-266
-85
-391
0
-50
-376
0
-182

Plan
2024
-9 656
-304
-122
-441
0
-50
-329
0
-182

Plan
2025
-9 960
-313
-133
-491
0
-50
-301
0
-182

Plan
2026
-10 273
-322
-171
-541
0
-50
-262
0
-182

-9 676

-9 838

-10 178

-10 410

-10 739

-11 084

-11 430

-11 801

Skatteintäkter

7 341

7 480

7 709

7 992

8 291

8 606

8 932

9 273

Generella statsbidrag och utjämning

2 448

2 529

2 585

2 649

2 688

2 723

2 756

2 789

Verksamhetens resultat

113

171

116

231

240

245

258

262

Finansnetto

-50

-70

-16

-16

-21

-20

-22

-22

Årets resultat (balanskravsresultat)

63

100

100

215

220

225

235

240

Orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar

404

65

65

95

120

125

170

205

467

165

165

310

340

350

405

445

mnkr
Regionbidrag till verksamheterna
Löne- och prisjustering
Regionstyrelsens verksamhetskostnad
Effekter av tidigare års beslut
Nya särskilda prioriteringar
Regionstyrelsens planeringsreserv
Omställning
Framtida utmaningar
Bidrag till ökade hyreskostn för beslutade investeringar
Verksamhetens nettokostnader

Resultat inkl orealiserad värdeökning av finansiella
tillgångar
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7.2.3 Driftkalkyl
Utifrån förutsättningarna i den preliminära resultatkalkylen har följande preliminära
regionbidrag beräknats för 2021.

DRIFTKALKYL
mnkr

Regionbidrag
utfall 2019

Prel avvik

Regionbidrag Regionbidrag

mot budget 2019 budget 2020*

kalkyl 2021

Regionbidrag
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
varav
- Regionstyrelsen och regionkansliet
- Hälsovalsenheten
- Tandvårdsenheten
- Regionstyrelsens verksamhetskostnad

17
2 772

3
132

17
2 907

17
3 177

471
1 673
242
386

48
-52
-10
146

517
1 747
244
399

532
1 747
244
654

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folktandvårdsnämnden
Forskningsnämnden
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Regional tillväxtnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Gem nämnd för företagsh.o tolk

5 808
1
121
-122
530
127
115
0

-476
-13
11
28
-10
4
1
9

5 837
1
121
179
533
128
115
0

5 910
1
121
179
533
128
115
0

Verksamhetens nettokostnader

9 368

-311

9 838

10 181

Regionstyrelsens finansförvaltning

9 835

613

10 003

10 346

467

302

165

165

Årets resultat

*) justerad för specialdestinerade statsbidrag och tilläggsbeslut om anslag läkemedel

7.2.4 Nettokostnader och landstingsprisindex
I landstingsprisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av landstingens prisutveckling.
I indexet ingår inga volymförändringar. LPIK baseras på SKR:s ekonomiska
antaganden och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin. LPIK
inklusive läkemedelspriser beräknades per februari till 2,5 procent för 2021, 2,0
procent för 2022 och 2,6 procent för 2023. För denna period har uppräkning med
LPIK gjorts för år 2022 och 2023 i Region Örebro läns resultatkalkyl. För åren 20242026 uppgår prisindex till 2,9 procent per år i kalkylen, vilket motsvarar SKRs
prognos för år 2024. Ny prognos för LPIK kommer lämnas av SKR den 29 april.
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Ingen uppräkning för läkemedelskostnader har gjorts i denna kalkyl då uppräkning
inte heller har gjorts för statsbidraget för läkemedelsförmånen.
7.2.5 Demografiska effekter
I Ekonomirapporten, maj 2019, redovisade SKR en kalkyl över de demografiskt
betingade behovens förändringar fram till 2026. Behoven ökade som snabbast under
2016 med 1,6 procent, men har sedan dess dämpats något. SKR bedömer att de
demografiskt betingade behoven kommer att ligga på en ökning med ca 1,1 % per år
under perioden 2020-2026. För Region Örebro län innebär det ett ökat ekonomiskt
tryck på ca 111 miljoner kronor år 2021. I löpande priser ökar effekten med 4-5 mnkr
varje år fram till 2026.
7.2.6 Skatteintäkter och generella statliga bidrag
Kalkylen baseras på SKRs senaste prognos för skatteunderlaget från februari 2020.
Förändringarna jämfört med den senaste prognosen i december är sammantaget små.
Den substantiella förändringen är en svagare beräknad skatteunderlagstillväxt 2019
och 2020 jämfört med decemberprognosen. Det beror främst på att ny information
talar för att lönehöjningarna blir mindre än enligt den förra bedömningen.
Nedrevidering för 2020 har gjorts från 2,6 till 2,4 procent.

Den 20 januari 2020 presenterade regeringen ett förslag som innebär att 5 miljarder
kronor ska tillskjutas sektorn redan under år 2020; 1,5 miljarder av dessa
avser regioner, vilket motsvarar 145 kronor per invånare eller 43,5 miljoner för
Region Örebro län. Tillskottet ska vara nivåhöjande fr.o.m. 2020. Förslaget förväntas
ingå i regeringens vårändringsbudget som presenteras den 15 april. Därefter har
Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet nått en överenskommelse, som
även Sverigedemokraterna ställer sig bakom, om att kräva mer pengar till välfärden
genom en extra ändringsbudget på 2,5 miljarder till välfärden. Om även det tillskottet
fördelas med 30 procent till regionerna innebär det 72 kronor per invånare eller
knappt 22 miljoner kronor till Region Örebro län. Inget av dessa förslag är inräknade i
nuvarande resultatkalkyl. SKR kommer att lämna nya planeringsförutsättningar efter
att vårändringsbugeten har presenterats den 20 april.
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7.2.7 Omställning
Det anslag som regionstyrelsen disponerar för tillfälliga förstärkningar för att
genomföra omställningsåtgärder under 2020 finns inlagt i budgetkalkylen för 2021
och framåt. Beloppen har preliminärt satts så att resultatet för år 2021 uppgår till 100
miljoner kronor samt från år 2022 till 2 procent av skatter och generella bidrag.
Anslag för omställningar uppgår därmed till 333 miljoner kronor för 2021.
7.2.8 Planeringsreserv
God hushållning innebär att ha en reserv för oförutsedda resultatsvängningar. Det kan
handla om såväl uteblivna intäkter som tillkommande kostnader, till exempel kan den
osäkra ekonomiska utvecklingen i omvärlden medföra en risk att den bedömda
skatteunderlagstillväxten inte blir lika stark som budgeterats. Mot bakgrund av detta
har för samtliga år i planen en ekonomisk reserv på 50 miljoner kronor lagts in i
beräkningen.
7.2.9 Årets resultat
Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår resultatet 2021 i kalkylen till 100 miljoner
kronor. Resultaten under planperioden 2022 och 2023 uppgår till 215 miljoner kronor
respektive 220 miljoner kronor. I den preliminära kalkylen ingår kostnader för beslut
om satsningar som togs i budgeten för 2020 samt för överföring av planeringsreserver
samtliga år.
Två procent av skatter och generella statsbidrag för år 2021 motsvarar 207 miljoner
kronor.
7.2.10 Pensionsplaceringar
Region Örebro län har under åren 2017 till 2020 återlånat de årens intjänade
pensionsförpliktelser. Det innebär att en summa motsvarande förändringen av
pensionsskulden respektive år har använts för finansiering av fastighetsinvesteringar.
Från och med 2021 ska åter placeringar ske i pensionsportföljen. Kalkylerad
avsättning uppgår till 600 miljoner kronor per år.
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7.2.11 Känslighetsanalys
En känslighetsanalys är ett sätt att visa hur olika förändringar i Region Örebro läns
omvärld påverkar organisationen finansiellt och kan utgöra ett underlag till
bedömningar och beslut. I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser
påverkar regionorganisationens ekonomi:
Känslighetsanalys

Kostnader/intäkter (mnkr)

Löneförändring 1 procent

± 66

Förändring av övriga driftskostnader 1 procent

± 50

Förändring av skatteunderlaget med 1 procent

± 76

10 öre förändrad utdebitering

± 68

7.3

Investeringar

För 2021 finns föreslagna investeringar om totalt 1 196 miljoner kronor.
Sammanställning per investeringsgrupp och verksamhet i miljoner kronor:

Verksamhet
Fastigheter
Hälso och sjukvårdsförvaltningen
203,9
Hälso och sjukvårdsförvaltn, H-huspr
21,3
Folktandvården
16,7
Regional utveckling
33,4
Regionservice
398,6
Regionhälsan
0,0
Regionstyrelsen
15,1
Externa hyresgäster
185,4
SUMMA
874,4

MT
148,1
14,9
10,0

IT

71,8

173,0

71,8

Övriga
invest
47,7
10,7
6,2
6,4
5,2
0,2
0,2
0,0
76,6

Totalt
399,7
46,9
32,9
39,8
475,6
0,2
15,3
185,4
1 195,8

MT

7.3.1 Fastigheter
Totala föreslagna fastighetsinvesteringar för 2021 uppgår till 874 miljoner kronor. I
bilaga redovisas ett underlag för aktuella fastighetsinvesteringar samt kort
beskrivning av större investeringar som inte fanns med i verksamhetsplan för 2020.
Dessa är nytt produktionsapotek, åtgärder i A-huset samt lokaler för fastighetsdrift, Thuset, samtliga vid Universitetssjukhuset Örebro. Totalsumman för
fastighetsinvesteringar innefattar även 185 miljoner kronor för investeringar åt
externa hyresgäster.
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7.3.2 MT-investeringar
Planerade medicintekniska (MT) investeringar uppgår till 173 miljoner kronor för
2021. Av detta belopp avser 14,9 miljoner kronor investeringar för H-huset och 20,2
miljoner kronor nya satsningar för cyklotron, programvara för bedömning av
bilddiagnostik vid akut stroke, mjukvara för automatiskt tolkningsstöd och
kamerascanner. Investeringar som finansieras via s k ALF-medel planeras uppgå till
10 miljoner kronor. I bilaga redovisas en specifikation av MT-investeringar samt
korta beskrivningar av de nya investeringarna.
7.3.3 IT-investeringar
Bedömt investeringsbehov för IT 2021 uppgår till 71,8 miljoner kronor, varav 8,1
miljoner kronor avser investeringar som hänförs till H-husprojektet. I övrigt rör
investeringarna såväl vårdsystem som bastjänster och inköp av IT-utrustning som
anskaffas av Regionservice IT och hyrs av verksamheterna.
7.3.4 Övriga investeringar
Verksamhet
Byggansl utr
Teknisk utr Övriga inv Total
Hälso- och sjukvård
23,0
17,9
6,9
Hälso- och sjukvårdsförvaltn H-husprojekt
10,7
Folktandvården
1,1
0,6
4,5
Regional utveckling
5,0
1,4
Regionhälsan
0,2
Regionservice
0,5
1,0
3,8
Regionkansliet
0,2
Totalt
40,3
19,5
16,9

47,7
10,7
6,2
6,4
0,2
5,2
0,2
76,6

Byggnadsansluten utrustning
I samband med projektering av fastighetsinvesteringar tas belopp fram för sådan
utrustning som inte redovisningsmässigt hänförs till byggnad utan som inventarier.
För varje projekt som tagits upp i budget för fastighetsinvesteringar har belopp för
byggnadsansluten utrustning samt för utrustning/inredning vid ny- och ombyggnation
tagits fram. Summan av dessa investeringar uppgår för 2021 till 40,3 miljoner kronor,
varav H-huset utgör 10,7 miljoner kronor.
Teknisk utrustning
I denna investeringsgrupp ingår till exempel låssystem, passersystem, kraft- och
styrsystem på operationssalar, patientsignalanläggningar. Totalt beräknas 19,5
miljoner kronor åtgå för investeringar i övrig teknisk utrustning för 2021.
Övriga inventarier
Bedömt behov av investeringar i övriga inventarier uppgår till 16,9 miljoner kronor
för 2021.
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8.

Regionövergripande intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser", risker, som kan
leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med kraven:
• Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har
beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för
verksamheten.
• Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är
rättvisande och ändamålsenlig.
• Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet,
riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i
enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller
en tillräcklig intern styrning och kontroll.
Varje nämnd beslutar om en internkontrollplan (risker med åtgärder) som en del av
verksamhetsplanen. Regionövergripande risker med åtgärder har inför planeringen av
2021 tagits fram inom områdena; HR, ekonomi, informationssäkerhet, kvalitet och
utveckling samt juridik.
Regionstyrelsen föreslår nämnderna att utöver sina nämndspecifika risker med
åtgärder besluta om regionövergripande risker med åtgärder i sina
internkontrollplaner för 2021.

8.1

Regionövergripande risker

HR:
• Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte efterlevs.
Ekonomi:
• Risken att projektet att införa ett nytt ekonomisystem inte klarar att leverera
resultat enligt mål i projektplan.
Juridik och informationssäkerhet:
• Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning
(GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Kvalitet och utveckling:
• Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav
och behov samt skapar förutsägbara resultat.
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9.

Tidsplan för det fortsatta arbetet

Regionstyrelsen/
27 februari

Regionstyrelsen beslutar om ”Förutsättningar för verksamhetsplan
med budget 2021-2023”.

5 maj

Komplettering av ekonomisk kalkyl enligt regeringens vårproposition
och ny skatteunderlagsprognos.

Mars-maj

Politisk beredning av ”Region Örebro läns verksamhetsplan med
budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023”.

Regionstyrelsens
arbetsutskott/
19 maj

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar
2022-2023” inklusive skattesats.

Regionstyrelsen/
26 maj

Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns verksamhetsplan med
budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive
skattesats.

Region-fullmäktige/ Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns verksamhetsplan
17-18 juni
med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023” inklusive
skattesats.
Nämnderna/
juni-september

Nämnderna bereder nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.

Regionstyrelsen/
10 september

Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”Verksamhetsplan med
budget 2021”.

Nämnderna/
september

Nämnderna beslutar nämndens ”Verksamhetsplan med budget 2021”.

Regionstyrelsen/
20 oktober

Regionstyrelsens seminarium.
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa
”den röda tråden” och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska
regionstyrelsen och nämnderna presentera sina respektive
”Verksamhetsplan med budget 2021”.
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Bilaga: Fastighets- och MT-investeringar
(mnkr)
1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Total investering
enl VP 2020
2 301,4

Total investering,
uppräknad
2 332,3

Beslut - 2020
2 024,9

2021-2024
307,4

2021
225,2

2022
55,2

2023
9,0

2024
9,0

2025
9,0

HS Akuta anpassningar Neonatal, B-huset

16,7

16,7

10,8

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

HS Ambulansstation Berglunda

91,9

91,9

34,5

57,4

57,4

0,0

0,0

0,0

0,0

HS Bygginvestering i samband med MT-investering

90,8

107,8

60,8

47,0

32,0

15,0

0,0

0,0

0,0

43,4
95,1
1 404,2
301,8

43,4
95,1
1 404,2
301,8

35,5
25,2
1 404,2
280,5

7,9
69,9
0,0
21,3

7,9
38,7
0,0
21,3

0,0
31,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

HS Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett
HS Cyclotron (MT 2615)
HS Etapp 2A Ny byggnad Högspec.hus
HS Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten
HS Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga

65,4

66,5

57,0

9,5

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

HS Ombyggnation forskningslab, T-huset
HS Pumpstation och dagvattenledning
HS Reservvatten, Lindesbergs lasarett
HS Utbyggnad reservkraft USÖ del 1 2017-2021
HS Verksamhetsförändringar teknik och miljö
HS Återställning lekplats B-huset USÖ

26,4
12,0
25,3
53,8
54,0
3,2

26,5
12,7
25,3
53,8
63,0
3,2

19,1
5,6
19,0
41,0
18,0
0,5

7,5
7,1
6,3
12,8
45,0
2,7

7,5
7,1
6,3
12,8
9,0
2,7

0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
0,0

HS Ny utrymningsväg Campus USÖ

7,9

8,0

3,8

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

HS Klimatåtgärder IVA G-huset USÖ

1,0

2,1

1,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

HS Klimatåtgärder Operation Lindesberg

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0
Nytt projekt
Nytt projekt
Ej med i VP 2020,
utredningsmedel
om 2 mnkr från
tilläggsbudget
2019,

7,4
1,6
3,3

7,0
0,0
0,0

0,4
1,6
3,3

0,4
1,6
3,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

31,7

0,0

31,7

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

HS Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ

Nytt projekt

12,2

0,0

12,2

6,2

6,0

0,0

0,0

0,0

HS A-huset efter 2021
2. Folktandvården

Nytt projekt
18,0

24,4
34,7

0,0
6,0

24,4
28,7

24,4
16,7

0,0
3,0

0,0
3,0

0,0
3,0

0,0
3,0

8,6
18,0

19,6
21,0

8,6
6,0

11,0
15,0

11,0
3,0

0,0
3,0

0,0
3,0

0,0
3,0

0,0
3,0

FTV Sjukhustandvård Karlskoga

Nytt projekt

5,3

0,0

5,3

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

FTV Nya lokaler Specialisttandvård Örebro ny byggnad på parkering

Nytt projekt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

FTV Klostergatan Specialisttandvården Pedodonti Örebro

Nytt projekt

4,2

0,0

4,2

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

FTV Klostergatan Allmäntandvården Örebro, jourkliniken
3. Regional utveckling

Nytt projekt
38,7

4,2
85,6

0,0
36,6

4,2
49,0

4,2
33,4

0,0
10,2

0,0
1,8

0,0
1,8

0,0
1,8

RU Fellingsbro Folkhögskola, Ny byggnad av aula mm

41,1

38,9

16,5

22,4

13,9

8,4

0,0

0,0

0,0

RU Kävesta Folkhögskola, Dansens

27,9

34,2

16,5

17,7

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8
Nytt projekt
1 233,1
110,0
757,1
66,0
75,0
225,0
279,1
268,3
10,8
Nytt projekt
115,6
90,0
25,0
0,6
420,6

12,6
0,0
1 055,2
50,0
350,0
216,9
73,3
90,0
275,0
365,9
297,8
12,6
55,5
125,6
100,0
25,0
0,6
426,1

3,6
0,0
119,9
0,0
0,0
69,9
10,0
15,0
25,0
108,3
104,7
3,6
0,0
66,1
50,0
16,0
0,1
45,0

9,0
0,0
935,3
50,0
350,0
147,0
63,3
75,0
250,0
257,6
193,1
9,0
55,5
59,5
50,0
9,0
0,5
381,1

1,8
0,0
247,6
10,0
70,0
64,0
38,6
15,0
50,0
151,0
121,5
1,8
27,8
15,1
10,0
5,0
0,1
185,4

1,8
0,0
215,6
10,0
70,0
46,0
24,6
15,0
50,0
101,2
71,7
1,8
27,8
14,1
10,0
4,0
0,1
149,3

1,8
0,0
158,0
10,0
70,0
13,0
0,0
15,0
50,0
1,8
0,0
1,8
0,0
10,1
10,0
0,0
0,1
46,5

1,8
0,0
157,0
10,0
70,0
12,0
0,0
15,0
50,0
1,8
0,0
1,8
0,0
10,1
10,0
0,0
0,1
0,0

1,8
0,0
157,0
10,0
70,0
12,0
0,0
15,0
50,0
1,8
0,0
1,8
0,0
10,1
10,0
0,0
0,1
0,0

349,5

349,5

30,0

319,5

136,5

136,5

46,5

0,0

0,0

21,1
50,0

21,1
55,5

5,0
10,0

16,1
45,5

16,1
32,8

0,0
12,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 706

4 425

2 407

2 019

874,4

548,6

230,2

182,7

182,7

HS Klimatåtgärder O-huset
HS USÖ Kioskutrymme i H-huset
HS Lbg Lab. Ombyggnation

HS Nytt produktionsapotek USÖ

FTV Adolfsberg, ombyggnation av klinik
FTV Verksamhetsförändringar teknik och miljö

RU Verksamhetsförändringar teknik och miljö
RU Fellingsbro Folkhögskola, matsalen ombyggnation
4. Regionservice fastigheter (energi, brand och säkerhet, reinvesteringar)
RS ftg Energieffektiviseringar, pott
RS ftg Reinvesteringar, pott
RS ftg Större projekt som finansieras av samtliga Förvaltningar
RS ftg Omdisponering verksamhetslokaler Museet
RS ftg Förstudier och planering, pott
RS ftg Projektering, pott
4. Regionservice övriga områden
RSERV ÖVR Ny datahall och kontor IT
RSERV ÖVR Verksamhetsförändringar teknik och miljö
RSERV ÖVR Lokaler för fastighetsdrift T-huset
5. Regionstyrelsen
RS Akuta medel, byggnadsinv., MT och övr. utrustning
RS Solpaneler
RS Verksamhetsförändringar teknik och miljö
5. Regionstyrelsen, externa hyresgäster
Campus Etapp 3
Lekebergs VC, lokaler åt kommunen efter Capios flytt
Omdisponering verksamhetslokaler Museet
Totalsumma
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Beskrivning större fastighetsprojekt som inte fanns med i verksamhetsplan för
2020:
Objekt: Nytt produktionsapotek USÖ
Lokalen för tillverkning av sterila läkemedel på USÖ byggdes år 1986 vilket gör
denna till en av Sveriges absolut äldsta steriltillverkningslokaler som fortfarande är i
drift. Volymerna sterila extemporeläkemedel, d.v.s. läkemedel som görs tillfälligt till
en specifik patient samt beredning av vissa speciella läkemedel som tillverkas i
lokalerna har ökat betydligt sedan renrummet byggdes. Utöver detta har det även
tillkommit nya bestämmelser och riktlinjer vilket gör att lokalen heller inte är
dimensionerad för den mängd läkemedel som hanteras idag. Mot bakgrund av
ovanstående behöver åtgärder vidtas för att säkerställa Region läns behov av
steriltillverkade läkemedel. Projektet är färdigplanerat och projektering pågår under
2020.
Objekt: A-huset efter 2021
En utredning om A-husets framtid har genomförts. I den framkommer att åtgärder i
lokalerna behöver utföras när verksamheterna som är planerade in i H-huset flyttar ut.
Det gäller t.ex. rensning av äldre ventilation, VVS-åtgärder och åtgärder på lås- och
passersystem. Investeringen grundar sig på att fastigheten rivs om 7-8 år. I samband
med beslut om verksamhetsplan 2021 kommer slutligt beslut om A-husets framtid att
tas.
Objekt: Lokaler för fastighetsdrift, T-huset USÖ
I T-huset 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. Projektet har
en färdigställd förstudie. Byggstart för yttre renovering sker 2020. För verksamhetens
behov och inre renovering sker byggstart 2021.
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Investeringar i medicinteknisk utrustning
Medicintekniska investeringar
(mnkr)
Omr Närsjukvård Väster
Omr Närsjukvård Norr
Omr Närsjukvård Örebro
Omr Närsjukvård Söder
Omr Medicin och rehabilitering
Omr Opererande och onkologi
Omr Thorax, kärl o diagnostik
Omr Habilitering o hjälpmedel
Omr Psykiatri
Omr Forskning o utbildning
ALF-medel
Hälso o sjukvårdsförv gemensamt
Folktandvården
Nya satsningar
H-huset
Summa totalt

Nyinvest

17,6

Reinvest
4,9
4,4
9,2
0,1
5,9
33,2
55,0
0,6
0,0
0,9

10,0
2,6

6,4
7,4

14,9
45,1

127,9

Tot
4,9
4,4
9,2
0,1
5,9
33,2
72,5
0,6
0,0
0,9
10,0
6,4
10,0
0,0
14,9
173,0

Beskrivning av nya planerade MT-investeringar
Objekt: Cyklotron, Avdelningen för sjukhusfysik, område thorax, kärl och
diagnostik
Utrustningen medför en ny metod för Region Örebro län. Med utrustningen kommer
man att själv kunna framställa isotoper och läkemedel för behandling av
cancerpatienter. Man kommer även att kunna använda sig av isotoper som har en kort
halveringstid då utrustningen är placerad i närheten av PET-CT. Idag levereras
läkemedel bland annat från Finland vilket också begränsar urvalet av isotoper.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till 25,0 mnkr. Fördelningen är 9
mnkr för utrustning 2017. 16 mnkr för utrustning år 2021. Ny- och ombyggnation
kommer att krävas, vilket hanteras inom Cyklotronprojektet som omfattar
byggnationen.
Objekt: Kamerascanner, Folktandvården
Ny metodutveckling för avtryckstagning inom tandvårdsprocesserna som minskar
antalet besökstillfällen och innebär kortare undersökningstid för patienterna.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt 2,6 mnkr inkl moms 2021.
Objekt: Programvara för bedömning av bilddiagnostik vid akut stroke,
Röntgenkliniken, Område thorax, kärl och diagnostik.
Denna metod ska användas på patienter som insjuknat med ischemisk stroke inför
beslut om trombektomi. Trombektomi är numera en vedertagen behandling för
patienter med ischemisk stroke inom 24 timmar från symtomdebut. De studier som
visat nyttan har alla använt automatisk tolkning av perfusionsdata.
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Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 1 mnkr 2021.
Objekt: Mjukvara för automatiskt tolkningsstöd, Laboratoriemedicinska kliniken,
Område thorax, kärl och diagnostik.
Automatiskt tolkningsstöd, ersätter dagens manuella räkning. T ex Ki-67 analys är ett
hjälpmedel för att se cellens proliferationsstatus. Mjukvaran räknar, tolkar och
analyserar cellerna och utbredningen som ligger till grund för många bedömningar av
cancer.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till 560 tkr 2021.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Ekonomistaben, Ingrid Domberg

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS875

Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Bidrag till samordningsförbunden för år 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsens beslutar, under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar
motsvarande beslut,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 996 500 kronor
för år 2020,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med 1 393 500
kronor för år 2020,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 308 500 kronor för år
2020 samt
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med
2 000 000 kronor för år 2020.
Sammanfattning
Försäkringskassan har beslutat om statlig medelstilldelning för samordningsförbunden
2020. Region Örebro län föreslås bidra motsvarande hälften av statens beslutade
bidrag. Region Örebro läns totala bidrag för 2020 till samordningsförbunden uppgår
till 5 698 500 kronor, vilket är 22 500 kronor mindre än 2019.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbunden bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och länets
kommuner. Resurserna ska användas för aktiviteter som syftar till att man samverkar
för att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Försäkringskassan har beslutat om medelstilldelning för samordningsförbunden 2020.
Enligt finansieringsmodellen ska berörda landsting/regioner och kommuner
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Sammanträdesdatum

Ekonomistaben, Ingrid Domberg

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS875

gemensamt matcha statens bidrag, vilket för Region Örebro län innebär att för varje
samordningsförbund ge hälften av statens bidrag. Statens fördelningsmodell innebär
att tre av samordningsförbunden får ett något lägre belopp än tidigare och ett
oförändrat bidrag 2020.
Det sammanlagda bidraget från Region Örebro län till samordningsförbunden uppgår
då till 5 698 tkr 2020. Fördelningen per samordningsförbund framgår nedan.

Samordningsförbund
Norra Örebro län (SOFINT)
Degerfors/Karlskoga
Sydnärke
Finsam Lekeberg och Örebro
Totalt

Anslag 2019
1 002
1 402
1 317
2 000
5 721

Anslag 2020
996
1 394
1 308
2 000
5 698

Förändring
-6
-8
-9
--23

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Region Örebro läns bidragsgivning till samordningsförbunden minskar
med 23 tkr. Kostnaden tas inom regionkansliets budget.
Uppföljning
Uppföljning sker i samband med delårsrapport och årsredovisningen 2020.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27.
Försäkringskassans beslut om statlig medelstilldelning till samordningsförbunden 2020
med bilaga över fördelning.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionkansliet - Ekonomistaben
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

FoU stab, Helena Sävenstrand

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 20RS318

Organ

Regionstyrelsen

Medlem i Agenda för hälsa och välstånd
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Region Örebro län under 2020 till 2023 blir medlem i Agenda för hälsa och
välstånd, samt
att forsknings- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fatta de övriga beslut som
föranleds av medlemskapet liksom att i övrigt ansvara för Region Örebro läns
deltagande i Agenda för hälsa och välstånd.
Sammanfattning
Stiftelsen Forska Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse som
bildades 2010. Stiftelsens vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i
eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till
del. Forska!Sverige verkar genom att informera om och väcka uppmärksamhet kring
betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Stiftelsen driver även en
förening vilken deltar i utvecklandet av stiftelsens och föreningens vision, målområden
och aktiviteter.

www.regionorebrolan.se

133 (180)

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

2 (3)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

FoU stab, Helena Sävenstrand

2020-02-27
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Ärendebeskrivning
I ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, för att långsiktigt samarbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning,
företagande och vård. ’’Agenda för hälsa och välstånd’’ driva av Forska!Sverige som
är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse.

Örebro universitet är sedan 2019 medlem i ”Agenda för hälsa och välstånd” och frågan
har inkommit till Region Örebro län att på motsvarande sätt bli en part i detta nätverk.
Bedömning
Utifrån regionorganisationens roll och uppdrag som universitetssjukvårdsaktör i dess
breda definition avseende forskning, utbildning, innovation samt samverkan med
patientföreträdare näringsliv och civilsamhälle ses ett medlemskap i denna förening
som ett strategiskt intresse.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Föreningens intresseområden är generella inom ovanstående områden och har ingen
specifik konsekvens för dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen har ingen medlemsavgift, omkostnader för deltagande i föreningens
aktiviteter kommer att belasta FoU organisationens regionbidrag.
Uppföljning
Föreningens årliga rapport kommer att rapporteras till Nämnden för forskning och
utbildning
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 27 februari 2020.
Tjänsteanteckning, medlemskap i föreningen ”Agenda för hälsa’’

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Datum

Beteckning

FoU, Mats G Karlsson

2020-01-18

Dnr: 20RS318

Ang medlemskap i föreningen

”Agenda för hälsa och välstånd”
Bakgrund

Region Örebro län är sedan 2015 avtalsslutande part i det nationella ALFavtalet och har på regional nivå ett motsvarande avtal med Örebro universitet.
Universitetssjukvård är ett centralt begrepp i dessa avtal och avser det mellan
region och lärosäte gemensamma åtagandet att verka för utvecklingen av en
högkvalitativ sjukvård hälso- och sjukvård som bygger på forskning,
utbildning, innovation och samverkan med patientföreträdare , näringsliv och
civilsamhälle. En komponent i detta arbete kan vara att verka för att dessa
frågor via informations- och debattaktiviteter får en ökad uppmärksamhet på
det nationella planet och i nationellt beslutsfattande.
Stiftelsen Forska Sverige

Stiftelsen Forska Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande
stiftelse. Stiftelsens vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas
i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma
befolkningen till del.
Forska!Sverige grundades i september 2010 av engagerade personer från alla
delar av samhället; politik, näringsliv, kultur, fackföreningar,
patientföreningar, förvaltning, vård och universitet. Stiftelse som ska verka för
att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet, för hälsa och
välstånd. Stiftelsen finansieras genom donationer från privatpersoner och
organisationer.
Forska!Sveriges verkar genom att informera om och väcka uppmärksamhet
kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Det gör
stiftelsen genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa
ett konstruktivt diskussionsklimat för förändring. Forska! Sverige är inte en
forskningsfinansiär
Forska!Sverige har ett samarbete med systerorganisationerna
Research!America, Research Australia och Research Canada.

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

www.regionorebrolan.se

136 (180)

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164
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Föreningen för ”Agenda och välstånd”

Stiftelsen driver föreningen ”Agenda för hälsa och välstånd” där för
närvarande 33 organisationer har gått ihop för att samverka under
Forska!Sveriges ledning. Medlemmarna arbetar för att identifiera orsaker till
att Sverige inte får ut mer av forskningen. Föreningens har utarbetat en vision
för 2030 samt 4 målområden, se bilaga 1. Föreningen publicerar årligen en
rapport ”Agenda och välstånd” där dessa frågor berörs.
Medlemsskapsförfrågan

Föreningen har i dagsläget 33 medlemsorganisationer, se bilaga 2, vilka
deltagit i utarbetandet av föreningens vision och målområden. I samband med
Vetenskapsrådet så kallade forskningspolitiska dag för intressentorganisationer
framfördes från föreningen en förfrågan till såväl Örebro universitet som
Region Örebro län om att ansluta sig som medlemmar till föreningen, där
flertalet av lärosäten och regioner med universitetssjukvårdsuppdrag sedan
tidigare varit inbjudna att vara medlemmar.

Refererenser

http://www.forskasverige.se/ hämtat 2020-01-18
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Bilaga 1

Vision Föreningen Hälsa och Välstånd

Målområden Föreningen Hälsa och Välstånd
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Bilaga 2

Medlemmar i föreningen hälsa och välstånd per 2020-01-18
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Sammanträdesdatum

Näringslivsutveckling, Lisa Virén

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 19RS9019

Organ

Regionstyrelsen

Ägaranvisning samt finansiering av ALMI
Företagspartner Mälardalen AB år 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB
för 2020 och framåt, samt
att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI
Företagspartner Mälardalen AB för 2020.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent.
Varje år utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner
avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit
överens kring finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är
densamma som för år 2019, det vill säga 7 220 840 kronor.
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 (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 2019.
I ägaranvisningen framgår att bolagets verksamhet ska utgå från Alms vision och
affärsidé.


Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
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FöredragningsPM
Dnr: 19RS9019

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.

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 målgruppsmodell ska vara
styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis
marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser.
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, detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest.
Bolaget ska också aktivt verka för en bättre samordning mellan länens olika
innovationsstödjande insatser.
Ägarna har även beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan.

Almi Mälardalen

Moderbolag

Anslag

15 031 138

Regional
ägare
51%

14 441 680

varav Västmanland

7 220 840

varav Örebro

7 220 840

Summa
49%

29 472 818

2019 års finansiering från Region Örebro län uppgick till samma belopp.
Beredning
Regional tillväxtnämnd behandlade ärendet den 11 december 2019.
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Regionala tillväxtnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB för
2020 och framåt, samt att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering
av ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 2020.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Anvisningarna förväntas ha en positiv inverkan på miljö- och
jämställdhetsperspektiven. Bolaget ska enligt anvisningarna 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 målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden samt kvinnor
och personer med utländsk bakgrund.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieringen sker inom regionala tillväxtnämndens budget.
Uppföljning
Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna en skriftlig rapport kring
måluppfyllelse (samt kommentera eventuella avvikelser) och väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av bifogad ägaranvisning. Bolaget ska även tillställa
ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall
av fastställda mål. Bolaget ska även i dialog med ägarna tillställa ägarna
tertialrapportering av vissa indikatorer.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen den 27 februari 2020.
Bilaga 1: Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB.
Bilaga 2: Almi Företagspartner Mälardalen AB - överenskommelse mellan ägare om
finansiering av verksamheten 2020.
Bilaga 3: Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Skickas till:
Regionfullmäktige
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Almi Företagspartner Mälardalen AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering
av verksamheten 2020
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Almi Mälardalen
Anslag

Moderbolag
15 031 138

51%

varav Västmanland
varav Örebro

Regional ägare
14 441 680
7 220 840
7 220 840

49%

Summa
29 472 818
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Besvarande av motion från
Jihad Menhem (V) och Anneli
Mylly (V) om att införa kultur
på recept i Region Örebro län
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Sammanträdesdatum

Staben Hälso- och sjukvård, Eva Åkesson Enelo

2020-02-27

FöredragningsPM
Dnr: 19RS561

Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli
Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region Örebro
län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Vänsterpartiet att läkare ska kunna skriva ut kulturell aktivitet på
recept och att det ska ses som ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med
andra, för bland annat långtidssjukskrivna.
För att införa ett koncept som kultur på recept så skulle det krävas goda
evidensbaserade underlag. Hälso- och sjukvården bör framför allt erbjuda insatser och
behandlingar som är evidensbaserade, eller som är rekommenderade av
Socialstyrelsen.
Det finns olika sätt att arbeta hälsofrämjande på inom vården. Inom psykiatrin finns
sedan tidigare dans som ett behandlingsalternativ. Inom Region Örebro län pågår även
hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården, med fokus på levnadsvanor. Kultur
och hälsa är ett av två prioriterade områden i den kulturplan som är beslutad. Det finns
i Region Örebro län förutsättningar och möjligheter att arbeta vidare med såväl
området kultur och hälsa som det hälsofrämjande arbetet.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att motionen ska anses
besvarad.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att motionen ska avslås.
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Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Då förslag till beslut inte innebär någon förändring har det heller inga konsekvenser
för dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Då förslag till beslut inte innebär någon förändring har det inte några ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27
Svar på motion
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Beteckning

2020-02-27

Dnr: 19RS561

Svar på motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly
(V) om att införa kultur på recept i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige
ska besluta om att införa kultur på recept i Region Örebro län.
Regionstyrelsen får med anledning av motionen ge följande yttrande.
För att kunna införa något som kultur på recept så skulle det krävas goda
evidensbaserade underlag. Som exempel finns det vid förskrivning av Fysisk aktivitet
på recept (FaR) tydliga rekommendationer och förskrivningsstöd genom FYSS, ett
nationellt dokument med evidensbaserade rekommendationer för olika diagnoser och
sjukdomstillstånd. Region Örebro län bör framför allt erbjuda insatser och
behandlingar som det finns evidens för, eller som är rekommenderade av
Socialstyrelsen.
Dans är sedan tidigare ett behandlingsalternativ inom psykiatrin, där det inom kort
kommer startas en dansgrupp inom ramen för fysioterapin. Det finns även möjlighet
att förskriva dans inom ramen för FaR. Sedan tidigare finns även forsknings- och
utvecklingsverksamheten ”Dans för hälsa”, en metod som riktar sig till flickor i
tonåren med psykisk ohälsa.
Det finns i dagsläget också plattformar för såväl hälsofrämjande som kulturutövande
arbete inom Region Örebro län. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har det
hälsofrämjande arbetet fokus på de levnadsvanor som främst bidrar till den samlade
sjukdomsbördan i Sverige. Det gäller tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig
fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Region Örebro län arbetar med
framtagande av en ny kulturplan som ska gälla mellan år 2020 – 2023. I kulturplanen
finns två prioriterade områden, där det ena området är kultur och hälsa. Det finns
såväl förutsättningar och möjlighet att utveckla former för kultur och hälsa, liksom
bibehålla och utveckla det hälsofrämjande arbete med de verktyg som finns i Region
Örebro län.
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

För Region Örebro län

Andreas Svahn (S)
Regionstyrelsens ordförande
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats
Gunnarsson (MP) om att upprätta en utvecklingsplan för
naturturismen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Miljöpartiet genom Monika Aune och Mats Gunnarsson har ställt en motion om
framtagande av en handlingsplan för naturturismen. Sedan tidigare finns en
handlingsplan för Besöksnäring som är antagen av nämnden för regional tillväxt i juni
2018. Region Örebro län har också såväl produkt- som marknadsföringsansvaret för
Bergslagsleden. I länet finns också ett samarbete kring mountainbikeleder under
varumärket Bergslagen cycling.
Naturturismen är redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan
befintlig handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta
fram särskild plan för naturturism.
Ärendebeskrivning
Bakgrund och nuläge
Örebroregionen erbjuder stora naturtillgångar och har en mycket bra infrastruktur för
bland annat kanot-, vandring- och cykelleder. Trenden inom besöksnäringen går mer
och mer mot att resenärer vill aktivera sig i naturen. Genom riktade satsningar i
Örebroregionen de senaste tre åren på främst aktiviteter som cykel och vandring, har
regionen tagit plats som en attraktiv outdoor-region för såväl svenska som utländska
besökare.
Idag har Region Örebro län ett produktägarskap för Bergslagsleden samt för ett antal
kanotleder. Det innebär att vi aktivt arbetar med att underhålla, mobilisera, utveckla
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och marknadsföra lederna. För cykellederna inom Bergslagen cycling har Regionen ett
samordningsansvar vilket är reglerat i avtal med berörda kommuner. Utöver detta
pågår just nu ett marknadsföringsprojekt för att stärka mobiliseringen av samarbetet
ytterligare och genomföra marknadsföringsstärkande insatser, dels för att öka den
lokala kännedomen om varumärket. Under 2019 har Region Örebro län investerat i
person och cykelräknare utefter lederna. Första året visar statistiken att 4 304 cyklister
har passerat på tre mountainbikeleder i regionen (1 maj till 1 oktober). När det kommer
till Bergslagsleden så har leden årligen ca 30 000 vandrare och för varje år ökar antalet
internationella vandrare.
Turismen bidrar till en hållbar utveckling för lokalsamhället, både ur ett socialt och
ekonomiskt perspektiv. Den bidrar även till regionens attraktionsvärde. De senaste
åren har besöksnäringen vuxit sig allt starkare i Örebroregionen och antalet gästnätter
har ökat markant. 2018 hade vi i länet ca 1,3 miljoner gästnätter och en ökning på
cirka 70% för utländska turister under våra tre sommarmånader.
Befintliga strategier, styrdokument och utvärdering
I juni 2014 beslutade regionstyrelsen att anta det Regionala Handlingsprogrammet för
Turism 2015-2020 och 2018 antogs en Handlingsplan för Turism och Friluftsliv som
bygger vidare på det Regionala Handlingsprogrammet för Turism och dess
formulerade mål. Handlingsplanen innehåller en tydlig rollfördelning mellan
kommuner/destination och region.
Under våren 2019 fick tjänstemän inom turism på Region Örebro län i uppdrag att
utvärdera det nuvarande arbetssättet för turism- och besöksnäringsutvecklingen i
regionen. Syftet med utvärderingen är att se över nuvarande arbetssätt och blicka
framåt för att se hur kommunerna och Region Örebro län tillsammans kan samverka.
Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras för kommunchefer och
regiondirektör den 12 december.
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Följande frågeställningar kommer att besvaras i utvärderingen:
- Hur har arbetssättet med den geografiska destinationsindelningen fungerat?
- Vilka hinder och glapp finns?
- Hur kan vi tillsammans möta framtiden, utifrån de utmaningar som kommuner och
besöksnäringen står inför?
- Hur, vad och varför ska vi samverka kring för att bli en stark och attraktiv
besöksregion?
Framtida regional besöksnäringsstrategi från och med 2021
I slutet av 2019 kommer regeringen att lansera Sveriges första nationella
besöksnäringsstrategi. Denna strategi kommer att ligga till grund för den nya regionala
strategin, där det regionala arbetet ska påbörjas under 2020.
Naturturismen är betydelsefull för länet, kanske den mest betydelsefulla gemensamma
nämnaren inom turism och besöksnäring i regionen. Därför är naturturismen redan en
stor del i våra befintliga planer och kommer att ha en stor roll även i kommande
revideringar av befintliga planer för besöksnäring/turism. Bedömningen är därför att
det inte behövs en separat handlingsplan för naturturism.

Beredning
Regional tillväxtnämnd har den 11 december 2019 behandlat ärendet.
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
motionen ska anses besvarad.

Bedömning

Naturturismen har redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via
redan befintlig handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför
att inte ta fram särskild plan för naturturism.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Förslaget anses inte få några konsekvenser för miljö-, barn och
jämställdshetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget anses inte få några ekonomiska konsekvenser.
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Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen den 27 februari 2020.
Svar på motionen.
Motionen.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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Monika Aune, Mats Gunnarsson (MP)

Svar på motion från Monika Aune och Mats Gunnarsson
(MP) om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen
Bakgrund och nuläge
Örebroregionen erbjuder stora naturtillgångar och har en mycket bra infrastruktur för
bland annat kanot-, vandring- och cykelleder. Trenden inom besöksnäringen går mer
och mer mot att resenärer vill aktivera sig i naturen. Genom riktade satsningar i
Örebroregionen de senaste tre åren på främst aktiviteter som cykel och vandring, har
regionen tagit plats som en attraktiv outdoor-region för såväl svenska som utländska
besökare.
Idag har Region Örebro län ett produktägarskap för Bergslagsleden samt för ett antal
kanotleder. Det innebär att vi aktivt arbetar med att underhålla, mobilisera, utveckla
och marknadsföra lederna. För cykellederna inom Bergslagen cycling har Regionen
ett samordningsansvar vilket är reglerat i avtal med berörda kommuner. Utöver detta
pågår just nu ett marknadsföringsprojekt för att stärka mobiliseringen av samarbetet
ytterligare och genomföra marknadsföringsstärkande insatser, dels för att öka den
lokala kännedomen om varumärket. Under 2019 har Region Örebro län investerat i
person och cykelräknare utefter lederna. Första året visar statistiken att 4 304
cyklister har passerat på tre mountainbikeleder i regionen (1 maj till 1 oktober). När
det kommer till Bergslagsleden så har leden årligen ca 30 000 vandrare och för varje
år ökar antalet internationella vandrare.
Turismen bidrar till en hållbar utveckling för lokalsamhället, både ur ett socialt och
ekonomiskt perspektiv. Den bidrar även till regionens attraktionsvärde. De senaste
åren har besöksnäringen vuxit sig allt starkare i Örebroregionen och antalet gästnätter
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har ökat markant. 2018 hade vi i länet ca 1,3 miljoner gästnätter och en ökning på
cirka 70 procent för utländska turister under våra tre sommarmånader.
Befintliga strategier, styrdokument och utvärdering
I juni 2014 beslutade regionstyrelsen att anta det Regionala Handlingsprogrammet för
Turism 2015-2020 och 2018 antogs en Handlingsplan för Turism och Friluftsliv som
bygger vidare på det Regionala Handlingsprogrammet för Turism och dess
formulerade mål. Handlingsplanen innehåller en tydlig rollfördelning mellan
kommuner/destination och region.
Under våren 2019 fick tjänstemän inom turism på Region Örebro län i uppdrag att
utvärdera det nuvarande arbetssättet för turism- och besöksnäringsutvecklingen i
regionen. Syftet med utvärderingen är att se över nuvarande arbetssätt och blicka
framåt för att se hur kommunerna och Region Örebro län tillsammans kan samverka.
Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras för kommunchefer och
regiondirektör den 12 december.
Följande frågeställningar kommer att besvaras i utvärderingen:
- Hur har arbetssättet med den geografiska destinationsindelningen fungerat?
- Vilka hinder och glapp finns?
- Hur kan vi tillsammans möta framtiden, utifrån de utmaningar som kommuner och
besöksnäringen står inför?
- Hur, vad och varför ska vi samverka kring för att bli en stark och attraktiv
besöksregion?
Framtida regional besöksnäringsstrategi från och med 2021
I slutet av 2019 kommer regeringen att lansera Sveriges första nationella
besöksnäringsstrategi. Denna strategi kommer att ligga till grund för den nya
regionala strategin, där det regionala arbetet ska påbörjas under 2020.
Naturturismen är betydelsefull för länet, kanske den mest betydelsefulla
gemensamma nämnaren inom turism och besöksnäring i regionen. Därför är
naturturismen redan en stor del i våra befintliga planer och kommer att ha en stor roll
även i kommande revideringar av befintliga planer för besöksnäring/turism.
Bedömningen är därför att det inte behövs en separat handlingsplan för naturturism.
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
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För Region Örebro län

Irén Lejegren (S)
Ordförande i regional tillväxtnämnd
Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör
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Organ

Regionstyrelsen

Instruktion för regiondirektören
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
att med revidering av beslut den 27 februari 2019, fastställa sådan instruktion för
regiondirektören som avses i 7 kap 2 § Kommunallagen (2107:725) i enlighet med vad
som framgår av bilaga till detta beslut.
Sammanfattning
Av kommunallagen följer att regionstyrelsen ska fastställa en instruktion för hur
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa
direktörens övriga uppgifter.
Regionkansliet har nu mot bakgrund av att regionstyrelsen har beslutat förlänga
förordnandet för regiondirektören arbetat fram en revidering av tidigare fattat beslut
om sådan instruktion. Utöver denna instruktion har regionstyrelsen genom sin
delegationsordning tidigare gett Regiondirektören beslutanderätt i vissa ärenden.
Regionstyrelsen kan härutöver, liksom redan tidigare, komma att ge Regiondirektören
instruktioner genom särskilda beslut.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser ur dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet saknar ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, intruktion för regiondirektören
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Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Instruktion för regiondirektören 2020
Detta dokument utgör sådan instruktion för Regiondirektören som anges i 7 kap 2 §
kommunallagen (2017:725). Utöver denna instruktion har regionstyrelsen genom sin
delegationsordning gett Regiondirektören beslutanderätt i vissa ärenden.
Regionstyrelsen kan härutöver komma att ge Regiondirektören instruktioner genom
särskilda beslut.

Regiondirektören är Region Örebro läns (Regionen) ledande tjänsteperson och därmed
chef över Regionens förvaltningsorganisation. Regiondirektören är linjechef över
förvaltningscheferna, stabscheferna vid Regionkansliet samt de andra tjänstepersoner
som är anställda vid Regionkansliet utan att vara placerade i någon av staberna. Det
innebär bland annat ansvar för att rekrytera och tillsätta förvaltningschefer.

Regiondirektören ansvarar för samordning, ledning och fördelning av
förvaltningsövergripande uppdrag och stödjer nämnda chefer i deras specifika
uppdrag.

Regiondirektören är anställd av Regionstyrelsen, får sitt uppdrag därifrån och biträder
Regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Regiondirektören ska ta de
initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten.

Regionstyrelsens ordförande har det löpande arbetsgivaransvaret gentemot
regiondirektören. Detta sker mot bakgrund av de instruktioner och uppdrag som
regionstyrelsen har beslutat.

Regiondirektören är ansvarig för beredning av ärenden som ska beslutas i
regionstyrelsen och dess organ, samt ansvarig för att det finns beslutsunderlag av hög
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kvalitet. Regiondirektören är vidare ansvarig för att stödja och samordna
förvaltningscheferna i beredningen av ärenden till övriga politiska organ.

Regiondirektören har det yttersta tjänstepersonansvaret för verkställighet av de
politiska besluten i Regionstyrelsen och i Regionfullmäktige. Regiondirektören har
vidare ansvar för att stödja och samordna förvaltningscheferna i syfte att verkställa
besluten i övriga politiska organ.

Regiondirektören ska i sitt arbete särskilt fokusera följande:

- att ekonomin i Region Örebro län och dess nämnder långsiktigt ska vara i balans,
samt att verksamheterna präglas av god resurseffektivitet,

- att takten i att digitalisera verksamheterna i Region Örebro län ska öka,

- att Region Örebro läns styrning ska präglas av tillit till medarbetarnas förmåga och
kunskaper där ansvar och befogenheter är tydliga, samtidigt ska den gemensamma
nyttan vara i fokus.

- att arbeta för att sammanhållningen mellan aktörer, inte minst kommunerna, i länet
ska fortsätta utvecklas.

- att företräda Region Örebro län på den nationella arena på ett sådant sätt att Region
Örebro län är en naturlig part i allt viktigt utvecklingsarbete som kan tänkas ha att göra
med dess uppdrag.

Regiondirektören har rätt att delta i möten med politiska organ, och att yttra sig vid
dessa möten.

Regiondirektören ska vara verkställande direktör i Region Örebro läns förvaltnings
AB.

Regiondirektören ska närvara vid Regionfullmäktiges möten i enlighet med dess
ordförandes instruktioner.
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Regiondirektören har ansvaret för att fastställa en effektiv ledningsorganisation och i
samråd med den politiska organisationen ständigt verka för en ändamålsenlig roll- och
uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Uppdraget innebär att
utveckla och effektivisera Regionen som organisation genom att svara för att principer
för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll finns och används.
Regiondirektören ska också ansvara för att skapa en helhetssyn och driva och leda de
Regionövergripande och koncerngemensamma strategiska frågorna.

Regiondirektören ska främja den regionala utvecklingen.

Regiondirektören ansvarar för att kontakter med allmänhet och media präglas av
öppenhet och de grundsatser som följer av offentlighetsprincipen.

Regiondirektören ansvarar för att beslutade styrdokument efterlevs i
förvaltningsorganisationen.

Regiondirektören är ansvarig för att samordning sker mellan å ena sidan Regionen och
å andra sidan dess hel- eller delägda bolag och andra organisationer såsom till exempel
stiftelser, föreningar och samfälligheter i vilka Regionen har inflytande genom
medlemskap eller på andra sätt.
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Organ

Regionstyrelsen

Anmälnings- och meddelandeärenden
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Regiondirektören har fattat beslut om revideringar i Region Örebro läns attestliggare
2019 för finansförvaltningen, 20RS1022, 20RS1023.
2. Regiondirektören har undertecknat samarbetsavtal mellan Örebro kommun, Region
Örebro län, KIF Örebro DFF och ÖSK Elitfotboll AB om Arena Örebro, 19RS4132.
3. Regiondirektören har undertecknat överenskommelse med Länsstyrelse i Örebro län
om signalskyddschefsansvar, 19RS9499.
4. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal med Stenström och
Kullberg AB (Lymfkliniken i Örebro) om lymfterapeutiska tjänster, 18RS4971.
5. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal med Lymfkliniken
Karlskoga HB om lymfterapeutiska tjänster, 18RS4971.
6. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg
för uppdrag som:
- ställföreträdande verksamhetschef vid 1177 Vårdguiden, 20RS1167
- verksamhetschef vid Primärvårdens digitala mottagning, 20RS1168
- bitr/stf verksamhetschef vid Adolfsbergs vårdcentral, 20RS1169
- objektsamordnare för TILDA, 20RS1170
- objektsamordnare för TILDA, 20RS1171
- MLA vid Adolfsbergs vårdcentral, 20RS1173
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- distriktssköterskor Lillåns vårdcentral, 20RS1174
- ledningssjuksköterska vid Akutmottagningen, USÖ, 20RS1176
- arbete vid Folkhälsomyndigheten, 20 %, 20RS1177.
Förändrad lön under pågående anställning för distriktssköterska vid Olaus Petri
vårdcentral.
7. Områdeschefen för Habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för
tjänstgöring som:
- samordnare vid den Audiologiska kliniken,
- samordnare vid den Audiologiska kliniken,
- samordnare vid den Audiologiska kliniken,
- samordning vid utvecklingsenheten.
8. Områdeschefen för Psykiatri har fattat beslut om lönetillägg under pågående
avtalsperiod, 19RS6937-24.
9. Verksamhetscheferna för Folktandvården Sofia, Folktandvården Lillån,
Folktandvårdens specialisttandvård Protetik, Folktandvården Karlskoga,
Folktandvården Wivallius, Folktandvården Kumla, Folktandvården Lindesberg,
Folktandvården Hertig Karl, Folktandvården Haga, Folktandvården Haga,
Folktandvården Eyra och Specialisttandvård Folktandvården har fattat beslut om
tillsvidareanställningar.
10. Smittskyddsläkare i Region Örebro län har fattat beslut om att utse Anna Lange till
tillförordnad smittskyddsläkare under sin ledighet 2020-02-17 – 2020-02-21, 20SM25.
11. Regiondirektören har undertecknat samverkansavtal enligt Lag (1993:1651) om
Läkarvårdsersättning, med Göran Falk.

Meddelandeärenden:
1. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat
- Meddelande från styrelsen nr 1/20, Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020,
- Meddelande från styrelsen nr 2/20, Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och
sjukvården med fokus på primärvården,
- Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg
efter dag 14,
- Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott.
- Internränta för år 2021.
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2. Månadsrapport pensionsmedelsportfölj, skuldportfölj och innehavsrapport december
och januari, 19RS413.
3. Protokoll
- regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-20,
- regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12.
4. Vårdföretagarna har överlämnat en skrivelse som rör regionens hantering av
vårdmomskompensationen samt en ny undersökning om vårdmomsens effekter för
patienter, brukare och verksamheter, 20RS1689.
5. Niklas Lundgren är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter
Arnebacks ledighet 2020-02-14 – 2020-02-23.
6. Ann-Louise Notstam är tillförordnad förvaltningschef Regionservice under
Catharina Schlyters ledighet 2020-02-15 – 2020-02-22.
7. Lennart Frommegård är tillförordnad regiondirektör under Rickard Simonssons
ledighet 2020-02-17 – 2020-02-21.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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