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Figur 6. För att underlätta en helhetssyn på den regionala fysiska planeringen har en gemensam planeringsinriktning  
för hela Östra Mellansverige arbetats fram, med sikte på 2050. Den storregionala inriktningen konkretiserasovan i en  
strukturbild för Uppsala län. Strukturbilden pekar ut de högst prioriterade noderna och stråken som har en nyckel- 
funktion för målen för en växande region.

Strukturbilden är ramverk inför arbetet med andra strategiska styrdokument, såsom länsplan för regional transport-
infrastruktur och trafikförsörjningsprogram. Den slutliga konkretiseringen sker genom kommunernas översiktsplanering, 
bostadsförsörjningsansvar och utvecklingsstrategier.
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5.1.2 Säkra och attraktiva städer  
och livsmiljöer
Ett säkert, attraktivt och hållbart samhälle är fossil- 
fritt, har en robust och flexibel samhällsteknisk 
infrastruktur, en trygg och hälsofrämjande bebyggd 
miljö och utgår ifrån människans och planetens 
långsiktiga behov.

Den fysiska livsmiljöns utformning har stor  
betydelse för hälsa och välbefinnande, varför det 
är viktigt att beakta hur våra fysiska och sociala 
miljöer är planerade. Genom att stärka det hälso- 
främjande perspektivet i den fysiska planeringen 
främjas den viktiga vardagsmotionen och vi får mer 
tillgängliga och trygga samhällen. Utformningen 
behöver vara universell genom att utgå från att 
människor är olika och att samhället måste planeras 
och utformas så att alla kan vara delaktiga, oavsett 
funktionsförmåga.

Länets invånare behöver i största möjliga mån 
ha nära tillgång till naturområden samt trygga och 
välplanerade bostadsområden som främjar möten, 
rekreation och goda levnadsvanor. Uppsala län 
behöver en fortsatt utbyggnad av bostäder för  
att täcka behoven i ett växande län. Den relativa 
närheten mellan landsbygd och större stadsmiljöer 
som finns i länet är en tillgång, och det finns en 
positiv växelverkan mellan dem. Exempelvis ökar 
stadens attraktivitet med närhet till landsbygd,  
och vice versa. Byggande på landsbygd behöver 
främjas för att bidra till attraktiva boendemiljöer 
och skapa långsiktigt underlag för service. Det 
råder sedan flera år bostadsbrist i stora delar av 
länet, framförallt i kommunhuvudorterna. Vid låga 
volymer på nybyggnation hindras naturliga flytt-
kedjor och skapar inlåsning på bostadsmarknaden 
med tydliga effekter i länet. 

Omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär 
att vatten-, energi-, närings- och materialflöden i 
avsevärt högre grad hanteras i lokala kretslopp som 
ställer nya krav på den tekniska infrastrukturen. 
Den digitala infrastrukturen får en allt viktigare  
roll tillsammans med en ny infrastruktur för när- 
cirkulära drivmedel och mer integrerade samhälls- 
tekniska system för vatten och avlopp, energi och 

avfall. Befolkningstillväxten och den ökade exploa- 
teringen i länet skapar också behov av en robust 
samhällsbyggnad. Elkrafts- och vattenförsörjning 
samt ett väl utbyggt bredbandsnät med snabb  
uppkoppling är grundläggande för att invånare  
och arbetsplatser i länet ska kunna ta del av både 
offentliga och privata tjänster samt bedriva närings- 
verksamhet. 

En utökad samordning mellan stor- och små-
skalig förnybar energi som sol, vind, vatten och 
bioenergi blir allt viktigare. För att kunna säkra 
energitillgången behöver olika former av energi- 
lagring skapas. Med hänsyn till länets stora kun-
nande och installerade kapacitet finns kärnkraft 
med som komponent även i kommande decenniers 
energiförsörjning. Oavsett produktionsmix gäller 
det att samhället garanteras tillgång till säker el. 

Det behövs en ökad beredskap och förmåga  
att anpassa samhällsutvecklingen efter snabba 
förändringar, där alla delar av samhället måste 
fungera väl och minimera sårbarheten inför effekten 
av exempelvis klimatförändringar, pandemiutbrott, 
konflikter och eventuella eldriftsavbrott. Samhällets 
resiliens omfattar såväl sociala, ekologiska som 
ekonomiska aspekter. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Planera för och bygga fler bostäder samt utveckla 
befintligt bostadsbestånd i en god bebyggd miljö
För att öka rörligheten på bostadsmarknaden och 
tillgodose olika gruppers behov i livets alla skeden, 
behöver det byggas prisrimliga bostäder i olika 
storlekar och med blandade upplåtelseformer.  
Detta är av vikt utifrån såväl välfärdsperspektiv 
som arbetsmarknadsperspektiv. För att klara 
bostadsförsörjningsbehovet och bygga levande 
livsmiljöer krävs en effektiv och proaktiv planering  
i kommunerna, med stöd av en övergripande  
regional planering. 

Den bebyggda miljön ska utgå ifrån och stödja 
människors behov, ge skönhetsupplevelser och 
trevnad samt ha ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service, kultur och närhet till natur. 
En ökad samlokalisering av bostäder, arbetsplatser, 
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kollektivtrafik, handel, privat service, offentlig om-
sorg samt rekreation minskar det totala transport-
behovet och ökar tillgängligheten för invånarna. 
Samtidigt som miljöer förtätas behöver dock den 
fysiska planeringen säkerställa att ett antal värden 
beaktas. Detta omfattar natur- och grönområden 
och sammanhängande system av gröna områden 
som parker, naturmark och vatten i anslutning till 
bebyggda miljöer, så kallad grön- och blåstruktur. 
Även produktiv jord- och skogsbruksmark behöver  
värnas. Landsbygdernas behov av exempelvis fysisk 
tillgänglighet till grundläggande offentlig  

och kommersiell service inom rimliga avstånd 
behöver beaktas. Här har det offentliga också en 
roll i att upprätta moderna mobilitetstjänster som 
säkerställer detta.

I vårt växande län ska estetiska värden omhän-
dertas och byggandet ska ha hög kvalitet på såväl 
arkitektur som materialval. En gestaltad livsmiljö 
som skapar trevnad, vilja och trygghet i att vistas i 
olika miljöer olika tider på dygnet är centralt. Livet 
mellan husen som det gestaltar sig i vardagen är ett 
viktigt perspektiv att ha i åtanke. 
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Utveckla en robust och fossilfri 
samhällsteknisk infrastruktur
Ett fossilfritt samhälle ökar behovet av en robust 
och fossilfri samhällsteknisk infrastruktur, med 
lokala naturresurser och närcirkulära produktions- 
och konsumtionsmodeller. Genom att säkerställa 
att grundläggande samhällsteknisk infrastruktur, 
såsom vatten, energi och näring, hanteras i resurs-
eff ektiva och gift  fria kretslopp läggs en grund för 
mer hållbara konsumtions- och livsstilsmönster, 
minskad spridning av exempelvis miljögift er samt 
minskad sårbarhet genom att öka samhällets 
förmåga att klara av störningar.

Bedömningen är att omställningen av de 
samhällstekniska systemen för vatten och avlopp, 
energi och avfall kommer att pågå på kommunal, 
regional och nationell nivå under de närmaste 
30 åren, vilket kräver genomtänkta och heltäckande 
strukturer och processer. En djupgående samverkan 
inom länet och med berörda statliga myndigheter 
är avgörande. Off entliga aktörer bör vara företräda-
re i utbyggnaden av en infrastruktur för hållbara 
drivmedel genom val av fordon, färdmedel och 
energileverantörer, vid utformning och lokalisering 
av lokaler, vid upphandling av varor och tjänster 

samt genom styrmedel som kan gynna system- 
och beteendeförändringar. 

Denna omställning kommer att ge upphov till 
målkonfl ikter, men även möjliga synergier. Det 
faktum att Uppsala län är ett växande län ger 
specifi ka utmaningar, men också möjligheter för 
utvecklingen av nya hållbara lösningar, i samband 
med nya större exploateringsprojekt, såsom 
Södra staden i Uppsala, Alsike i Knivsta och Myran 
i Enköping.

Steg för utvecklande av en robust och fossil-
oberoende samhällsteknisk infrastruktur är 
prioriterade under programperioden 2021–2024, 
se mer under 5.3.1.

Utveckla den digitala infrastrukturen
Det är av stor vikt att samtliga invånare, företag 
och off entlig sektor har tillgång till robust fast 
och mobil bredbandsuppkoppling med höga 
överföringshastigheter. Stöd till utbyggnad av 
bredband ska stärkas i regionens glesa delar, där 
det fi nns områden som är särskilt utmanande att 
nå genom kommersiell utbyggnad. Ökad sam-
ordning av kanalisering vid off entligt fi nansierade 
utbyggnadsprojekt ska eft ersträvas. 
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Utvecklingsmålets koppling mot globala mål: 
Länets arbete för säkra och attraktiva städer och livsmiljöer främjar 
även globala mål. Huvudsakligen kopplat är mål 11 – hållbara städer 
och samhällen. Flera delmål är relevanta, 11.1 om säkra bostäder till 
rimligt pris, 11.6 om att minska städers miljöpåverkan, och 11.7 om 
grönområden. Utveckling för minskad sårbarhet och ökad motstånds-
kraft   ligger i linje med delmål 11.8. Utvecklingsmålet kopplar även mot 
delmål om utvecklad infrastruktur (9.1 och 9.4) och mål 7 om hållbar 
energi för alla. Utvecklingen är också en grund i att nå de ekologiska 
globala målen (6, 13,14,15).  Utvecklingen kan också vara del i att 
lägga grund för mål 12 om hållbar konsumtion och produktion. 
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5.1.3 Livskraftiga naturmiljöer och  
hållbar livsmedelsförsörjning
Uppsala län har stora värden i skog och land, vatten 
och hav. Att vi kan använda dessa naturresurser 
på ett långsiktigt hållbart sätt kommer att vara 
avgörande. Genom ett hållbart användande av våra 
naturresurser ges möjlighet till utveckling av våra 
gröna näringar, det vill säga verksamheter som  
bedrivs inom jord, skog och trädgård. Samtidigt 
bidrar det till en ekologisk återhämtning, med 
livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald. 
Tillsammans ger de oss människor de viktiga 
ekosystemtjänster som vi är beroende av för vår 
överlevnad, så som vattenkretslopp, pollinering 
och friluftsliv som förbättrar vår hälsa.

Mark- och vattenanvändningen i länet påverkar 
måluppfyllelsen av flertalet av miljökvalitetsmålen. 

Länet förlorar biologiskt mångfald trots att det 
pågår flera restaurerings- och skyddsinsatser för 
att stärka områdesskydd och arters återhämtning. 
Ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är 
avgörande för att vända utvecklingstrenden för 
miljökvalitetsmålen i positiv riktning. 

I omställningen till ett fossilfritt samhälle  
kommer efterfrågan på lokala produkter och  
tjänster att öka. Länets gröna näringar och dess 
skogsnäring utgör här en viktig resurs.

Med en ökad befolkning och ökad inriktning mot 
mer närproducerade livsmedel är det nödvändigt 
att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion 
inom regionen. En ökad självförsörjningsgrad mins-
kar hela landets sårbarhet inför kriser och störningar 
i livsmedelsproduktionen i omvärlden, samtidigt 
som det bidrar till den globala livsmedelsförsörj-
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ningen och en minskad miljö- och klimatpåverkan 
från livsmedelskonsumtionen. Såväl produktion 
som produktionsvärde behöver öka i länet.

För att möjliggöra en hållbar livsmedelsproduktion 
enligt Agenda 2030 gäller det att Uppsalaslättens 
bördiga jordar och regionens stora kunnande inom 
gröna näringar tas tillvara. En hållbar produktion 
vilar på eff ektiv användning av resurser, hänsyn 
till ekosystemtjänster, minskad miljöpåverkan och 
långsiktig ekonomisk bärkraft  . Ett fl ertal off entliga 
aktörer inom Uppsala län har antagit ambitiösa 
mål angående andelen ekologiskt producerade 
livsmedel, som i likhet med alla livsmedel i större 
grad ska kunna produceras i närområdet.

Med hjälp av digitalisering kan värdekedjan för 
livsmedelsproduktion kortas. Samtidigt kan infor-
mation, vägledning och inspiration till konsumenten 
förenklas, då digitaliseringen gör det möjligt att 
överföra information direkt, utan fördröjning och 
fördyrande mellanhänder. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Samverkan för att uppnå de nationella miljömålen
Länet samverkar för att uppnå de nationella 
miljömålen. Genom gemensam Färdplan för ett 
hållbart län samlas arbetet i åtgärdsprogram för 
minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk 
mångfald, vatten och samhällsutveckling. Åtgärds-
programmen omfattar tillsammans arbete med 

samtliga svenska miljömål som länet berörs av. 
I Uppsala läns klimat- och energistrategi prioriteras 
fyra områden för insatser: transporter, energi och 
eff ekt, förnybar energi samt indirekt klimatpåverkan.

Ökad samverkan och kunskapsöverföring inom 
länet för hållbar livsmedelsförsörjning
Ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan 
Uppsala universitet och SLU, de gröna näringarna 
och boende på landsbygden ska ske för att öka 
såväl produktionen och innovationskraft en som 
produktions- och förädlingsvärdet. 

Utvecklingsmålets koppling mot globala mål: 
Länets arbete för livskraft  iga naturmiljöer och hållbar livsmedels-
försörjning främjar även globala mål. Kopplade mål är 6 – rent vatten 
och sanitet för alla (delmål 6.5 och 6.6), mål 13 – bekämpa klimat-
förändringarna, 14 – hav och marina resurser, mål 15 – ekosystem 
och biologisk mångfald. Kopplar även mot mål 2 om ingen hunger, 
som omfattar arbete för hållbar livsmedelsproduktion och delmål 
12.2 om hållbar förvaltning och användande av naturresurser. 
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5.2 Prioriterat mål under programperioden 
för En hållbart växande region

I arbetet att sträva mot det strategiska utvecklings-
området En hållbart växande region, de långsiktiga 
utvecklingsmålen samt mot de globala målen är 
En hållbar och robust regional samhällsplanering 
och infrastruktur ett prioriterat mål under program-
perioden 2021–2024.

5.2.1 En hållbar och robust regional 
samhällsplanering och infrastruktur
För att gå mot målet ska steg tas för att Utveckla 
en regional samhällsplanering, Utveckla länets 
robusthet och kontinuitetsplanering samt Säkra 
samverkan och strukturer för utveckling av den 
samhällstekniska infrastrukturen. 

Utveckla en regional samhällsplanering

Steg under programperioden för att gå mot målet 
är att utreda hur en regional samhällsplanering 
kan och bör utvecklas i länet. En regional samhälls-
planering ger möjligheter till vidare perspektiv 
på planeringsfrågor som bör beaktas i en större 
geografi sk, miljömässig och ekonomisk kontext, 
utan att det kommunala självstyret för den delen 
begränsas. En regional samhällsplanering kan 
synliggöra samband och beroenden mellan olika 
platser i Uppsala län, vilket kan stärka samspelet 
mellan stad och land och länets olika delar. Exempel 
på sådana samband är fysiska strukturer för 
bebyggelse, näringsverksamhet och anläggningar, 
regionala och delregionala kärnor, natur-, grön- och 
rekreationsområden, infrastruktur för transporter 
liksom strukturer som minskar sårbarhet och 
klimatpåverkan. Steg inom detta område ligger i 
linje med det nationella klimatpolitiska ramverket 
med kopplad klimatpolitisk handlingsplan. 

Utredningen ska beskriva vilka samhälls-
strukturer och samband som bör omfattas av en 

regional samhällsplanering i länet samt konkretisera 
vilka ytterligare steg som kan tas under program-
perioden. Beskrivningen kan innehålla bland annat 
vilka regionala underlag som fi nns tillgängliga, hur 
samverkan ska ske, ansvarsområden samt resurs-
behov. Utredningen ska kunna fungera som ett 
beslutsunderlag. 

Berörda aktörer är de som redan idag ansvarar 
för och arbetar med planering på regional nivå 
såsom Region Uppsala, Länsstyrelsen, angränsande 
regioner, infrastrukturägare med fl era. Samverkan 
sker med lokala aktörer såsom kommuner, närings-
liv och civilsamhälle.
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Prioriterat
mål 2021-2024
och delområden

En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att utveckla en regional 
samhällsplanering, utveckla länets robusthet och kontinuitetsplanering, samt säkra 
samverkan och strukturer för utveckling av den samhällstekniska infrastrukturen.

Huvudsakligen kopplade 
globala mål är nr 6, 7, 9 
och 11. Delmetodmål 11.A
omfattar regional utveck-
lingsplanering för att främja 
positiva ekonomiska, sociala 
och miljömässiga kopplingar 
mellan stadsområden, 
stadsnära områden och 
landsbygdsområden.
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Utveckla länets robusthet och kontinuitetsplanering 

Steg ska tas för att öka samhällets robusthet, det 
vill säga samhällets förmåga att förebygga och 
hantera påfrestningar och kriser, samt att stärka 
länets kontinuitetsplanering för samhällets förmåga 
att förbereda och planera för att upprätthålla normal 
funktionalitet oavsett påfrestning. Det handlar 
exempelvis om att trygga livsmedelsförsörjning och 
att säkra drift   och tillgång till hälso- och sjukvård 
och andra viktiga samhällsfunktioner som kan 
utsättas för påfrestningar. Påfrestningar och kriser 
kan ha olika orsaker, är oft a ömsesidigt beroende 
och kan beröra ett fl ertal områden, exempelvis: 
ekologiska, sociala, ekonomiska/organisatoriska, 
epidemiologiska eller infrastrukturella. Under 
programperioden ska nödvändiga analyser och 
kartläggningar genomföras, struktur och processer 
för kontinuitets- och beredskapsplanering ska säker-
ställas och planeringsarbete fortgå. Nödvändiga 
aktörer ska aktiveras i arbetet. 

Säkra samverkan och strukturer för utveckling 
av den samhällstekniska infrastrukturen

Steg under programperioden ska ge grund och 
förutsättningar för det långsiktiga åtagandet om 
att utveckla en robust och fossilfri samhällsteknisk 
infrastruktur, som kräver samordning och sam-
handling mellan aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå. Steg innefattar att genomföra utredning 
av hur och om ett regionalt utvecklingsarbete kan 
bidra i omställningen till mer resurseff ektiv och 
hållbar vattenanvändning i länets kommuner, 
samt av vilka synergier som kan nås mellan upp-

byggnad av civilt försvar och omställningen till ett 
fossilfritt län.  En fördjupad analys av innovations-
potentialen ska också genomföras, med framtagna 
förslag på hur innovationssystemet ska bidra till 
den regionala samhällsomställningen.  

Steg innefattar också en genomförandeplan för 
infrastruktur för biodrivmedel och elektrifi erade 
transporter samt framtagande av en regional plan 
för hur vi långsiktigt ska hantera eleff ektfrågan 
samt för utbyggnad av digital infrastruktur i hela 
länet. Arbetet behöver samlat följas upp, utvärderas 
och vid behov utvecklas, och ansvar för arbetets 
olika delar fastställas. Genomgående ska eventuella 
målkonfl ikter i arbetet synliggöras och möjliga 
positiva synergieff ekter säkras. 
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Huvudsakligen kopplade 
globala mål är mål 6 – sanitet 
och rent vatten, 7 - hållbar 
energi, samt 9 – hållbar 
industri, innovationer och 
infrastruktur samt nationella 
miljökvalitets- och genera-
tionsmål.

Huvudsakligt kopplat 
globalt mål är mål 11.
Området kopplar dock till 
fl ertalet globala mål, då 
robusthet innefattar en mängd 

olika samhällsaspekter, såsom energi- och 
vattentillgång, sjukvård, infrastruktur och 
fl era andra samhällsfunktioner. Det berör 
även frågor om jämlikhet och demokrati.
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5.3 Indikatorer för En hållbart växande region

En hållbart växande region 

Indikator Mål/inriktning Kommentar

Miljökvalitetsmålen (index) Sammanhållen positiv förflytt-
ning av såväl målbedömning  
som av bedömningen av  
miljötillståndets utveckling.

Ny indikator i form av index för miljökvalitetsmålen. 
De tolv miljökvalitetsmålen följs upp årligen av  
Länsstyrelsen, i  en Regional årlig uppföljning av  
Miljökvalitetsmålen för Uppsala län (RÅU). Respek-
tive mål ges där en övergripande målbedömning, 
samt att en bedömning av miljötillståndets utveck-
ling görs. Därtill ingår en kort beskrivning av läns- 
övergripande insatser under respektive mål i RÅU.
Indexet föreslås redogöra för den samlade utveck-
lingen inom de tolv målen genom ett indexvärde, 
som kan falla ut i en av fyra föreslagna graderingar: 
a) Positiv utveckling, b) I stort oförändrat, med  
positiva tendenser, c) I stort oförändrad, med  
negativa tendenser, d) Negativ utveckling. 
Fördjupad analys behövs för att ange mer  
nedbruten ambition 2024 resp 2030.

Antalet byggda bostäder – Från dagens RUS. Fördjupad analys behövs  
för att kunna ange numeriska målvärden för  
programperioden

God bebyggd miljö Positiv förflyttning av  
såväl målbedömning som  
av bedömningen av miljö- 
tillståndets utveckling.

Ny indikator, som utgörs av ett av miljökvalitets- 
målen och som kompletterar upp det mer  
kvantitativa antalet byggda bostäder.  
Bygger på RÅU. Fördjupad analys behövs för  
att ange ambition 2024 resp 2030.

Utsläpp av växthusgaser De samlade utsläppen av växt-
husgaser ska minska med 75 % 
till 2040 (basår 1990)

Ny indikator. Målangivelse, som bygger på det 
nationella klimatmålet. Fördjupad analys behövs 
för att ange ambition 2024.

Tillgång till stabila mobila 
tjänster

2023 bör hela Uppsala län ha  
tillgång till stabila mobila tjänster 
av god kvalitet (10 Mbit/s), där 
man normalt befinner sig.

Ny indikator. Såväl indikatorn och målvärde bygger 
på nationell bredbandsstrategi. Uppföljning sker 
nationellt av PTS, och avser mobiltäckning för  
mobil enhet, med kapacitet 10 Mbit/s alternativt  
30 Mbit/s beroende på var man befinner sig, till 
exempel behövs det mer kapacitet i områden där 
många antas vistas samtidigt. Ytorna som följs  
upp består av områden där människor normalt 
(vanligtvis) befinner sig. I detta inkluderas till  
exempel alla bilvägar (stora och små), men inte 
områden hundratals meter in i skogen från en 
skogsbilväg. För att uppnå det övergripande målet 
och uppnå täckning som motsvarar 100 procent, 
skulle totalt sett 18 638 km² behöva täckas.
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…fortsättning

Indikator Mål/inriktning Kommentar

Tillgång till snabbt bredband 2025 bör hela Uppsala län ha  
tillgång till snabbt bredband 
(99,9% av alla hushåll och  
företag ska ha tillgång till 
minst 100 Mbit/s).

Från dagens rus, något justerad målangivelse  
(samt prolongerad). Bygger på och är harmoniserad 
med nationell bredbandsstrategi. Nationell  
uppföljning och redovisning genomförs av PTS.
Nedbrutna målnivåer för år 2025: 
- 98 procent av alla hushåll och företag 
   i Uppsala län bör ha tillgång till 1 Gbit/s. 
- 99,9 procent av alla hushållen och företag  
   i Uppsala län bör ha tillgång till 100 Mbit/s. 
- 100 procent av alla hushåll och företag  
   i Uppsala län bör ha tillgång till 30 Mbit/s 

Kollektivtrafikens marknads- 
andel av motoriserade resor

Ska fördubblas till 2030 (basår 
2006)

Från dagens RUS, befintlig målangivelse.

Kollektivtrafikens regionala 
tillgänglighet

Tillgängligheten ska vara/öka… Ny indikator. Målvärden kompletteras.

Andelen kombinationsresor 
cykel – kollektivtrafik 

Andelen kombinationsresor  
ska fördubblas till år 2030  
(basår 2016), från 19 procent  
till 38 procent*

Ny indikator, som bygger på den regionala  
cykelstrategin.

Cykeltrafikens färdmedelsandel Andelen cykeltrafik ska med  
tio procentenheter till år 2030  
(basår 2016), från 13 procent  
till 23 procent*

Ny indikator, som bygger på den regionala  
cykelstrategin.

Produktionsvärdet från jord-
bruks- och trädgårdssektorn

Ökning av produktionsvärdet  
till 2030

Från dagens RUS. Fördjupad analys behövs  
för att kunna ange numeriska målvärden för  
programperioden.

Produktionen från jordbruks- 
och trädgårdssektorn

Produktionen ska öka/uppgå 
till…

Ny indikator, som kompletterar indikator  
avseende produktionsvärdet. Fördjupad analys 
behövs för att kunna ange målvärden för  
programperioden.
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6. En nyskapande region
En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt erkänt för en 
utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt. Hela länet präglas av 
innovation, kreativitet och kompetens i såväl företag, off entlig sektor, som samhället 
i stort. Företag har goda förutsättningar för att starta och växa, och det fi nns en kom-
petensförsörjning som möter behoven. Vi har världsledande universitet, forskning och 
innovationssystem, som bidrar till att möta de stora samhällsutmaningarna.

Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en nyskapande region. Detta sker med 
utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

De rådande och kommande samhällsutmaningar 
som vårt län och världen står inför ger behov av 
nyskapande och kreativitet. Ett välmående och 
växande näringsliv är avgörande för samhällsut-
vecklingen i Uppsala län.

Länets arbete för ett gott klimat för utveckling 
och hållbar tillväxt i hela länet främjar även globala 
mål. Behovet av utmaningsdriven innovation, såväl 
teknisk och aff ärsmässig som social och organisa-
torisk, är ett genomgående tema i Agenda 2030 och 
grundläggande för att klara de globala målen. 

 Ett nyskapande län med innovationskraft   för-
utsätter vissa utvecklingsfaktorer.  Ett brett urval 
av företag behövs för att svara upp mot invånarnas 
behov av service, handel och tjänster. Kompetens-
försörjningen är ett strategiskt viktigt område för 
Uppsala läns omställningsförmåga och utvecklings-
kraft  , då kompetensbrist idag är ett av de största 
tillväxthindren oavsett bransch och konjunkturläge.

Ett gott klimat för näringsliv, kultur- och civilsam-
hälle är av stor vikt för att gynna utveckling, där 
olika typer av företag, kreativa näringar och ideella 
organisationer ska känna stöd i att startas upp och 

växa. Här är även besöksnäringen och det kulturella 
utbudet en viktig utvecklingsfaktor, som i samspel 
med andra faktorer kan öka attraktionskraft en och 
den innovativa förmågan på en plats, samt locka 
till en vilja att bosätta sig och vilja verka inom länet 
och bidra till länets utvecklingskraft  .

Att få till en omställning till ett fossilfritt sam-
hälle under en kort tidsperiod ställer stora krav 
på innovationer och hållbar resursanvändning, 
samtidigt som det ger möjlighet för utveckling av 
lokala marknader och näringsliv. 
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Prioriterat 
mål 2021-2024

En ökad utmanings- och kunskapsdriven tillväxt, 
utveckling och innovation

Långsiktiga
utvecklingsmål

Kompetens till 
länets företag och 
organisationer

Ett gott klimat för 
utveckling och hållbar 
tillväxt i hela länet

Innovation för 
hållbar tillväxt och 
utveckling

Inom en nyskapande region arbetar vi mot tre 
långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala län 
som erbjuder: Kompetens till länets företag 
och organisationer, Ett gott klimat för ut-
veckling och hållbar tillväxt i hela länet samt 
Innovation för hållbar tillväxt och utveckling. 
Prioriterat mål under programperioden 
2021–2024 är En ökad utmanings- och 
kunskapsdriven tillväxt, utveckling 
och innovation.
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6.1 Långsiktiga utvecklingsmål för 
En nyskapande region 

 6.1.1 Kompetens till länets företag och 
organisationer
Tillgång till tillräcklig och kompetent arbetskraft   
är avgörande för näringslivets och samhällets 
utveckling. Många olika aktörer, såväl privata som 
off entliga, behöver känna ansvar för och bidra till 
länets kompetensförsörjning. 

Teknikutveckling, digitalisering samt nya pro-
dukter och produktionsprocesser ställer krav 
på välutbildade och kompetenta medarbetare. 
Uppsala län behöver kunna attrahera, välkomna 
och integrera spetskompetenser för att stärka 
framtida kompetensförsörjning. Ett ökat infl öde av 
högkvalifi cerad arbetskraft   stimulerar innovation, 
förbättrar näringslivets förutsättningar att växa 
och stärker aff ärskontakter med omvärlden. 

Länets arbetsgivare och utbildningssystem 
behöver erbjuda möjligheter till livslångt lärande för 
strategisk kompetensutveckling och karriärväxling. 
Det är av stor vikt att kompetensen hos alla länets 
invånare tas tillvara för att länets organisationer 
och näringsliv ska kunna verka och utvecklas. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Kunskap och dialog för en ökad matchning 
mellan utbildning och arbete
Samverkan krävs i arbetet för balans mellan utbud 
och eft erfrågan på kompetens och arbetskraft   på 
den regionala arbetsmarknaden i Uppsala län. 
Detta för att få en bättre matchning mellan exem-
pelvis utbildningssystemet och länets bristyrken 
och regionala styrkeområden med tillväxtpotential. 
Här krävs en bred delaktighet av, och dialog mellan, 
berörda aktörer inom näringsliv, off entlig sektor, 
civilsamhälle och utbildningsaktörer. 

För att kunna dimensionera insatser och utbild-
ningar på rätt sätt för individer och aktörer inom 
kompetensförsörjningskedjan, behöver arbetet 
bygga på kunskapsunderlag som ger en gemensam 
bild och förståelse kring frågor gällande matchning 
i länet.

Teknikcollege och vård- och omsorgscollege 
är regionala samverkansplattformar där företag, 
utbildningar och andra relevanta aktörer samverkar 
för att gemensamt arbeta med kompetens- och 
utbildningsfrågor. 
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Åtaganden • Kunskap och dialog för 
en ökad matchning mellan 
utbildning och arbete

• Attrahera kompetent 
arbetskraft   till länet

• Utveckla en kulturregion 
med internationell lyskraft 

•  Stöd till fl er företag att bli 
internationellt verksamma

• Genom en växande 
besöksnäring öka länets 
attraktivitet och förutsätt-
ningar för ett gott liv

• Utveckla det regionala 
företags- och innovations-
stödsystemet

• Skapa bättre förutsätt-
ningar för socialt entre-
prenörskap och sociala 
företag

• Utveckla och koppla 
samman företag, akademi 
och off entliga organisa-
tioner inom länets viktiga 
fokusområden

Långsiktiga
utvecklingsmål

Kompetens till 
länets företag och 
organisationer

Ett gott klimat för 
utveckling och hållbar 
tillväxt i hela länet

Innovation för 
hållbar tillväxt och 
utveckling
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Attrahera kompetent arbetskra�  till länet
Ett strukturerat arbete för att attrahera och inte-
grera arbetskraft   behövs i länet.  Genom tillgång till 
utbildning av högsta kvalitet, goda livsvillkor med 
mötesplatser för kultur och nöjen samt tillgång till 
bostäder i attraktiva livsmiljöer ska fl er lockas till 
regionen. 

För positionen som ledande kunskapsregion 
är det viktigt att fl er av länets studenter väljer att 
stanna kvar i området eft er examen.  Det gäller 
även för internationella studenter, där Uppsala 
universitet och SLU med sina mer än 3 000 interna-
tionella studenter per kan år utgöra en bas i 
rekryterandet av talanger och spetskompetenser. 

Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 

Länets arbete med kompe-
tens för länets företag och orga-

ni- sationer främjar även globala 
mål. Utvecklingen lägger grund för att länets bidrag 
inom fl era delmål för mål 8 - anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt, och kopplar även till 
delmål under mål 4 - god utbildning för alla. Genom 
utveckling av kompetens bidrar arbetet även till de 
många globala mål och delmål som kräver kompe-
tens och innovation. 

6.1.2 Ett gott klimat för utveckling 
och hållbar tillväxt i hela länet 
För att skapa ett gott klimat för länets näringsliv 
samt kultur- och civilsamhälle behöver olika behov 
mötas. För att nyttja den fulla kraft en i länet krävs 
ett samspel mellan länets olika delar och aktörer. 
I det regionala utvecklingsarbetet bör civilsam-
hällets engagemang och kompetens som kunskaps- 
och röstbärare med lokal kännedom beaktas speci-
fi kt. För att kunna bo och verka i hela länet behöver 
det fi nnas tillgänglig off entlig och privat service 
inom rimliga avstånd, tillgänglig kollektivtrafi k 
och digital infrastruktur. 

Länets kommuner behöver sträva eft er att 
erbjuda ett så bra företagsklimat som möjligt för 
att underlätta för fl er människor att starta företag, 
samt för att redan etablerade företag ska få stöd 
att växa. Fler nystartade företag bidrar till ökad 
dynamik i ekonomin och kan bidra till en mer 
diversifi erad arbetsmarknad. Ett gott företags-
klimat kännetecknas av bland annat god service 
genom eff ektiv hantering, bra bemötande samt 
e-tjänster av god kvalitet för ansökningar, tillstånd 
och kommunikation med myndigheter. Det kan 
exempelvis även handla om att undersöka möjlig-
heterna till ökad samordnad myndighetstillsyn för 

att minska företagens administrativa börda. 
Med lättillgänglig service blir det lätt att göra rätt. 

För att möta behov och stimulera entreprenör-
skap och företagande på ett tydligare sätt, fi nns ett 
ökat behov av målgruppsanpassat stöd. Det gäller 
exempelvis att underlätta för landsbygdsföretagen, 
ge riktad stöd till företag i olika kategorier eller 
genomföra tematiska satsningar på exempelvis 
ungt eller socialt företagande. 

För att möta konkurrensen om kompetens, före-
tag och investeringar mellan platser i världen behövs 
ett samordnat regionalt etableringsfrämjande arbete. 
Var för sig har endast ett fåtal kommuner resurser att 
ensamma söka upp och bearbeta potentiella etable-
rare. Det är viktigt att visa vilka förutsättningar som 
kan tillhandahållas vad gäller tillgång till exempelvis 
kompetens, markberedskap, kommunikationer, 
tillstånd och servicegrad. Att ge goda förutsättningar 
för nya etableringar och investeringar är av vikt 
även när det att skapa möjligheter till international-
isering för fl er små och medelstora företag. De 
internationella studenterna vid Uppsala universitet 
och Sveriges lantbruksuniversitet SLU tillför viktiga 
perspektiv för organisationer som vill internationa-
lisera sig. 
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Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 
Länets arbete med kopetens 
för länets företag och organi-
sationer främjar även globala 

mål. Utvecklingen lägger grund för att länets 
bidrag inom fl era delmål för mål 8 - anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och 
kopplar även till delmål under mål 4 - god 
utbildning för alla. Genom utveckling av 
kompetens bidrar arbetet även till de 
många globala mål och delmål som kräver 
kompetens och innovation. 
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Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet 

Utveckla en kulturregion med internationell 
lyskra� 
Den regionala samverkan med det professionella 
kulturlivets institutioner och huvudmän, liksom 
med civilsamhällets företrädare, ska underlätta för 
konstnärliga yrkesgrupper inom olika konstområden 
att kunna leva och verka i regionen. Dessutom ska 
nya konstnärskap uppmuntras och stärkas. Starka 
nätverk, såväl nationella som internationella, utgör 
grunden för ett levande och nyskapande konst- och 
kulturliv, varför internationell och interregional 
samverkan är av vikt. 

Kreatörer, kulturaktörer och kulturskapare ska 
beredas olika typer av plattformar där möten kan 
ske och nya idéer födas. För att bidra till utvecklings-
kraft  , gynna kreativitet och innovationsförmåga 
samt öka möjligheten till kreativa kluster i länet, 
ska kulturella och kreativa näringar (KKN) ges goda 
möjligheter att växa. Dessa näringar kan verka 
gynnsamt för fl era branscher och utgör en stor 
potential för Uppsala län, exempelvis är produk-
tionsincitament en näringspolitisk åtgärd för att 
bland annat attrahera och säkra investeringar i 
fi lm- och TV-inspelningar. Digitaliseringens och 
teknikens möjligheter ska tas tillvara inom konst- 
och kulturområdet och kulturarvet beaktas. 

Stöd till fler företag att bli internationellt 
verksamma
I Uppsala län verkar stora bolag med globala 
marknader och partnerskap. De mindre bolagen 
hamnar dock eft er i internationaliseringen jämfört 
med övriga riket. Det fi nns således en outnyttjad 
potential för utveckling och tillväxt på marknader 
utanför Sverige för länets småföretag. Främjande av 
internationalisering (export, import, internationella 
partnerskap) måste fortsatt intensifi eras, bland 
annat genom Regional exportsamverkan som 
erbjuder samlade och koordinerade stödtjänster 
genom regionalt och nationellt partnerskap. 

Genom en växande besöksnäring öka länets 
attraktivitet och förutsättningar för ett gott liv 
Investeringar i arenor och upplevelseanläggningar, 
infrastruktur, ledsystem, restauranger, handel och 
nöjesutbud stärker länet som en plats där man vill 
leva, bo och verka. Besöksnäringen skapar attrak-
tionskraft  , sysselsättning och ger förutsättningar 
för en levande landsbygd. Uppsala län har en 
framstående position inom möten och evenemang, 
där ett dynamiskt näringsliv, två lärosäten, en stark 
infrastruktur och det geografi ska läget skapar ett 
gynnsamt läge för fortsatt utveckling. Länet har stark 
potential att skapa fl er konkurrenskraft iga upp-
levelseprodukter inom natur- och kulturområdet, 
med utgångspunkt i den eft erfrågan som fi nns såväl 
nationellt som internationellt. Ett väl fungerande 
nätverk av företagsfrämjande organisationer 
kan stötta och skapa förutsättningar för besöks-
näringen att fortsätta växa hållbart.
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Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 
Länets arbete för ett gott 
klimat för utveckling och 
hållbar tillväxt i hela länet 

främjar även globala mål. Huvudsakligt 
kopplat är mål 8 – anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt, och dess delmål.   
Kopplar även mot delmål om skydd av kultur-
arv (11.4) och om ökad inkludering (10.2). 
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6.1.3 Innovation för hållbar tillväxt  
och utveckling 
Rådande samhällsutmaningar är många gånger 
komplexa, vilket kräver att lösningarna baseras på 
kunskap som samproduceras i gränslandet mellan 
forskning, näringsliv, offentlig sektor och civil-
samhälle. På så vis kan utmaningar och kunskap 
användas som grund för innovation och utveckling 
av näringslivet. Här har Uppsala län stora möjlighe-
ter med två lärosäten, en utvecklad och stödjande 
offentlig sektor och civilsamhälle i en liten geografi 
med närhet mellan människor.

För att säkra och stärka positionen som en 
nyskapande region och vidga arbetsmarknaden 
genom fler konkurrenskraftiga företag, behöver för-
utsättningarna för innovation och entreprenörskap 
ständigt ses över och förbättras. I omställningen till 

ett mer resurseffektivt och fossilfritt välfärdssam-
hälle ligger stora utmaningar, men också tydliga 
möjligheter för aktörer och regioner som genom 
innovation och entreprenörskap vill vara med och 
driva utvecklingen. Allt fler företag i olika branscher 
vittnar om att högt satta hållbarhetsmål stimulerar 
innovationstakten och affärsmöjligheter, reducerar 
kostnader och stärker varumärken som ansluter  
sig till förändringarna. I en växande cirkulär och 
biobaserad ekonomi och ett fossilfritt samhälle  
har exempelvis en framgångsrik och innovativ 
skogsnäring och skogsråvaran en viktig roll.  
Genom innovationer kommer nya biobaserade 
resurseffektiva produkter kunna konkurrera med 
fossila motsvarigheter och bygga en mångsidig 
bioekonomi.
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För att möta framtidens utmaningar krävs en god 
digital infrastruktur, en högre implementering av 
digitala lösningar samt en ökad mognadsgrad i 
företag och organisationer att använda digitali- 
seringens möjligheter

Den offentliga upphandlingen inom länet 
omfattar många olika produkter och tjänster, för 
betydande belopp årligen. Länets offentliga aktörer 
kan aktivt bidra till innovation och utveckling inom 
flera områden genom att nyttja den kraft som finns 
i offentlig upphandling. Val av upphandlingsform, 
hållbarhetskrav, samt fokus på lokalproducerade 
varor är exempel på sätt att driva utveckling genom 
upphandling.  Att öppna upp verksamheter för nya 
innovationer, genom att exempelvis nyttja innova- 
tionsupphandlingar som omställningskraft, är 
ytterligare ett sätt för offentliga aktörer att på- 
verka länets nyskapandeförmåga. 

Inom universiteten bedrivs forskning som leder 
till ny kunskap med bidrag till samhällsutveck-
lingen. Ett område där forskning och innovation 
bidrar till att utveckla verksamheten är hälso- och 
sjukvården. Akademiska sjukhuset är en del av och 
bidrar till den regionala utvecklingen. Akademiska 
sjukhuset är ett av landets sju universitetssjukhus, 
med uppdrag att leverera avancerad sjukvård och 
att bedriva medicinsk och farmaceutisk forskning 
och utbildning i samarbete med Uppsala universitet. 
Inom hälso- och sjukvården sker patientnära klinisk 
forskning, som kan vara en stark plattform för 
 innovationer och industriell utveckling. 

I syfte att attrahera talanger, kapital och inter-
nationella partnerskap positionerar sig Europas 
regioner i regionspecifika styrkeområden. Uppsala 
län med en stor bredd inom både akademi och  
näringsliv måste ha mod och ambition att kraft-
samla för innovation och hållbar tillväxt inom de 
områden där det finns störst potential och som  
kan ge länet internationell lyskraft. 

Arbetssättet smart specialisering syftar till att 
prioritera, organisera och gemensamt utveckla 
befintliga regionala tillgångar inom länets styrke-
områden för att skapa värden för användare och 
samhälle. Detta tydliggör för omvärlden vad  

Uppsala län är bra på och vilka målgrupper dessa 
styrkeområden riktar sig mot, samtidigt som det  
är viktigt att hela tiden förhålla sig till omvärlden 
och söka funktionella partnerskap bortanför  
administrativa geografiska gränser. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet

Utveckla det regionala företags- och innovations-
stödsystemet
Länet har ett starkt stödsystem för företag och 
innovationer, vars syfte är att främja näringslivets 
fortsatta utveckling. Skapandet av mötesplatser 
och miljöer lägger grunden för nya kopplingar  
mellan forskning och näringsliv, offentliga och 
privata aktörer, entreprenörer och investerare.  
Samordning behövs för att hjälpa företag och  
innovatörer att hitta rätt i det existerande  
nätverket.

Skapa bättre förutsättningar för socialt  
entreprenörskap och sociala företag 
Socialt entreprenörskap kan bidra till innovativa  
lösningar på ofta både akuta och komplexa  
samhällsproblem av stor vikt för länets fortsatta  
utveckling. Sociala företag kan bidra till ett bättre  
samhälle genom att integrera människor som 
annars står längre ifrån arbetsmarknaden. Att ta 
tillvara initiativ inom både socialt entreprenörskap, 
sociala företag och arbetsintegrerande sociala  
företag och se dessa som värdefulla aktörer i  
utvecklingen av ett hållbart samhälle är av stor  
vikt. Genom en tydligare och mer framträdande  
roll kan dessa bidra till att länet som helhet blir 
bättre på att hantera sociala utmaningar i  
samhället.

Utveckla och koppla samman företag, akademi 
och o�entliga organisationer inom länets viktiga 
fokusområden
Uppsala län har en bredd av konkurrenskraftiga  
företag och branscher som ytterligare kan utvecklas 
och kopplas samman. En fördjupning av detta görs i 
arbetet kring länets strategi för smart specialisering.
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Uppsala läns regionala fokusområden:
•  I länet fi nns kunskapsintensiva industriföretag 

och avancerad produktion som håller hög inter-
nationell klass inom områden som massatill-
verkning, kärnkraft  , verktygstillverkning, speci-
algjutning, pulvermetallurgi, specialkablage och 
bioläkemedel. Nya produktionsmetoder i indu-
strin som öppnar för nya smarta och mer hållbara 
material samspelar med forskning och utbildning 
kring materialutveckling och industriell IT. 

• Inom energi- och miljöområdet utvecklas ny teknik 
för produktion, lagring och styrning av energi.  
Detta är metoder som understödjer övergången 
till en ekonomi med optimerad resursanvändning 
och minskade koldioxidutsläpp, vilket svarar mot 
viktiga samhällsutmaningar och har stark poten-
tial att etableras internationellt. Utvecklingen av 
nya mer hållbara energilösningar samspelar med 
energirelaterad forskning och utbildning. 

• Gröna näringar är ett område under stark utveck-
ling, inte minst utifrån ett ökande behov av nya 
sätt att producera och konsumera livsmedel. 
Länet har goda förutsättningar att möta det be-
hovet, med fl era företag som har tekniklösningar 
för cirkulär produktion i kombination med den 
kompetens som fi nns vid våra lärosäten. 

• Inom tech-branschen sker snabb utveckling med 
många nya företag som etablerar sig globalt 
redan från första dagen. Branschen präglas av 
snabb tillväxt och kan dra nytta av den utveck-
lingskraft   och de nätverk som fi nns i länets inno-
vations- och företagsstödsystem. 

• Life science är en viktig industri för Sverige och 
med särskild relevans för Stockholm-Uppsalare-
gionen. Det handlar om bland annat läkemedel, 
bioprocess, medicinteknik, diagnostik och be-
handlingsmetoder som bidrar till bättre vårdkva-
litet, ökad hälsa och ett längre liv med kvalitet för 
en befolkning som blir allt äldre.
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Utvecklingsmålets koppling 
mot globala mål: 
Arbetet med utvecklingsmålet 
Innovation för hållbar tillväxt och 
utveckling behandlar särskilt mål 3, 7, 
8, 9, 10 och 12, men främjar samtliga 
delar av Agenda 2030 som lyft er vikten 
av innovation.
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6.2 Prioriterat mål under programperioden 
för En nyskapande region

I arbetet att sträva mot det strategiska utveck-
lingsområdet En nyskapande region, de långsiktiga 
utvecklingsmålen, samt mot de globala målen är 
En ökad utmanings- och kunskapsdriven tillväxt, 
utveckling och innovation ett prioriterat mål under 
programperioden 2021–2024.

6.2.1 En ökad utmanings- och kunskaps-
driven hållbar tillväxt, utveckling och 
innovation
Uppsala län ska nyttja länets stora potential med 
två ledande universitet, ett starkt näringsliv och 
fl era myndigheter på en liten geografi sk yta för 
att skapa innovationer och företag med särskilda 
möjligheter att bidra med lösningar på länets och 
världens samhällsutmaningar. Genom att identifi era 
och redogöra för hur aktörer i Uppsala län bidrar 
med lösningar på dessa samhällsutmaningar, kan 
ökad framtidstro skapas i länet och länet kan ges 
internationell lyskraft  . 

För att gå mot målet ska det under program-
perioden tas fram en strategi för smart specialisering. 
Strategin syft ar till att defi niera och utveckla om-
råden och teman där länet har särskilt goda förut-
sättningar att bidra med lösningar på samhällsut-
maningar genom utmanings- och kunskapsdriven 
innovation. Strategin tar avstamp i länets befi ntliga 
fokusområden (se punkt 6.1.3) men kan även om-
fatta nya områden. Inom dessa områden ska före-
tag, akademi och off entlighet kunna gå samman för 
att med gemensamma resurser underlätta för helt 
nya innovationer, företag och framtidsbranscher. 

Steg innefattar att mobilisera aktörer inom det 
regionala företags- och innovationsstödssystemet 
kring identifi erade utmaningar. Steg innefattar 
även arbete för en stärkt kompetensförsörjning 
för att kunna möta utmaningar och ta tillvara på 
möjligheter till innovation och förnyelse. En regional 
behovsbild ska tas fram för att fungera som en 
plattform för gemensam dialog kring hur länet 
kan möta den regionala arbetsmarknadens 
kompetensbehov. 

Vi behöver ha beredskap för och en förmåga 
att bidra till hantering av eff ekter på näringslivet 
med anledning av Covid-19-pandemin.
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Prioriterat
mål 2021-2024
och delområden

En ökad utmanings- och kunskapsdriven hållbar tillväxt, 
utveckling och innovation
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att ta fram en strategi för 
smart specialisering, mobilisera aktörer inom det regionala företags- och 
innovationsstödsystemet samt för att stärka kompetensförsörjningen till 
länets företag och organisationer.

Kopplade globala mål är mål 4, 5, 8, 9 och 12. 
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En nyskapande region 

Indikator Mål/inriktning Kommentar

BRP/capita – Ny indikator. Fördjupad analys behövs för att  
kunna ange målvärden för programperioden. 
Ev komplettering av delkomponenten  
inkomstsumma. 

Privata och offentliga  
investeringar i FoU och  
dess andel av BRP

– Från dagens RUS. Bygger på Europa 2020-målen.  
Fördjupad analys behövs för att kunna ange  
målvärden för program-perioden. Målvärden bör  
sättas för såväl privata som offentliga investeringar.

Arbetsgivares bedömning av 
tillgång till arbetskraft

Upplevd brist på arbetskraft  
ska vara lika med eller lägre än 
jämförbara län.

Ny indikator som utgår från Arbetsförmedlingens 
prognos-arbete. Fördjupad analys behövs för  
att kunna ange målvärden för programperioden.  
Målvärden bör anges samlat, samt särredovisas  
för privata respektive offentliga arbetsgivare.

Antalet nystartade företag – Denna indikator föreslås ev att ersättas.  
Arbete pågår.

6.3 Indikatorer för En nyskapande region
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Olika grader av samverkan och koordinering i det regionala utvecklingsarbetet

Aktörer arbetar 
tillsammans för att ta sig 
an en större utmaning.

Aktiv samhandling 
och koordinering

Exempel: Möjliggörande av 
ett livslångt lärande 

Exempel: Hållbarhetslöft en 
i länets klimatarbete

Exempel: Närvårdssam-
verkan i länet

Exempel: Eleff ektsfrågan

Var och en arbetar i linje
med en inriktning.

I sin verksamhet, 
på sitt sätt.

Var och en uppfyller sin 
del av ett åtagande.

I sin verksamhet, 
på sitt sätt.

Mer traditionell samverkan.

Frågor och ansvar 
hanteras mellan aktörer.
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7. Genomförande 
- från vision till handling 
De beslut som fattas idag formar framtidens samhälle. Denna strategi visar på en 
riktning framåt och pekar ut vad vi i länet vill göra för att röra oss i mot visionen om 
Ett gott liv i en nyskapande hållbar kunskapsregion med internationell lyskra� . Denna 
vision kan bara förverkligas om aktörerna i länet drar åt samma håll och fokuserar 
på genomförandet. 

Samverkan som strategi 

För att klara de stora samhällsutmaningar och den 
snabba förändringstakt vi står inför krävs fördjupad 
samverkan och partnerskap mellan länets aktörer, 
såsom Region Uppsala, kommunerna i länet, 
Länsstyrelsen i Uppsala län och andra myndigheter, 
universiteten samt näringsliv, organisationer och 
civilsamhälle. 

Denna fördjupade samverkan mellan länets olika 
delar och aktörer – i hela länet – är i Uppsala län en 
strategi för att skapa gemensam kraft samling.

I Uppsala län fi nns en god samverkanskultur 
som vi ska bygga vidare på. En god samverkans-
kultur är inte bara en förutsättning för att lyckas 
genomföra strategiska utvecklingsinsatser på läns-
nivå, den kan i sig utgöra en grund för konkurrens-
kraft  . Att vi är bra på att samverka är en styrka i sig.

Olika grader av samverkan och koordinering                     

I det regionala utvecklingsarbetet sker olika grad av 
samverkan och koordinering. Vi behöver inte alltid 
göra allting tillsammans, samtidigt, eller på samma 
sätt. Men ibland krävs en högre grad av samverkan 
och koordinering. 

 I de breda insatserna sker det oft ast genom att 
var och en i sina ordinarie verksamheter drar åt 
samma håll. Kraft samlingen sker då genom att olika 
aktörer arbetar i samma riktning (jfr inriktningarna 
som ges under respektive Långsiktiga utvecklings-
mål). I vissa frågor där vi har gemensamma åtag-
anden kompletterar vi varandra i genomförandet, 
och var och en bidrar med sin del i förändringen 
som behöver ske (jfr vad som beskrivs under vissa 
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet).  
Inom andra områden behöver en gemensam 
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hantering ske, och vissa frågor och ansvar fördelas. 
För andra frågor är utmaningarna och osäkerheterna 
större, det kanske finns organisatoriska mellanrum 
att fylla, och vi måste agera gemensamt i utveck-
lingsarbetet för att skapa förflyttning (jfr vad som 
beskrivs under vissa Åtaganden i det Långsiktiga 
utvecklingsarbetet och Steg under programperioden 
under prioriterade mål). 

Ledarskap och ägarskap 

De komplexa samhällsutmaningarna kräver ledarskap 
som kan bygga och skapa framtiden tillsammans. 
Regionalt ledarskap innebär att skapa engagemang 
i processer där resultaten inte alltid är kända, men 
där en förflyttning ska skapas av olika aktörer på 

flera nivåer. Det regionala ledarskapet ägs inte 
enbart av en utpekad regionalt utvecklingsansvarig 
aktör, utan av en rad olika aktörer som kan och ska 
ta en ledarroll beroende på område och tillfälle. 

Regional utveckling innebär att tillsammans  
ta ansvar tvärs igenom organisatoriska och tanke- 
mässiga stuprör.  För att gå från en beslutad strategi 
till ett framgångsrikt genomförande, behöver vi 
kontinuerligt tydliggöra uppdraget och ägarskapet 
för varandra. 

Strukturer för ökad regional samverkan i länet

Region Uppsala ansvarar för att leda och driva på 
det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med 
länets kommuner, Länsstyrelsen, universiteten  

  52

1078 (1143)



och övriga berörda statliga myndigheter, samt före-
trädare för berörda organisationer och näringsliv.

Den strategiska samverkan mellan Region  
Uppsala och länets åtta kommuner sker inom 
ramen för den samverkansstruktur som etablerats 
med ett Regionalt Forum för ledande politiska  
företrädare och regionala samråd för hälsa, stöd, 
vård och omsorg (HSVO), samt ett samråd för 
kultur. Regionalt Forum är bildat för att Region 
Uppsala och kommunerna tillsammans ska finna 
lösningar på gemensamma frågor och utmaningar. 
Till den politiska samverkansstrukturen knyts den 
Regionala ledningsgruppen (RLG) som har ansvar 
för de strategiska frågorna och samverkansstruktu-
rerna på tjänstepersonsnivå.

Den befintliga samverkansstrukturen är utgångs-
punkten för att organisera det regionala utveck-
lingsarbetet. Men där denna struktur inte räcker till, 
behöver vi vara öppna för att förändra den eller hitta 
nya mer ändamålsenliga samverkansformer, om 
det krävs för att skapa partnerskap för ett effektivt 
sektorsövergripande genomförande.  

Former för genomförandet

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och 
handlingsprogram, projekt och investeringar, över-
siktsplaner och insatser hos länets aktörer är alla 
på ett eller annat sätt en del av regionens utveck-
ling. Utvecklingsstrategin blir gemensam  
och användbar – och får genomförandekraft -  
om alla utvecklingsaktörer i länet länkar in utveck-
lingsstrategin i sin ordinarie styrning, samt har den 
som utgångspunkt när styrdokument beslutas och 
samverkansinsatser inleds.

Överenskommelser om samverkan mellan 
Region Uppsala och andra regionala nyckelaktörer, 
såsom universiteten och Länsstyrelsen, finns till del 
på plats, men ska även utarbetas där behov finns. 
Samverkan inom andra nätverk och grupper ska 
baseras på tydliga uppdrag, syfte och mål.

Konkreta handlingsplaner finns till del på plats 
i det regionala utvecklingsarbetet, men ska även 
arbetas fram för de steg och insatser som ska tas 
under respektive prioriterade mål under program-
perioden. Dessa genomförandeplaner ska utgöra ett 

stöd i genomförandet av den regionala utvecklings-
strategin, och den del av samverkansstrukturen som 
har ett koordinerande ansvar för ett område ska  
också ansvara för framarbetandet av genomförande- 
planer. Samtliga genomförandeplaner ska säkras 
mot Agenda 2030 med framarbetad metod. Vid  
behov ska enhetliga uppdragsbeskrivningar och/el-
ler projektplaner användas. Behov av och initiativ till 
nya genomförandeplaner, samt behov av justering 
av befintliga sådana, kan lyftas av alla aktörer och 
hanteras i den ordinarie samverkansstrukturen.

Finansiering av genomförandet

Alla aktörer uppmanas att lyfta in de frågor man 
planerar att bidra med i sina respektive plane-
ringsunderlag, verksamhetsplaner och budgetar, 
redan från utvecklingsstrategins fastställande och 
allteftersom handlingsplaner upprättas i arbetet. 
Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla 
bidrar till genomförandet av strategin med såväl 
kompetenser som resurssättning. 

Uppsala län ska dra nytta av den erfarenhet och 
kunskap länet har för att konkurrera om komplet-
terande regionala, nationella och internationella 
finansieringsmöjligheter. Länet och länets utveck-
lingsagenda har goda möjligheter att på olika vis 
knyta till sig finansiering – med det krävs både 
strategiskt agerande och aktiva operativa insatser 
för att ta tillvara dessa möjligheter. Det är viktigt att 
arbeta för en tilldelning av nationella infrastruktur- 
och utvecklingsanslag som svarar upp mot länets 
befolknings- och sysselsättningstillväxt. För att 
länet ska kunna bära sin del av landets utveckling 
krävs det statliga investeringar i infrastruktur, där 
utgångspunkten är att statlig infrastruktur ska 
bekostas av staten. Möjligheten att använda kom-
pletterande finansiering genom en kombination 
av offentliga och privata medel kan prövas. Region 
Uppsala finansierar vissa företags- och innovations-
stödsaktörer med årliga verksamhetsstöd. Dessa 
kombineras med årliga uppdragsavtal. Region 
Uppsala fördelar även statliga projektmedel som 
ska verka för att uppfylla strategin.

  53

1079 (1143)



Uppföljning, lärande och strategiska 
kontrollstationer

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara ett 
levande styrdokument, och det regionala utveck-
lingsarbetet ska vara ett levande arbete. Arbetet 
med uppföljning och analys ska ge oss bättre förut-
sättningar att välja rätt insatser, följa pågående 
arbete, analysera uppnådda resultat och dra 
lärdomar för att utveckla arbetet. En tydlig lång-
siktig inriktning och uthållighet måste kombineras 
med aktiv förmåga till anpassning.

Den regionala utvecklingsstrategin och dess 
genomförande ska följas upp på fl era nivåer, i syft e 
att styra mot eff ektivitet i arbetet och önskade 
resultat/eff ekter. 

Länets generella utveckling följs upp genom 
de indikatorer som är kopplade mot respektive 
strategiskt utvecklingsområde. Dessa ger en bild 
av den mer övergripande långsiktiga utvecklingen 
för länet inom utpekat område. 

Ett generellt utvecklingsbehov fi nns kring 
mer evidensbaserade processindikatorer för 
det regionala utvecklingsarbetet, som styr mot 
önskade resultat och eff ekter utifrån de konkreta 
utvecklingsåtgärder som genomförs. Ett utveck-
lingsarbete bör ske under programperioden för 
att ta fram förslag på sådana indikatorer. Inrikt-
ningen är att ha en över åren relativt stabil grupp 
indikatorer, inte minst för jämförbarhetens skull. 

Region Uppsala svarar för att årligen samman-
ställa en redovisning av utfallen för dessa indikatorer. 
Som komplement till denna indikatorsammanställ-
ning inkluderas årligen en sammanställning av ut-
fallet av SKR:s framarbetade Agenda 2030 nyckeltal 
för länet, uppdaterad omvärlds- och nulägesanalys 
av länet, samt att olika tematiska och fördjupande 
analyser genomförs enligt plan och/eller vid behov. 
Denna uppföljning och dessa analyser ställs till 
länets aktörers förfogande. 

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
ska på ett övergripande plan följas upp årligen av 
respektive ansvarig gruppering i samverkansstruk-
turen, med syft e att få en bild av gjorda insatser, 
en bedömning om huruvida insatserna bidrar till 
måluppfyllelse, samt för att få underlag för att 
bedöma åtagandenas giltighet och relevans. Denna 
uppföljning genomförs av respektive berörd del i 
samverkansstrukturen. 

Steg under programperioden kopplade till 
prioriterade mål följs löpande upp i respektive del 
av samverkansstrukturen, i syft e att strategiskt 
styra arbetet framåt och mot önskade resultat. 
Regional ledningsgrupp och Regionalt forum ska 
löpande under året få en bild av progress i arbetet, 
avvikelser, behov av åtgärder eller ny styrning. 

Uppföljning/utvärdering av organisering, 
strukturer och arbetssätt i det regionala utveck-
lingsarbetet ska ske löpande genom Region 
Uppsalas försorg, eft er inriktning från Regional 
ledningsgrupp (RLG).

Regionalt forum ska årligen ges möjlighet 
att aktivt ta ställning till relevans och inriktning 
avseende strategins indikatorer, åtaganden samt 
det arbete som bedrivs inom ramen för de 
prioriterade målen.

 54

Genomförandets koppling 
mot globala mål: 
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– Genomförande och Partnerskap.
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8. RUS i korthet 
En region för alla – i korthet

Mål Åtaganden/steg (i korthet) Huvudsakligt  
koordinerande  
ansvar i samverkans-
strukturen (prel)

Uppföljning

Långsiktigt utvecklingsmål

Ett hälsofrämjande 
samhälle

• Omställning till en effektiv och nära vård  
• Främja hälsosamma levnadssätt  

HSVO
HSVO

Årligen
Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Ett öppet och  
inkluderande  
samhälle

• Ge ökade möjligheter till digital kompetens  
  och tillit för inkludering och delaktighet  
• Ta tillvara civilsamhällets kraft och  
  engagemang 

RLG

RLG

Årligen

Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Utbildning och 
sysselsättning  
för alla

• Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande  
• Möjliggöra egen försörjning på en mer  
  jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad 

Skolchefsgruppen
FIA

Årligen
Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

En hälsofrämjande  
och nära vård

• Utveckla en förnyad vårdstruktur i länet
• Vidareutveckla det förebyggande arbetet  
  avseende barn och ungas psykiska hälsa

I enlighet med beslut
HSVO

I enlighet med beslut
Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Forum

Prioriterat mål 2021-2024

Ett gott samhälls- 
klimat med tillit  
och inkludering

• Klarlägga nuläge
• Utreda möjliga insatser
• Ta fram beslutsunderlag med förslag  
  på kommande steg, ansvar, tidplan

RLG
RLG
RLG

Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Forum

Indikatorer • Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 
• Tilliten bland länets invånare 
• Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år 
• Ekonomisk utsatthet/jämlikhet
• Regioninvånarnas självskattade hälsa, med minskade skillnader  
  mellan grupper och individer.
• Ungdomars självskattade hälsa

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen 

I anslutning till LHU
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En hållbart växande region – i korthet

Mål Åtaganden/steg (i korthet) Huvudsakligt  
koordinerande  
ansvar i samverkans-
strukturen (prel)

Uppföljning

Långsiktigt utvecklingsmål

Tillgängliga och  
hållbara transporter

• Ta stegen mot en regional godsstrategi  
• Utveckla en samhällsplanering för  
  hållbart resande

RLG
Samhällsutvecklings- 
chefsnätverket

Årligen
Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Säkra och  
attraktiva städer  
och livsmiljöer

• Planera för och bygga fler bostäder samt  
  utveckla befintligt bostadsbestånd i en god  
  bebyggd miljö 
• Utveckla en robust och fossiloberoende  
  samhällsteknisk infrastruktur 
• Utveckla den digitala infrastrukturen

Chefsnätverket för 
samhällsutveckling 

RLG

RLG

Årligen
 
 
Årligen
 
Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Livskraftiga  
naturmiljöer och 
hållbar livsmedels-
försörjning

• Samverkan för att uppnå de nationella  
  miljömålen
• Ökad samverkan och kunskapsöverföring  
  inom länet för hållbar livsmedelsförsörjning

Miljö- och klimatrådet

Länsstyrelsen och 
Region Uppsal

Årligen

Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

En hållbar och  
robust regional  
samhällsplanering 
och infrastruktur

• Beskrivning av området och tänkbara steg,  
  samt beslutsunderlag avseende regional  
  samhällsplanering.
• Säkra nödvändiga analyser, mobilisering av  
  aktörer, samt planering för samhällets robusthet 
  och kontinuitet.
• Övergripande styrning av olika arbetspaket  
  avseende utveckling av robust och hållbar 
  infrastruktur avseende bl.a.; biodrivmedel,    
  innovation,bredband, eleffekt2040,  
  vattenhushållning

RLG

Länsstyrelsen

RLG (med utpekade 
ansvar för underlig-
gande arbetspaket)

Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Forum

Indikatorer • Miljökvalitetsmålen (index) 
• Antalet byggda bostäder 
• God bebyggd miljö (från miljökvalitetsmålen) 
• Utsläpp av växthusgaser, inkl. särredovisning trafik och transporter 
• Tillgång till stabila mobila tjänster 
• Tillgång till snabbt bredband 
• Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor 
• Kollektivtrafikens regionala tillgänglighet
• Andelen kombinationsresor cykel – kombinationsresor
• Cykeltrafikens färdmedelsandel
• Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn 
• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
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En nyskapande region – i korthet

Mål Åtaganden/steg (i korthet) Huvudsakligt  
koordinerande  
ansvar i samverkans-
strukturen (prel)

Uppföljning

Långsiktigt utvecklingsmål

Kompetens till  
länets företag och 
organisationer

• Kunskap och dialog för en ökad matchning  
  mellan utbildning och arbete
• Attrahera kompetent arbetskraft till länet

Region Uppsala

HR-chefsnätverket

Årligen

Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Ett gott klimat  
för utveckling och 
hållbar tillväxt i  
hela länet

• Utveckla en kulturregion med internationell  
  lyskraft 
• Stöd till fler företag att bli internationellt  
  verksamma
• Genom en växande besöksnäring öka länets  
  attraktivitet och förutsättningar för ett gott liv

Samråd kultur

Regional  
exportsamverkan
Besöksnärings- 
nätverket

Årligen

Årligen

Årligen

Långsiktigt utvecklingsmål

Innovation för  
hållbar utveckling 
och tillväxt

• Utveckla det regionala företags- och  
  innovationsstödsystemet
• Skapa bättre förutsättningar för socialt  
  entreprenörskap och sociala företag  
• Utveckla och koppla samman företag,  
  akademi och offentliga organisationer inom  
  länets viktiga fokusområden 

Region Uppsala

RLG 

Region Uppsala

Årligen

Årligen

Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

En ökad utmanings- 
och kunskapsdriven 
tillväxt, utveckling 
och innovation

• Utveckling och implementering av smart  
  specialiseringsstrategi och regionala  
  utvecklingsområden 
• Utveckling av arbetssätt och kompetens,  
  samt mobilisering av aktörer inom företags-  
  och innovationsstödssystemet
• Framtagande av kunskapsunderlag avseende  
  länets kompetensbehov, samt deltagande 
  i samarbeten avseende detta

Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala

Kvartalsvis mot RLG, 
halvårsvis mot  
Regionalt Foru

Indikatorer • BRP 
• Privata och offentliga investeringar i FoU och dess andel av BRP 
• Arbetsgivares bedömning av hur lätt/svårt det är att rekrytera 
• Antalet nystartade företag

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
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Från: Unni Lilja
Ärende: Information om remissdialoger - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Datum: den 20 maj 2020 16:10:41

Hej!
 
Hoppas att ni alla har tagit del av remissversionen av regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
som vi skickade ut tidigare i maj. Här kommer lite information kring de remissdialoger som
kommer att hållas i maj och juni.
 
Tidigare har det på vår hemsida www.regionuppsala.se/rus stått gällande att remissdialogerna
inte kommer att behöva någon föranmälan. För att få till så givande möten som möjligt, har vi
dock behövt ändra formen för mötena till att vara regelrätta gruppmöten i Teams.
Detta innebär att du som vill delta vid något av tillfällena anmäler dig via länken nedan eller
via vår hemsida. Skulle du av någon anledning inte vilja eller kunna anmäla dig i förväg, går det
utmärkt att vid aktuellt datum mejla till regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se, så skickar
vi en kallelse till mötet på en gång.
 
Varje tillfälle kommer att ha en incheckningsperiod på cirka 10 minuter, för att försäkra oss om
att alla lyckas logga in eller, då det är aktuellt, får en kallelse skickad till sig.
 
Du hittar anmälningsformuläret här:
https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/202/?EventId=31   
 
Datumen som gäller är:
 

28 maj, kl. 10–12

29 maj, kl. 8–10

2 juni, kl. 11.30–13

10 juni, kl. 16.30–18

11 juni, kl. 13–15
 
Dialogerna är öppna för alla, så sprid gärna informationen vidare till intresserade kollegor! Hör av
dig om du har några frågor.
 
 
Vänligen,
 
RUS-processledningen
genom Unni
 
----------------------------------------------
Unni Lilja
Handläggare

 
Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling
Enheten för strategisk planering och analys
+46 18-617 09 39
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Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) och 
Willhelm Sundman (L) om att Region Örebro län ansöker 
om att vara försöksregion för gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga drycker 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
 
att   motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) vill i en motion till 
regionfullmäktige att Region Örebro län ska ansöka hos regeringen om att under en 
period tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, 
detta förutsatt att gårdsförsäljning går att kombinera med alkoholmonopolet. 
 
Regeringen avser att i år tillsätta en statlig utredning med uppgift att föreslå hur 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker i begränsad utsträckning kan ske utan att 
Systembolagets detaljhandelsmonopol riskeras. Med hänvisning till denna kommande 
nationella utredning om Gårdsförsäljning föreslås Region Örebro län inte ansöka om 
att under en period tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga drycker. 

Ärendebeskrivning 
Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) vill i en motion till region-
fullmäktige att Region Örebro län (precis som Region Skåne) ska ansöka hos 
regeringen om att under en period tillåta lokala producenter att erbjuda gårds-
försäljning av alkoholhaltiga drycker, detta förutsatt att gårdsförsäljning går att 
kombinera med alkoholmonopolet. 
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Produktionen av svenska alkoholdrycker har den senaste tiden utvecklats i snabb takt 
och konsumenternas intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor är 
stort. I Örebro län finns ett dussin dryckesproducenter som omsätter mer än 0,5 MSEK 
och många fler mikrobryggerier har den senaste tiden visat på en god småföretagar-
anda.  

Frågan om gårdsförsäljning är komplex och kräver noggranna och professionella  
överväganden. Den svenska alkoholpolitikens övergripande mål är att främja 
folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar i 
befolkningen. En ansvarsfull alkoholpolitik ska utgå från samhällets och medborgarnas 
bästa. 

En statlig utredning från 2009 konstaterade att en försäljning av alkoholdrycker direkt 
från tillverkaren inte är förenligt med Systembolagets monopolställning. En utredning 
året därpå konstaterade däremot att gårdsförsäljning kan förenas med EU-rätten och 
detaljmonopolet under förutsättning att även utländska tillverkare kan få sina 
produkter sålda genom gårdsförsäljning. 2012 meddelade dock den dåvarande 
regeringen att det inte skulle läggas något sådant förslag och fortfarande är 
gårdsförsäljning förbjudet i Sverige. 

Region Skåne lämnade 2018-02-08 in en ansökan hos regeringen (Dnr 1603277) om 
tillstånd för gårdsförsäljning av öl och vin i Skåne. Region Skåne har fortfarande inte 
fått beslut i frågan. 

Regeringen avser nu att 2020 tillsätta en statlig utredning med uppgift att föreslå hur 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker i begränsad utsträckning kan ske utan att 
Systembolagets detaljhandelsmonopol riskeras. 

Med hänvisning till denna kommande nationella utredning om Gårdsförsäljning 
föreslås Region Örebro län inte ansöka om att under en period tillåta lokala 
producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 

Beredning 
Regional tillväxtnämnd har vid sitt sammanträde den 30 oktober 2020 behandlat 
ärendet. 

Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta  
att motionen anses besvarad. 
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Yrkanden 
Willhelm Sundman (L), Torbjörn Appelqvist (M) och Patrik Nyström (SD) yrkar 
på bifall till motionen. 

Torbjörn Ahlin (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslaget till bifall till motionen mot förvaltningens förslag och 
finner att regional tillväxtnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Willhelm Sundman (L), Torbjörn Appelqvist (M) och 
Patrik Nyström (SD). 

Bedömning 
Med hänvisning till den i år kommande nationella utredning om Gårdsförsäljning 
föreslås Region Örebro län inte ansöka om att under en period tillåta lokala 
producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Inga konsekvenser för dessa perspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 
Behövs ej. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 20 oktober 2020. 
Svar på motionen. 
Motionen. 

 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 
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 2020-09-30 Dnr: 19RS5509  

   

Sebastian Cehlin (M), Willhelm Sundman (L) 
 
  

  

 

Svar på Motion från Sebastian Cehlin (M) och Willhelm 
Sundman (L) om att Region Örebro län ansöker om att 
vara försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga 
drycker 

Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) vill i en motion till 
regionfullmäktige att Region Örebro län (precis som Region Skåne) ska 
ansöka hos regeringen om att under en period tillåta lokala producenter att 
erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, detta förutsatt att 
gårdsförsäljning går att kombinera med alkoholmonopolet. 
 
Produktionen av  svenska alkoholdrycker har den senaste tiden utvecklats i 
snabb takt och konsumenternas intresse för närproducerade alkoholdrycker i 
mindre upplagor är stort. I Örebro län finns ett dussin dryckesproducenter som 
omsätter mer än 0,5 MSEK och många fler mikrobryggerier har den senaste 
tiden visat på en god småföretagaranda.  
 
Frågan om gårdsförsäljning är komplex och kräver noggranna och 
professionella  överväganden. Den svenska alkoholpolitikens övergripande 
mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och 
sociala skadeverkningar i befolkningen. En ansvarsfull alkoholpolitik ska utgå 
från samhällets och medborgarnas bästa. 
 
En statlig utredning från 2009 konstaterade att en försäljning av 
alkoholdrycker direkt från tillverkaren inte är förenligt med Systembolagets 
monopolställning. En utredning året därpå konstaterade däremot att 
gårdsförsäljning kan förenas med EU-rätten och detaljmonopolet under 
förutsättning att även utländska tillverkare kan få sina produkter sålda genom 
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gårdsförsäljning. 2012 meddelade dock den dåvarande regeringen att det inte 
skulle läggas något sådant förslag och fortfarande är Gårdsförsäljning 
förbjudet i Sverige. 
 
Region Skåne lämnade 2018-02-08 in en ansökan hos regeringen (Dnr 
1603277) om tillstånd för gårdsförsäljning av öl och vin i Skåne. Region 
Skåne har fortfarande inte fått beslut i frågan. 
 
Regeringen avser nu att i år tillsätta en statlig utredning med uppgift att föreslå 
hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker i begränsad utsträckning kan ske utan 
att Systembolagets detaljhandelsmonopol riskeras. 
 
Med hänvisning till denna kommande nationella utredning om 
Gårdsförsäljning föreslås Region Örebro län inte ansöka om att under en 
period tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga 
drycker. 
 
 
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 
 
att   motionen anses besvarad. 
 
 
För Region Örebro län 
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Besvarande av motion från Patrik Nyström (SD) och Elin 
Jensen (SD) om att utreda möjligheten att erbjuda 
planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 
 
att   motionen avslås med hänvisning till patientsäkerheten för det nyfödda barnet och 
att riskgraviditeter och kejsarsnitt därför även fortsatt ska hänvisas till 
Universitetssjukhuset Örebro. 

Sammanfattning 
Patrik Nyström och Elin Jensen (SD) har i en motion föreslagit en utredning av  
möjligheten att utveckla BB i Karlskoga genom att erbjuda planerade kejsarsnitt. De 
föreslår att en utredning görs som undersöker möjligheterna att erbjuda planerade 
kejsarsnitt på Karlskoga lasarett och att fullmäktige beslutar enligt intentionerna i 
motionen om utredningen skulle visa att planerade kejsarsnitt i Karlskoga skulle vara 
positivt för länets invånare samt för förlossningsvården. 
 
Motionen avslås med hänvisning till patientsäkerheten för det nyfödda barnet och att 
planeringen är att även fortsättningsvis hänvisa personer med riskgraviditeter eller de 
som är aktuella för ett planerat kejsarsnitt till förlossningen på Universitetssjukhuset 
Örebro. Någon ytterligare utredning kring förlossningsvården är därför inte aktuell. 

Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt sammanträde den 30 september 2020 
behandlat ärendet. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 
besluta att motionen avslås med hänvisning till patientsäkerheten för det nyfödda 
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barnet och att riskgraviditeter och kejsarsnitt därför även fortsatt ska hänvisas till 
Universitetssjukhuset Örebro.  

Yrkanden 
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Karin Sundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Elin Jensen (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot nämndens beslut till 
förmån för motionen. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet bedöms inte ha konsekvenser för nämnda perspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 20 oktober 2020. 

Svar på motionen. 

Motionen. 

 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige
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Patrik Nyström (SD), Elin Jensen (SD) 
 
  

  

 

Svar på motion om att erbjuda planerade kejsarsnitt på 
Karlskoga BB 

Patrik Nyström och Elin Jensen (SD) har i en motion föreslagit en utredning av  
möjligheten att utveckla BB i Karlskoga genom att erbjuda planerade kejsarsnitt. De 
yrkar med anledning av detta: 

- Att utreda möjligheterna till att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga 
lasarett 

- Att om utredningen visar på att planerade kejsarsnitt i Karlskoga skulle vara 
positivt för länets invånare samt förlossningsvården så skall 
regionfullmäktige besluta enligt motionens intentioner. 

 
Förlossningsverksamheten i Karlskoga har genom åren haft uppdraget att ta emot 
gravida vars graviditet inte räknas som en riskgraviditet. Det uppdraget är inte aktuellt 
att ompröva och det kommer att kvarstå att planerade kejsarsnitt mest patientsäkert 
genomförs på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Grundtanken med upphandlingen 
av förlossnings-vård i Karlskoga är att åter kunna erbjuda de kvinnor som inte har en 
riskgraviditet eller är aktuella för ett planerat kejsarsnitt att få sin förlossning på 
Karlskoga BB. 
 
Barn som föds med planerade kejsarsnitt behöver ha tillgång till neonatologisk 
kompetens eftersom de kan vara oväntat sjuka när de föds. Neonatala andnings-
störningar efter planerat kejsarsnitt är ett känt medicinskt problem. 
 
Motionen avslås med hänvisning till patientsäkerheten för det nyfödda barnet och att 
planeringen är att även fortsättningsvis hänvisa personer med riskgraviditeter eller de 
som är aktuella för ett planerat kejsarsnitt till förlossningen på USÖ. Någon 
ytterligare utredning kring förlossningsvården är därför inte aktuell.        
 
 
För Region Örebro län
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Motion - Utveckla förlossningsvården i Karlskoga 

Motion 

 

Ankom 
Regionkansli& 

2020 -02- 3 

Förlossningen i Karlskoga kan utvecklas och samtidigt erbjuda fler alternativa förlossningar som komplement till den 
verksamhet som idag planeras till enheten. Genom att erbjuda planerade kejsarsnitt så breddar vi inte enbart den 
medicinska kompetensen utan även servicen till våra länsbor. Att erbjuda möjlighet till planerade kejsarsnitt på båda 
förlossningsenhetema främjar hela regionen då valfriheten och planeringen inom hälso-och sjukvården kan 
effektiviseras. Utefter hur tillgången till sjukvårdspersonal ser ut så skulle Karlskoga lasarett kunna efterleva de krav 
som ställs för att kunna bedriva denna verksamhet i första skedet under dagtid. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

- Att utreda möjligheterna till att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett. 
- Att om utredningen visar på att planerade kejsarsnitt i Karlskoga skulle vara positivt för länets 

invånare samt förlossningsvården så skall regionfullmäktige besluta enligt motionens intentioner. 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

1)/ „ v  
Patrik Nyström (SD) Elin Jensen (SD) 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer, 875002-4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1 (1) 
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Anmälnings- och meddelandeärenden 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden 
 
1. Regiondirektören har undertecknat och ställt sig bakom Regelverket för tjänsten 
Högkostnadsskydd, 20RS10306. 
 
2. Regiondirektören har undertecknat avtal med Adecla avseende rapportering av 
finansiella investeringar. 
 
3. Regionstyrelsens ordförande har beslutat om att ge Behcet Barsom (KD) ledighet på 
grund av sjukdom för perioden 2020-09-29 – 2020-10-31. 
 
4. Regiondirektören har fattat beslut om tillägg till vårdavtal med Lymfkliniken 
Karlskoga AB, 17RS150. 
 
5. Regiondirektören har fattat beslut om tillägg till vårdavtal med Stenström & 
Kullberg AB, 17RS150. 
 
6. Regiondirektören har fattat beslut om tillägg till vårdavtal med Capio Läkargruppen 
AB, 17RS6386. 
 
7. Områdeschefen för psykiatrin har fattat beslut om lönetillägg/löneändring under 
pågående avtalsperiod, 20RS276-12, 14, 15, 16, 17. 
 
8. Områdeschefen för psykiatrin har fattat beslut om avstängning AB §10 mom 2,3, 
20RS5708-3, 4, 8, 13. 
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9. Områdeschefen för psykiatrin har fattat beslut om extra utbetalning, 20RS5734. 
 
10. Områdeschefen för psykiatrin har fattat beslut om avstängning AB § 10 mom 2,3, 
20RS7172-7, 12. 
 
11. Regiondirektören har fattat beslut om firmateckning i vissa fall, 20RS1460-4. 
 
12. Regionjurist har beslutat om att avslå begäran om utlämnande av uppgifter ur 
patientjournal, 20RS10295. 
 
13. Sammanställd lista över tillsvidareanställningar inom Regionservice augusti-
september, 20RS670-12, 14. 
 
14. Sammanställd lista över beslut om bisysslor inom Regionservice augusti, 
20RS1398. 
 
 
Meddelandeärenden 
 
1. Protokoll från 
- Rådet för funktionshinderfrågor 2020-09-22 
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-09-01 
 
2. Lena Adolfsson är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas Claessons 
semester 2020-10-05 -- 2020-10-11. 
 
3. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat 
- Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss 
ersättning till riskgrupper under coronopandemin. 
- Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 
enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridningen av Covid-19. 
- Jobb för unga. 
 
- Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra 
spridningen av Covid-19. 
 
- Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19. 
 
4. Månadsrapporter och innehavsrapporter pensionsmedelsportfölj och skuldportfölj 
för Region Örebro län augusti och september 2020. 
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5. Öppet brev från styrelsen i Föreningen rädda BB/förlossning och lasarettet i 
Karlskoga, 20RS9344. 
 
6. Synpunkter från medborgare avseende Region Örebro läns ledning, 20RS1035-219. 
 
7. Arbetsvärdering under covidpandemin, 20RS6191. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-10-20 

 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Från: Simonsson Rickard, Regionkansliet
Till: Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration; Berglund Kristina, Regionkansliet

Nämndsadministration
Ärende: VB: Arbetsvärdering under Covidpandemin
Datum: den 2 oktober 2020 07:52:46
Bilagor: Arbetsvärderingstillägg.docx

Detta är adresserat till styrelsen och mig.
 

Från: Wallmon Paula, Kir sekt Bröst Endokrin <paula.wallmon@regionorebrolan.se> 
Skickat: den 1 oktober 2020 19:51
Till: Svahn Andreas, Regionstyrelsens ordförande S Politisk ledning majoritet
<andreas.svahn@regionorebrolan.se>; Simonsson Rickard, Regionkansliet
<rickard.simonsson@regionorebrolan.se>
Kopia: Sjöström Ann-Kristin, MedGer LBG <ann-kristin.sjostrom@regionorebrolan.se>;
'Gustavsson, Ann-Sofie' (ann-sofie.gustavsson@vardforbundet.se) <ann-
sofie.gustavsson@vardforbundet.se>; Bäckman Anders, Kliniskt forskningscentrum HS
<anders.backman@regionorebrolan.se>; Eriksson Söderlund Malin, Reg utv Trafik och
Samhällsplanering <malin.eriksson-soderlund@regionorebrolan.se>
Ämne: Arbetsvärdering under Covidpandemin
 
Till Regionstyrelsen och Regiondirektören
 
Sedan i våras har pandemin inneburit en mycket stor påfrestning för alla de medarbetare som på
olika sätt varit delaktiga i covidvården. Samtidigt har vi sett med vilket engagemang och lojalitet
man tagit sig an detta arbete. Detta intryck har förstärkts av de uppoffringar som många fått
göra under sommarens semestertider.
 
Därför anser vi att dessa medarbetare bör visas en särskild uppskattning för sina insatser, genom
ett arbetsvärderingstillägg, se bilaga. En framställan om detta skickades till HS-nämnden redan i
våras. Till vår stora besvikelse och förvåning lämnades ärendet utan åtgärd och utan någon som
helst respons till oss efter nämndens hantering och än mindre någon motivering till avslaget.
 
Vi riktar oss därför till regionens högsta ledning istället med vår begäran om att arbetsgivaren
visar sitt stöd och uppskattning mer än i ord. Regeringen har insett vikten av detta och det vore
ett ypperligt tillfälle för Region Örebro län att tillgodose detta om en del av de medel som
regeringen kommer att ställa till förfogande för stöd till personal kommer varje medarbetare
personligen i covidvården till del.
 
Örebro läns läkarförening            Vårdförbundet            Vision            Saco            Kommunal
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Till Hälso- och sjukvårdsnämnden, 		Örebro den 5 juni 2020

Region Örebro län

	

 



Våren 2020 har inneburit stora förändringar och utmaningar för alla. Detta gäller kanske i synnerhet många av dem som är anställda i hälso- och sjukvården inom regionen; undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare med flera. Anställda som vi representerar. Det är tack vare våra medlemmar som Region Örebro län lyckats ta hand om alla medborgare som drabbats av Covid 19.

Våra medlemmar har bytt arbetsplatser, arbetskamrater, arbetsuppgifter, fått sina scheman radikalt förändrade, vissa har inte ens haft några scheman.

Det är våra medlemmar som stått vid sidan av patienter med ett nytt och okänt virus, osäkra om den skyddsutrustning som de använder är tillräcklig och kommer finnas tillgänglig även i morgon och dagen efter. Att jobba tolvtimmarspass i rigorös skyddsutrustning med ett tätt sittande andningsskydd eller en Skyddsmask-90 (som används i militära sammanhang) är långt ifrån deras vanliga arbetsmiljö och medför en påfrestning långt utöver det normala. Det är våra medlemmar som stått bredvid svårt sjuka patienter som legat ensamma utan möjlighet att träffa anhöriga på grund av risk för smitta.


Våra medlemmar är helt nödvändiga för att sjukvården i Region Örebro län ska fungera. Våra medlemmar har verkligen ställt upp och gjort mer än vad en arbetsgivare kan förvänta sig.

Det finns andra regioner där den politiska ledningen visat sitt stöd i form av ett arbetsvärderingstillägg. Vi uppmanar den politiska ledningen i Region Örebro län att skicka samma signal om uppskattning i en svår tid riktad specifikt till sina medarbetare i covidvården.





För Vårdförbundet, Kommunal, SACO, Vision och Läkarförbundet





Ulrika Hedelind  	

Ann-Kristin Sjöström 	

Anders Bäckman 

Malin Eriksson Söderlund

Paula Wallmon





Till Hälso- och sjukvårdsnämnden,   Örebro den 5 juni 2020 
Region Örebro län 
  
  
 
Våren 2020 har inneburit stora förändringar och utmaningar för alla. Detta gäller 
kanske i synnerhet många av dem som är anställda i hälso- och sjukvården inom 
regionen; undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare med flera. 
Anställda som vi representerar. Det är tack vare våra medlemmar som Region Örebro 
län lyckats ta hand om alla medborgare som drabbats av Covid 19. 
Våra medlemmar har bytt arbetsplatser, arbetskamrater, arbetsuppgifter, fått sina 
scheman radikalt förändrade, vissa har inte ens haft några scheman. 
Det är våra medlemmar som stått vid sidan av patienter med ett nytt och okänt virus, 
osäkra om den skyddsutrustning som de använder är tillräcklig och kommer finnas 
tillgänglig även i morgon och dagen efter. Att jobba tolvtimmarspass i rigorös 
skyddsutrustning med ett tätt sittande andningsskydd eller en Skyddsmask-90 (som 
används i militära sammanhang) är långt ifrån deras vanliga arbetsmiljö och medför 
en påfrestning långt utöver det normala. Det är våra medlemmar som stått bredvid svårt 
sjuka patienter som legat ensamma utan möjlighet att träffa anhöriga på grund av risk för 
smitta. 
 
Våra medlemmar är helt nödvändiga för att sjukvården i Region Örebro län ska fungera. Våra 
medlemmar har verkligen ställt upp och gjort mer än vad en arbetsgivare kan förvänta sig. 
Det finns andra regioner där den politiska ledningen visat sitt stöd i form av ett 
arbetsvärderingstillägg. Vi uppmanar den politiska ledningen i Region Örebro län att skicka 
samma signal om uppskattning i en svår tid riktad specifikt till sina medarbetare i 
covidvården. 
 
 
För Vårdförbundet, Kommunal, SACO, Vision och Läkarförbundet 
 
 
Ulrika Hedelind    
Ann-Kristin Sjöström   
Anders Bäckman  
Malin Eriksson Söderlund 
Paula Wallmon 
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Regelverk för Nationellt 
Högkostnadsskydd  
Gemensamma principer för utbyte av personuppgifter för 
ställningstagande till högkostnadsskydd vid vårdinsatts. 

 

  

1114 (1143)



 Regelverk för Nationellt Högkostnadsskydd 
Version: 1.0 

 Senast ändrad 
2020-06-24 

 

 
 

Inera AB Box 177 03 
Tjärhovsgatan 21 B 
116 28 Stockholm 

Tel 077-125 10 10 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 2/6 

 
 
 

Innehåll 
1. Regelverk för Nationellt Högkostnadsskydd .................................................................... 3 

1.1 Målbild ........................................................................................................................... 3 

1.2 Beskrivning av information som ska utlämnas .............................................................. 3 

1.3 Gällande rätt vid utlämning ............................................................................................ 4 

1.4 Principer för information som lämnas ut ........................................................................ 4 

1.5 Princip för information som inte får lämnas ut ............................................................... 5 

 

 
  

1115 (1143)



 Regelverk för Nationellt Högkostnadsskydd 
Version: 1.0 

 Senast ändrad 
2020-06-24 

 

 
 

Inera AB Box 177 03 
Tjärhovsgatan 21 B 
116 28 Stockholm 

Tel 077-125 10 10 
info@inera.se 
www.inera.se  

Organisationsnummer 
556559-4230 
 

 Sid 3/6 

 
 
 

1. Regelverk för Nationellt Högkostnadsskydd 
Efter underskrift kan Ineras VD fastställa regelverket. 

1.1 Målbild 
Vid utgången av 2022 är samtliga regioner anslutna till tjänsten Nationellt Högkostnadsskydd. 

1.2 Beskrivning av information som ska utlämnas 
Följande information hanteras av tjänsten Nationellt Högkostnadsskydd och kan därmed komma 
att utlämnas inom ramen för detta regelverk.  
För Hälso- och sjukvårdspersonal alternativt systemid 

- Id (hsaId) 
För Hälso- och sjukvårdens organisation 

- Id (hsaId) 
För patienten/person 

- Id (Personnummer, Reservnummer, Samordningsnummer) 
För avgiften 

- Belopp 
- Besöksdatum 
- Registreringsdatum 
- Avgiftstyp 

För frikortet 
- Högkostnadsperiod 
- Frikortstyp 
- Giltighetstid 
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1.3 Gällande rätt vid utlämning 
Under projektets gång har regionerna gemensamt via programrådet och där sammansatt 
arbetsgrupp låtit en extern jurist genomföra en utredning om legala förutsättningar för Nationellt 
högkostnadsskydd.  
Sammanfattningsvis konstateras i utredningen att det inte föreligger några juridiska hinder mot 
att regioner emellan lämnar ut uppgifter om betald avgift samt om meddelad avgiftsbefrielse 
som är nödvändiga för att hälso- och sjukvården ska kunna tillgodose den enskildes rätt till 
högkostnadsskydd enligt 17 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vidare konstateras 
att utlämnandet inte kan antas leda till att den enskilde som berörs av utlämnandet eller någon 
närstående till den enskilde lider något men enligt 25 kap. 11 § p. 5 offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) (OSL) av utlämnandet och att utlämnandet kan ske genom 
utlämnande på medium för automatiserad behandling (HFD 2015 ref. 61).  
För privata vårdgivare gäller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) 
(PSL). Av bestämmelsen framgår att uppgifter inte får röjas obehörigen. Vid bedömningen av 
vad som är obehörigt röjande har lagstiftaren ansett att ledning kan sökas i bestämmelserna i 
OSL. Tanken är att tystnadsplikten i princip ska vara densamma för anställda i privat och 
offentlig regi. 

1.4 Principer för information som lämnas ut  
Principerna avser genomgående högkostnadsskydd för regionsfinansierad hälso- och sjukvård. 
Med digital journalinformation avses den information som stöds av Ineras tjänsteplattform, även 
bakåt i tiden. 
De gemensamma principerna för regioner är:  

• Bestämmelser om sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården finns i 25 kap. 
OSL. Utgångspunkten enligt bestämmelserna är att hälso- och sjukvårdssekretess råder 
för uppgifter om enskilda patienter. 

• De uppgifter som omfattas av sekretessen är uppgifter om enskildas hälsotillstånd och 
andra personliga förhållanden. Med enskildas administrativa uppgifter avses inte endast 
konkreta uppgifter om t.ex. besöksdatum och belopp utan samtliga uppgifter som kan 
”avslöja” något om en viss persons hälsotillstånd. 

• Digital journalinformation som utgör del i högkostnadsskyddsinformation eller 
högkostnadsskyddsgrundande information omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess 
både hos utlämnande region och mottagande region eller vårdavtalspart, och personalen 
har tystnadsplikt. 

• Regioner får emellertid, oaktat hälso- och sjukvårdssekretessen, lämna ut uppgifter om 
enskilda patienter till varandra för administrativa ändamål, i detta fall 
högkostnadsskyddsinformation eller högkostnadsskyddsgrundande information som 
avser vård och behandling som utförts inom regionen (25 kap. 11 § p. 5 OSL). 
Utgångspunkten är således att sådana uppgifter får lämnas ut från en region till annan 
region, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde 
lider men om uppgiften lämnas ut. 
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• Hantering av uppgifter kan ske genom utlämnande på medium för automatiserad 
behandling med ett fullt ut systembaserat/automatiserat beslutsfattande (HFD 2015 ref. 
61). 

• För utbyte av digital journalinformation finns även 11 kap. 4 § OSL om överföring av 
sekretess enligt vilken om en myndighet hos en annan myndighet har tillgång till en 
upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är 
sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande 
myndigheten. 

De gemensamma principerna för privata vårdgivare är: 

• För utlämnande från region till privata vårdgivare med vårdavtal eller lagstadgad rätt att 
bedriva vård inom ramen för Nationellt högkostnadsskydd gäller tystnadsplikt enligt 6 
kap. 12 § PSL. Av bestämmelsen framgår att uppgifter inte får röjas obehörigen. Vid 
bedömningen av vad som är obehörigt röjande har lagstiftaren ansett att ledning kan 
sökas i bestämmelserna i OSL. Tanken är att tystnadsplikten i princip ska vara 
densamma för anställda i privat och offentlig regi. Separat avtal för utlämnande av 
Högkostnadsskyddsgrundande information mellan region och privat vårdgivare ska 
finnas upprättat. 

• Privata vårdgivare med vårdavtal eller lagstadgad rätt att bedriva vård inom ramen för 
Nationellt högkostnadsskydd får ej lämna ut uppgifter om enskilda patienter till 
varandra för administrativa ändamål, i detta fall högkostnadsskyddsinformation eller 
högkostnadsskyddsgrundande information. 

• Privata vårdgivare med vårdavtal eller lagstadgad rätt att bedriva vård inom ramen för 
Nationellt högkostnadsskydd ska utlämna högkostnadsskyddsinformation eller 
högkostnadsskyddsgrundande information till den region där vårdavtal är upprättat eller 
där verksamheten bedrivs. 

 
 

1.5 Princip för information som inte får lämnas ut 
Uppgifter som lämnas ut i inom ramen för Nationellt högkostnadsskydd ska enligt artikel 5.1.c i 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i 
förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det innebär att inga andra uppgifter än de 
uppgifter som är nödvändiga för högkostnadsskydd för avgifter till regioner enligt 17 kap. 6 § 
HSL får lämnas ut, vilket får till följd att exempelvis uppgifter om vilken vårdgivare som gör 
utlämnandet inte får lämnas ut. Det innebär också att inga generella undantagsfall av 
högkostnadsskyddsinformation eller högkostnadsskyddsgrundande information som inte får 
lämnas ut ska förekomma. Högkostnadsskyddsinformation eller högkostnadsskyddsgrundande 
information ska utlämnas mellan vårdgivare.  
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Vi meddelar härmed att vi ställer oss bakom Regelverket för tjänsten Högkostnadsskydd.  
 
Region:       
Önskad tidpunkt för start av införande:       

Underskrift 
Namnteckning:  
 
Namnförtydligande och titel:       
 
Kontaktuppgifter:       
 
Underskriftsdatum:       
 

 

 
Ev. frågor besvaras av Ulf Ryttestål, projektledare Högkostnadsskydd, ulf.ryttestal@inera.se 
 
 
 
 
 
 
 

Ifyllt och undertecknat dokument scannas och skickas till: kansli@inera.se senast 2020-10-01 
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Innehavsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj

September 2020

Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Förändring
Avkastning 
innevarande 

månad

Avkastning index 
innevarande 

månad

Avkastning 
innevarande 

år

Avkastning index 
innevarande år

Globala aktier 967 670 486 1 173 397 194 205 726 708 3,3% 0,3% -0,9% -3,1%
C WorldWide Global Equities Ethical 100 000 000 102 066 936 2 066 936 1,8% 0,3% 2,1% 2,2%
C Worldwide Medical Equities 50 000 000 53 711 878 3 711 878 9,4% 0,3% 7,5% 1,9%
Lannebo Europa Småbolag A 56 346 357 50 219 273 -6 127 084 2,6% 0,3% -10,9% -3,1%
Nordea Emerging Stars Equity Fund 69 457 215 120 717 496 51 260 281 2,1% 0,3% 6,9% -3,1%
Nordea Global Climate & Environment 141 079 155 219 453 526 78 374 371 3,2% 0,3% 8,3% -3,1%
SHB Amerika Småbolag Criteria Tema 56 635 461 73 261 109 16 625 648 2,6% 0,3% 4,8% -3,1%
SHB Global Selektiv 127 423 246 152 786 479 25 363 234 2,7% 0,3% 3,7% -3,1%
SPP Aktiefond Stabil A 303 748 666 332 708 263 28 959 598 2,8% 0,3% -10,6% -3,1%
Tundra Sustainable Frontier Fund A 62 980 388 68 472 233 5 491 845 8,4% 0,3% 1,0% -3,1%
Svenska aktier 471 145 534 658 248 485 187 102 951 4,7% 4,5% 12,2% 8,2%
C Worldwide Sweden Small Cap 70 000 000 85 960 948 15 960 948 5,8% 4,5% 23,0% 12,8%
Cliens Småbolag B 92 092 962 164 243 714 72 150 752 2,9% 4,5% 20,7% 8,2%
Cliens Sverige Fokus B 78 468 666 111 687 004 33 218 338 5,8% 4,5% 13,4% 8,2%
SHB Sverige Tema 70 091 962 83 796 122 13 704 160 4,8% 4,5% 19,8% 14,2%
SHB Sverige Index Criteria 160 491 944 212 560 697 52 068 753 5,1% 4,5% 7,8% 8,2%

Nominella räntor 1 134 695 234 1 125 365 954 -9 329 280 0,3% 0,4% 1,4% 1,3%
Nordea Bostadsobligationsfond 190 105 868 172 340 256 -17 765 612 0,2% 0,4% 1,2% 1,3%
Nordea European Covered Bond Fund 200 000 000 207 481 330 7 481 330 0,7% 0,4% 3,4% 1,3%
Nordea Företagsobligationsfond 136 616 232 134 450 267 -2 165 966 0,1% 0,4% 0,4% 1,3%
Nordea Inst. Kortränta 110 265 212 112 879 027 2 613 815 0,1% 0,4% 0,7% 1,3%
Nordea Inst. Räntefonden Långa 95 881 324 91 352 956 -4 528 368 0,5% 0,4% 1,7% 1,3%
Nordea Swedish Bond Stars 174 991 114 175 641 385 650 271 0,1% 0,4% 0,7% 1,3%
SHB Företagsobligationsfond 100 163 019 101 698 553 1 535 534 0,5% 0,4% 1,8% 0,5%
Mercer Short Duration Global Fund 126 672 466 129 522 181 2 849 714 -0,1% 0,4% 1,7% 1,3%
Reala räntor 92 517 836 91 929 378 -588 458 0,6% 0,6% -2,2% -2,8%
SEB Realräntefond 92 517 836 91 929 378 -588 458 0,6% 0,6% -2,2% -2,8%
Alternativa placeringar 355 895 334 356 546 410 651 076 0,1% 0,0% 2,6% 1,2%
Mercer Hållbara Investeringar 23 482 334 22 780 287 -702 047 1,7% 0,0% 6,3% 1,2%
Örebro Läns Landsting Revers 371220 150 000 000 150 000 000 0 0,1% 0,0% 3,3% 1,2%
Örebro Läns Landsting Revers 461215 32 383 000 32 383 000 0 0,1% 0,0% 0,5% 1,2%
SPP Fastighetsfond 150 030 000 151 383 123 1 353 123 0,0% 0,0% 1,4% 1,2%
Kassa 29 810 083 29 810 083
Totala portföljen 3 051 734 508 3 435 297 505 383 562 998 2,1% 1,0% 2,4% 1,0%
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Innehavsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj

Augusti 2020

Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Förändring
Avkastning 
innevarande 

månad

Avkastning index 
innevarande 

månad

Avkastning 
innevarande 

år

Avkastning index 
innevarande år

Globala aktier 967 320 377 1 136 461 758 169 141 381 3,6% 4,5% -4,0% -3,3%
C WorldWide Global Equities Ethical 100 000 000 100 326 573 326 573 0,4% 2,0% 0,4% 2,0%
C Worldwide Medical Equities 50 000 000 49 098 426 -901 574 -1,8% 1,6% -1,8% 1,6%
Lannebo Europa Småbolag A 56 346 357 48 998 666 -7 347 691 2,4% 4,5% -13,1% -3,3%
Nordea Emerging Stars Equity Fund 69 457 215 118 249 831 48 792 616 2,4% 4,5% 4,7% -3,3%
Nordea Global Climate & Environment 141 079 155 212 706 891 71 627 736 5,0% 4,5% 4,9% -3,3%
SHB Amerika Småbolag Criteria Tema 56 580 879 71 374 081 14 793 201 3,3% 4,5% 2,1% -3,3%
SHB Global Selektiv 127 278 555 148 880 352 21 601 797 5,0% 4,5% 1,0% -3,3%
SPP Aktiefond Stabil A 303 597 829 323 557 033 19 959 204 2,2% 4,5% -13,1% -3,3%
Tundra Sustainable Frontier Fund A 62 980 388 63 269 907 289 519 7,4% 4,5% -6,8% -3,3%
Svenska aktier 470 915 995 628 612 951 157 696 955 5,3% 3,7% 7,2% 3,5%
C Worldwide Sweden Small Cap 70 000 000 81 271 967 11 271 967 5,1% 3,7% 16,2% 8,0%
Cliens Småbolag B 92 042 443 159 600 971 67 558 528 6,9% 3,7% 17,3% 3,5%
Cliens Sverige Fokus B 78 433 492 105 573 415 27 139 923 6,7% 3,7% 7,2% 3,5%
SHB Sverige Tema 70 048 887 79 932 106 9 883 219 6,4% 3,7% 14,3% 9,3%
SHB Sverige Index Criteria 160 391 173 202 234 493 41 843 320 2,9% 3,7% 2,5% 3,5%

Nominella räntor 1 134 620 681 1 122 318 983 -12 301 699 0,2% -0,1% 1,1% 1,0%
Nordea Bostadsobligationsfond 190 105 868 172 019 680 -18 086 188 0,2% -0,1% 1,0% 1,0%
Nordea European Covered Bond Fund 200 000 000 206 106 668 6 106 668 -0,3% -0,1% 2,7% 1,0%
Nordea Företagsobligationsfond 136 616 232 134 337 019 -2 279 214 0,3% -0,1% 0,3% 1,0%
Nordea Inst. Kortränta 110 265 212 112 747 288 2 482 076 0,2% -0,1% 0,6% 1,0%
Nordea Inst. Räntefonden Långa 95 881 324 90 875 987 -5 005 336 0,0% -0,1% 1,2% 1,0%
Nordea Swedish Bond Stars 174 991 114 175 449 255 458 142 0,2% -0,1% 0,6% 1,0%
SHB Företagsobligationsfond 100 088 466 101 168 806 1 080 340 0,6% -0,1% 1,2% 0,2%
Mercer Short Duration Global Fund 126 672 466 129 614 278 2 941 812 0,8% -0,1% 1,8% 1,0%
Reala räntor 92 517 836 91 382 130 -1 135 706 -0,7% -0,7% -2,9% -3,4%
SEB Realräntefond 92 517 836 91 382 130 -1 135 706 -0,7% -0,7% -2,9% -3,4%
Alternativa placeringar 355 895 334 355 175 455 -719 878 0,1% 0,2% 2,9% 1,2%
Mercer Hållbara Investeringar 23 482 334 22 391 856 -1 090 478 0,0% 0,2% 4,5% 1,2%
Örebro Läns Landsting Revers 371220 150 000 000 150 000 000 0 0,1% 0,2% 3,2% 1,2%
Örebro Läns Landsting Revers 461215 32 383 000 32 383 000 0 0,1% 0,2% 0,4% 1,2%
SPP Fastighetsfond 150 030 000 150 400 600 370 600 0,0% 0,2% 0,8% 1,2%
Kassa 28 097 069 28 097 069
Totala portföljen 3 049 367 293 3 362 048 346 312 681 053 2,2% 2,0% 0,2% 0,0%
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Månadsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj

September 2020

Portföljens värde och avkastning

Fördelning mellan tillgångsslag Tillgångsfördelning vid slutet av månaden

(mnkr)

Ingående 
marknads-

värde          
2020

Marknadsvärde
Bokfört 
värde

Skillnad 
(orealiserat)

Aktier 1 773,3 1 831,6 1 438,8 392,8
Svenska aktier 556,4 658,2 471,1 187,1
Globala aktier 1 216,9 1 173,4 967,7 205,7
Räntor 1 318,6 1 217,3 1 227,2 -9,9
Nominella räntor 1 174,6 1 125,4 1 134,7 -9,3
Reala räntor 144,0 91,9 92,5 -0,6
Alternativa 198,5 356,5 355,9 0,7
Kassa 17,3 29,8 29,8 0,0
Totalt 3 307,7 3 435,3 3 051,7 383,6

Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%) Orealiserat resultat
Innevarande år 2,9% Senaste månaden 70,8

Ackumulerat innevarande år 63,7

Avkastning per tillgångsslag 

Avkastning
Senaste 

månaden 
(mkr)

Senaste 
månaden        

(%)

Jämförelse-
index*

Aktiv 
avkastning 

Innevarande 
år                 

(mnkr)

Innevarande         
år                      

(%)

Jämförelse-
index*

Rullande        
12 mån             

(%)

Jämförelse-
index*

Rullande                
36 mån                      

(%)
Aktier 67,0 3,74% 1,55% 2,19% 61,9 3,0% 0,6% 8,8% 6,1% 34,9%
Svenska aktier 29,7 4,72% 4,51% 0,21% 73,8 12,2% 8,2% 23,9% 18,7% 43,9%
Globala aktier 37,3 3,28% 0,26% 3,02% -11,9 -0,9% -3,1% 2,7% 0,5% 31,2%
Räntor 3,8 0,31% 0,45% -0,14% 13,2 1,1% -0,3% 0,3% -1,9% 3,8%
Nominella 3,2 0,29% 0,35% -0,06% 15,3 1,4% 1,3% 0,8% -0,1% 4,0%
Reala 0,6 0,64% 0,60% 0,04% -2,1 -2,2% -2,8% -4,1% -4,8% 0,2%
Alternativa 0,5 0,14% 0,00% 0,14% 8,3 2,6% 1,2% 1,5% 1,5% 11,1%
Totalt 71,3 2,12% 0,98% 1,14% 83,4 2,4% 1,0% 5,0% 3,1% 19,5%

*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier), 
25% OMRX Bond (nominella räntor), 15% OMRX Real (reala räntor), 10% SSVX90 + 2% (alternativa)

Svenska 
aktier; 19%

Globala 
aktier; 34%

Nominella 
räntor; 33%

Reala 
räntor; 3%

Alternativa; 
10%

Kassa; 1%
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Månadsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj

September 2020

Riskkontroll

Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn Avkastning rullande 12 månader

Limiter Utfall Normalportfölj Avvikelse Min Max
Aktier 53% 50% 3% 15% 70% 
Svenska aktier 19% 15% 4% 5% 25% 
Globala aktier 34% 35% -1% 10% 45% 
Räntor 35% 35% 0% 25% 70% 
Nominella räntor 33%
Reala räntor 3%
Alternativa 10% 15% -5% 0% 25% 
Kassa 1% 0% 1% 0% 10% 

Marknadskommentarer

Skuldtäckningsgrad
Total pensionsskuld
Pensionsskuld per 31/12 2019 (mkr) 9 487
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr) 3 435 Genomförda affärer under månaden
Skuldtäckningsgrad 36% Värdepapper Transaktion Belopp

Inga affärer genomföra under månaden.
Pensionsskuld i balansräkningen
Pensionsskuld per 31/12 2019 (mkr) 4 410 Avsättning (mnkr)
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr) 3 435 Sedan start Innevarande år
Skuldtäckningsgrad 78% 2 158 41

Börserna runtom i världen föll generellt under september men den svenska aktiemarknaden gick mot 
strömmen och steg kraftigt. Den höga spridningstakten av Covid-19 har fortsatt, även om trycket på 
sjukvården generellt sett varit på en något lägre nivå. Ökande restriktioner har noterats på flera håll i 
Europa. Konjunktursignalerna bjöd inte på många nyheter under månaden utan de flesta pekade mot 
en fortsatt återhämtning. Federal Reserve lämnade räntan oförändrad och meddelade att en 
räntehöjning troligen inte är aktuell förrän 2023. Även ECB lämnade räntan och återköpsprogrammen 
oförändrade.
Stockholmsbörsen steg under september med 4,5 % (SIXRX), USA sjönk med 2,1 % (DJ30) och 
Globala index med 3,6 %. Dollarn stärktes med nästan fyra procent mot svenska kronan vilket 
påverkat avkastningen på de globala fonderna positivt.
Räntorna har legat på fortsatt låga nivåer. En svensk 10-årig statsobligation stod vid månadens 
utgång i -0,13 % och motsvarande amerikansk 0,68 %.
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Månadsrapport Region Örebro län
Skuldportfölj

September 2020

Skuldportföljens utfall

Utfall per 
rapportdag

Utfall föregående 
rapport

Förändring sedan 
föregående 

rapport
Förklaring

Nettoskuld 1 550 000 000 1 550 000 000 0 Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.
Snittränta senaste 12 mån 0,30% 0,30% 0,00% Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.

Räntekostnad senaste 12 mån 3 503 627 kr 3 287 006 kr 216 621 kr Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.

Räntebindning (i år) 2,1 2,2 -0,2

Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive 
derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år. 

Kapitalbindning (i år) 3,1 3,2 -0,1

Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet 
relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att 
refinansiera befintliga lån. Den genomsnittliga kapitalbindningen ska 
inte understiga 2 år.

Förfallostruktur

Intervall Räntebindning Maximalt Minimalt
0-1 år 44% 60% 0%

1-2 år 10% 25% 0%
2-3 år 0% 25% 0%
3-4 år 21% 25% 0%
4-5 år 13% 25% 0%
+5 år 13% 25% 0%

Intervall Kapitalbindning Maximalt Minimalt
0-1 år 10% 40% 0%
1-2 år 19% 30% 0%
2-3 år 10% 30% 0%
3-4 år 23% 30% 0%
4-5 år 26% 30% 0%
+5 år 13% 30% 0%
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Månadsrapport Region Örebro län
Skuldportfölj

September 2020

Fördelning räntetyp Marknadskommentarer

Andel Utestående skuld 
Fast ränta (inkl. derivat) 56% 870 000 000
Rörlig ränta (inkl. derivat) 44% 680 000 000

Motpartsöversikt

Lån Andel Utestående skuld
Kommuninvest 100% 1 550 000 000

Derivat Andel Utestående skuld
Inga derivat i portföljen

Räntekänslighet

Period Räntekostnad
Räntekostnad vid 
+1% räntehöjning

Förändring

2020 4 037 800 4 992 992 955 192
2021 3 223 575 9 003 357 5 779 782
2022 3 029 433 7 398 061 4 368 628
2023 2 758 226 5 244 340 2 486 114
2024 1 691 012 3 772 393 2 081 381

De gigantiska stimulanser från världens alla centralbanker inklusive 
Sveriges Riksbank som Corona-krisen medfört gör att korträntorna 
befinner sig på extremt låga nivåer och förväntas göra det under lång 
tid. Även de långa räntorna ligger på väldigt låga nivåer även om den 
oro som Coronaviruset skapar på världens finansmarknader får 
långräntorna att fluktuera kraftigt.
Federal Reserve lämnade räntan oförändrad och meddelade att en 
räntehöjning troligen inte är aktuell förrän 2023. Även ECB lämnade 
räntan och återköpsprogrammen oförändrade samt tillförde lån till 
bankerna.
Nivån för en svensk 10-årig statsobligation var vid månadens utgång -
0,13 % och motsvarande amerikansk 0,68 %. 3-mån Stibor sjönk 5 
punkter till -0,05 %. 

Fast ränta (inkl.
derivat)

Rörlig ränta (inkl.
derivat)
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Månadsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj

Augusti 2020

Portföljens värde och avkastning

Fördelning mellan tillgångsslag Tillgångsfördelning vid slutet av månaden

(mnkr)

Ingående 
marknads-

värde          
2020

Marknadsvärde Bokfört 
värde

Skillnad 
(orealiserat)

Aktier 1 773,3 1 765,1 1 438,2 326,8
Svenska aktier 556,4 628,6 470,9 157,7
Globala aktier 1 216,9 1 136,5 967,3 169,1
Räntor 1 318,6 1 213,7 1 227,1 -13,4
Nominella räntor 1 174,6 1 122,3 1 134,6 -12,3
Reala räntor 144,0 91,4 92,5 -1,1
Alternativa 198,5 355,2 355,9 -0,7
Kassa 17,3 28,1 28,1 0,0
Totalt 3 307,7 3 362,0 3 049,4 312,7

Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%) Orealiserat resultat
Innevarande år 2,4% Senaste månaden 78,1

Ackumulerat innevarande år -7
Avkastning per tillgångsslag 

Avkastning
Senaste 

månaden 
(mkr)

Senaste 
månaden        

(%)

Jämförelse-
index*

Aktiv 
avkastning 

Innevarande 
år                 

(mnkr)

Innevarande         
år                      

(%)

Jämförelse-
index*

Rullande        
12 mån             

(%)

Jämförelse-
index*

Rullande                
36 mån                      

(%)
Aktier 71,5 4,09% 4,28% -0,19% -5,1 -0,7% -1,0% 6,3% 6,9% 35,8%
Svenska aktier 31,6 5,28% 3,73% 1,55% 44,2 7,2% 3,5% 20,4% 16,9% 44,9%
Globala aktier 39,9 3,55% 4,50% -0,95% -49,2 -4,0% -3,3% 0,6% 2,4% 31,8%
Räntor 1,7 0,14% -0,30% 0,44% 9,4 0,8% -0,7% -0,5% -3,1% 3,3%
Nominella 2,4 0,21% -0,06% 0,27% 12,1 1,1% 1,0% 0,1% -1,0% 3,6%
Reala -0,7 -0,73% -0,71% -0,02% -2,7 -2,9% -3,4% -6,0% -6,6% -0,6%
Alternativa 0,1 0,03% 0,15% -0,12% 6,8 2,2% 1,2% 1,2% 1,7% 11,3%
Totalt 73,3 2,24% 2,02% 0,22% 11,1 0,2% 0,0% 3,3% 3,0% 19,1%

*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier), 
25% OMRX Bond (nominella räntor), 15% OMRX Real (reala räntor), 10% SSVX90 + 2% (alternativa)

Svenska 
aktier; 19%

Globala 
aktier; 34%

Nominella 
räntor; 33%

Reala 
räntor; 3%

Alternativa; 
11%

Kassa; 1%
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Månadsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj

Augusti 2020

Riskkontroll
Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn Avkastning rullande 12 månader
Limiter Utfall Normalportfölj Avvikelse Min Max
Aktier 52% 50% 2% 15% 70% ✓

Svenska aktier 19% 15% 4% 5% 25% ✓

Globala aktier 34% 35% -1% 10% 45% ✓

Räntor 36% 35% 1% 25% 70% ✓

Nominella räntor 33%
Reala räntor 3%
Alternativa 11% 15% -4% 0% 25% ✓

Kassa 1% 0% 1% 0% 10% ✓

Marknadskommentarer

Genomförda affärer under månaden
Skuldtäckningsgrad Värdepapper Transaktion Belopp
Total pensionsskuld C Worldwide Global Equities KÖP 100 mnkr
Pensionsskuld per 31/12 2019 (mkr) 9 487 C Worldwide Medical Equities KÖP 50 mnkr
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr) 3 362 SHG Global Selektiv B1 KÖP 60 mnkr
Skuldtäckningsgrad 35% Nordea Inst Aktiefonden Världen SÄLJ 210 mnkr

Mercer Short Duration Global B SÄLJ 7 mnkr
Pensionsskuld i balansräkningen Mercer Hållbara Investeringar KÖP 7 mnkr
Pensionsskuld per 31/12 2019 (mkr) 4 410 Avsättning (mnkr)
Pensionssportfölj (marknadsvärde, mkr) 3 362 Sedan start Innevarande år
Skuldtäckningsgrad 76% 2 158 41

Återhämtningen på världens börser fortsatte i rask takt under augusti. Tecken på stabilisering av 
Covid-19 pandemin kombinerat med signaler om kommande vaccin gav stöd till optimism. Allt fler 
ekonomier öppnar upp sig och trots vissa bakslag tror få på nya landsomfattande nedstängningar.
Positiv statistik såsom inköpschefsindex visade på tillväxt både globalt och i Sverige.
Bolagens rapporter efter kvartal två slog i de flesta fall de lågt ställda förväntningarna.
De massiva penning- och finanspolitiska stimulanserna kvarstår och tillför stora kapitalströmmar till 
börserna vilket trycker upp kurserna ytterligare.
Stockholmsbörsen steg under augusti med 3,7 % (SIXRX), USA med 7,6 % (DJ30) och Globala index 
med 6,0 %. Dollarn fortsatte försvagas(-8 % helår) mot svenska kronan vilket påverkat avkastningen 
på de globala fonderna negativt.
Räntorna har legat på fortsatt låga nivåer. En svensk 10-årig statsobligation stod vid månadens 
utgång i -0,14 % och motsvarande amerikansk 0,54 %.
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Månadsrapport Region Örebro län
Skuldportfölj

Augusti 2020

Skuldportföljens utfall

Utfall per 
rapportdag

Utfall föregående 
rapport

Förändring sedan 
föregående 

rapport
Förklaring

Nettoskuld 1 550 000 000 1 550 000 000 0 Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.
Snittränta senaste 12 mån 0,30% 0,30% 0,00% Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.
Räntekostnad senaste 12 mån 3 287 006 kr 3 010 154 kr 276 852 kr Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.

Räntebindning (i år) 2,2 2,2 0,0

Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive 
derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år. 

Kapitalbindning (i år) 3,2 3,3 -0,1

Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet 
relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att 
refinansiera befintliga lån. Den genomsnittliga kapitalbindningen ska 
inte understiga 2 år.

Förfallostruktur
Intervall Räntebindning Maximalt Minimalt

0-1 år 44% 60% 0%
1-2 år 10% 25% 0%
2-3 år 0% 25% 0%
3-4 år 21% 25% 0%
4-5 år 13% 25% 0%
+5 år 13% 25% 0%

Intervall Kapitalbindning Maximalt Minimalt
0-1 år 10% 40% 0%
1-2 år 19% 30% 0%
2-3 år 10% 30% 0%
3-4 år 23% 30% 0%
4-5 år 26% 30% 0%
+5 år 13% 30% 0%
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Månadsrapport Region Örebro län
Skuldportfölj

Augusti 2020

Fördelning räntetyp Marknadskommentarer
Andel Utestående skuld 

Fast ränta (inkl. derivat) 56% 870 000 000
Rörlig ränta (inkl. derivat) 44% 680 000 000

Motpartsöversikt
Lån Andel Utestående skuld

Kommuninvest 100% 1 550 000 000

Derivat Andel Utestående skuld
Inga derivat i portföljen

Räntekänslighet

Period Räntekostnad Räntekostnad vid 
+1% räntehöjning Förändring

2020 4 072 821 5 027 881 955 060
2021 3 347 030 9 109 268 5 762 238
2022 3 261 261 7 625 531 4 364 270
2023 2 961 551 5 450 500 2 488 949
2024 1 899 763 3 982 971 2 083 208

De gigantiska stimulanser från världens alla centralbanker inklusive 
Sveriges Riksbank som Corona-krisen medfört gör att korträntorna 
befinner sig på extremt låga nivåer och förväntas göra det under lång 
tid. Även de långa räntorna ligger på väldigt låga nivåer även om den 
oro som Coronaviruset skapar på världens finansmarknader får 
långräntorna att fluktuera kraftigt.
USA:s centralbank presenterade i slutet av månaden en ny 
inflationsstrategi som fick dollarn att försvagas ytterligare samtidigt 
som strategin sågs som ett tecken på låga räntor under en längre 
period.
Nivån för en svensk 10-årig statsobligation var vid månadens utgång -
0,14 % och motsvarande amerikansk 0,54 %. 3-mån Stibor sjönk 6 
punkter. 
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 
 

Besöksadress 
Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 
Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 
Regionkansliet, Rickard Simonsson 2020-06-01 Tjänsteanteckning 

 

 

Sammanfattande minnesanteckningar av 
samtal mellan regionstyrelsens ordförande 
och nämndernas ordförande 
 
Under perioden maj-juni 2020 genomförde regionstyrelsens ordförande samtal med 
nämndernas ordförande om nämndens verksamhet. Samtalen ska ses som en del i 
styrelsens uppsiktsplikt. Vid samtalen deltog regiondirektör och aktuell 
förvaltningschef/områdeschef.  
 
Fokus för samtalet var den pågående pandemin. Hur påverkar pandemin nämndens 
möjlighet att genomföra fullmäktiges plan avseende nämndens ansvarsområde? 
 
Samtliga nämnder rapporterar att verksamheten påverkats eller kraftigt påverkats av 
pandemin. Flera nämnder anser att de fått skjuta på eller ändra upplägg för olika 
uppdrag. Detta kommer att redovisas i kommande delårsrapport. Ingen nämnd 
kommer dock anta en helt reviderad VP med anledning av pandemin. Eventuella 
ändringar kommer att hanteras som avvikelser i samband med uppföljning. Pandemin 
har inneburit att nämnder med stora underskott sedan tidigare inte sett några 
möjligheter att genomföra befintliga ekonomiska handlingsplaner fullt ut. Ekonomin 
för dessa nämnder kommer inte kunna förbättras under 2020. Fokus har legat på att 
hantera det mest akuta. Några nämnder har kunnat hantera verksamhetsplan med olika 
uppdrag i relativt stor omfattning. 
 
Nya uppföljningsträffar kommer ske i november/december 2020. 
 
Rickard Simonsson 
Regiondirektör 
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