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Flytt av fysioterapitetablering
inom nationella taxan
21RS3939
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hälso- och sjukvård, Mikael Johansson

2021-05-25

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3939

Organ

Regionstyrelsen

Flytt av fysioterapitetablering inom nationella taxan
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna Daniel Stenegårds ansökan om flytt inom Örebro kommun samt
att låta Daniel Stenegård initialt starta en bipraktik som ett led i flytten till den nya
mottagningsadressen.
Sammanfattning
Daniel Stenegård har sedan 2018 en fysioterapietablering i Örebro enligt
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF), den så kallade nationella taxan.
LOF innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om
själva verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Villkoren för vårdgivarens
verksamhet regleras i den aktuella Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) och den
ekonomiska ersättningen fastställs i Förordning (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi (FOF). Ersättningsnivåerna i taxan förhandlas mellan Förbundet och SKR
(Sveriges Kommuner och Regioner) med årliga intervall. För närvarande är cirka
1.600 fysioterapeuter anslutna till nationella taxan i landet och det finns 25
fysioterapietableringar i Örebro.
Daniel Stenegård ansöker om att flytta sin verksamhet inom Örebro kommun och som
ett led i flytten initialt starta en bipraktik. Daniel Stenegård bedriver idag sin
verksamhet i centrala Örebro och avser i första hand att flytta verksamheten till
Garphyttan. Planen är att bedriva fysioterapi på heltid i Garphyttan under förutsättning
att det finns tillräckligt patientunderlag.
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FöredragningsPM
Dnr: 21RS3939

Bedömning
Jurist har bedömt frågan och det är det finns inga juridiska hinder till att godkänna flytt
och bipraktik.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Uppföljning
Hälsovalsenheten följer upp detta ärende.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Bedrivande av vårdverksamhet
inom psykoterapi enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) Örebro
län
21RS3368
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Organ

Regionstyrelsen

Bedrivande av vårdverksamhet inom psykoterapi enligt
lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan från Liljeqvist Psykoterapi AB om att bedriva psykoterapi
inom Lag om valfrihetssystem, LOV, i länet enligt förfrågningsunderlaget vid
mottagning i Örebro samt
att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut
Marie Liljeqvist.
Sammanfattning
Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med
2014 ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att
fritt välja mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande
utifrån ställda krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi
inom ramen för LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i
förfrågningsunderlaget har rätt att bedriva psykoterapi i länet med ersättning från
Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag
(2008:962) om valfrihetssystem.
Liljeqvist Psykoterapi AB (559308-1846) har ansökt om att få bedriva psykoterapi
inom LOV Örebro län. Marie Liljeqvist som är aktuell för uppdraget är sedan 2020
godkänd psykoterapeut för psykoterapi inom LOV via anställning hos Landquist
Psykoterapi AB. Marie Liljeqvist har en psykodynamisk grundsyn. Verksamheten
kommer att vara lokaliserad på Järntorgsgatan 16A i Örebro.
Beredning
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 18 maj 2021.
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Bedömning
Ansökan med samtliga handlingar, inklusive begärda kompletteringar, har granskats
utifrån kraven i förfrågningsunderlaget. Bedömningen är att Marie Liljeqvist uppfyller
kraven för att bedriva psykoterapi inom LOV i Örebro län.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet ger inga konsekvenser på miljön utöver det som sker idag. Beslutet väntas
inte heller ge några konsekvenser för barn då beslutet omfattar åldersgrupper över 18
år.
Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om godkännande att få bedriva psykoterapi inom lag om valfrihetssystem
(LOV) Örebro län medför ökad tillgänglighet till psykoterapi för den definierade
målgruppen. Ökat antal psykoterapeuter inom LOV medför ökade kostnader för
Region Örebro län. Detta gäller så länge som tillgången understiger efterfrågan/
behoven av insatsen.
Uppföljning
Hälsovalsenheten följer upp avtalet.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021.
Ansökan.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Ekonomisk redovisning 2020
av utbetalda medel i enlighet
med överenskommelser om
samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa
21RS49
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Organ

Regionstyrelsen

Ekonomisk redovisning 2020 av utbetalda medel i
enlighet med överenskommelser om samverkan för god,
jämlik och jämställd hälsa
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2020.
Sammanfattning
Region Örebro län har tecknat överenskommelser om samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa med kommunerna i länet (länsdelsvis), RF-SISU Örebro län samt
Örebro läns bildningsförbund.
Via överenskommelserna ges parterna årlig ersättning från Region Örebro län. Det
totala beloppet som utbetalades 2020 var 9 522 326 kronor. Kommunernas
ekonomiska satsning på folkhälsoteamens verksamhet ska minst motsvara Region
Örebro läns ersättning.
Parternas ekonomiska redovisningar visar att huvuddelen av de ekonomiska
ersättningarna från både Region Örebro län och de egna organisationerna använts för
personalkostnader, det vill säga anställning av resurspersoner för det lokala och
regionala folkhälsoarbetet i folkhälsoteam. Bedömningen är att detta underlättar
samverkan mellan kommuner, civila samhället, folkbildningen och Region Örebro län,
vilket ligger i linje med syftet för de ingångna överenskommelserna.
Ärendebeskrivning
Region Örebro län har tecknat överenskommelser om samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa med kommunerna i länet (länsdelsvis), RF-SISU Örebro län samt
Örebro läns bildningsförbund. Överenskommelserna gäller för perioden 1 maj 2018 till
och med 31 december 2023.
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Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt
och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna, civila samhället, folkbildningen och Region Örebro län. Kommunerna ska i folkhälsoarbetet bland annat
inkludera ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta tvärsektoriellt, på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens.
Via överenskommelserna ges parterna årlig ersättning från Region Örebro län. Det
totala beloppet som utbetalades 2020 var 9 522 326 kronor. Kommunernas
ekonomiska satsning på folkhälsoteamens verksamhet ska minst motsvara Region
Örebro läns ersättning. Parterna ska årligen senast den 31 januari lämna en ekonomisk
redovisning för föregående år till Region Örebro län.
Parterna ska gemensamt och årligen, med fokus på utveckling och lärande, länsoch/eller länsdelsvis, genomföra uppföljning av samverkan och verksamhet som
genomförts inom ramen för överenskommelsen. Den första årliga uppföljningen
genomfördes den 28 februari 2020. Den andra planeras till hösten 2021.
För 2020 har parterna inkommit med ekonomisk redovisning enligt följande:
Kostnader
Södra länsdelen

3 545 857

4 647 298

Varav intäkter från
Region Örebro län
1 419 419

Västra länsdelen
Norra länsdelen
Örebro kommun
RF Örebro län
SISU Örebro län
ÖLBF
Summa

3 779 883
2 272 113
2 041 000
12 760 630
1 197 000
489 006
26 085 489

3 781 585
2 272 113
2 041 000
13 030 134
1 184 902
589 107
27 546 139

921 869
1 134 196
921 869
3 498 964
1 036 902
589 107
9 522 326
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Redovisningarna visar att huvuddelen av de ekonomiska ersättningarna från både
Region Örebro län och de egna organisationerna använts för personalkostnader, det
vill säga anställning av resurspersoner för det lokala och regionala folkhälsoarbetet i
folkhälsoteam. Folkhälsoarbetet och de personella resurserna har i några av folkhälsoteamen förstärkts genom projektmedel från andra myndigheter och organisationer, till
exempel Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Delegationen
mot segregation, Skolverket, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten.
Bedömning
De medel som enligt överenskommelserna för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro
län utbetalats till parterna har enligt de ekonomiska redovisningarna använts för att
driva ett strategiskt och samordnat folkhälsoarbete i länsdelarna, i föreningslivet och
folkbildningen. De ekonomiska bidragen innebär framför allt att parterna har möjlighet
att anställa resurspersoner för folkhälsoarbetet vilket underlättar samverkan mellan
kommuner, civila samhället, folkbildningen och Region Örebro län. Detta ligger i linje
med överenskommelsernas syfte.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Den ekonomiska ersättningen till parterna ger förutsättningar för ett omfattande
samverkansarbete lokalt och regionalt för att förbättra och utveckla folkhälsosituationen i Örebro län. Barn- och ungdoms- samt jämställdhetsperspektiven är
integrerade och sammantaget bedöms de ekonomiska ersättningarna långsiktigt
innebära positiva konsekvenser för dessa perspektiv.
Även när det gäller miljöperspektivet kan de ekonomiska ersättningarna långsiktigt
innebära positiva konsekvenser genom förbättrade livsvillkor och levnadsvanor samt
ökad jämlikhet mellan olika grupper i länets befolkning.
Ekonomiska konsekvenser
Den ekonomiska redovisningen avser medel som utbetalats inom ramen för beslutad
budget för Region Örebro län 2020.
Uppföljning
Uppföljning av samverkan och verksamhet som genomförs inom ramen för överenskommelserna genomförs gemensamt och årligen av parterna.
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Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021
Ekonomiska redovisningar från länets tolv kommuner länsdelsvis (fyra stycken) samt
från RF-SISU Örebro län och ÖLBF.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Kommunerna i Örebro län
RF-SISU Örebro län
Örebro läns bildningsförbund
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Ekonomisk uppföljning, Karlskoga och Degerfors kommuner
En övergripande redovisning innehållande 2020 års bugetram, externa intäkter samt utgifter. Under året har även externa medel beviljats från
Länsstyrelsen i Örebro län, men då projektet sträcker sig över årsskiftet redovisas detta 2021.

Ekonomisk redovisning folkhälsoöverenskommelse 2020 Karlskoga och Degerfors
Intäkter 2020:
Region Örebro län
Budgetram
Övriga externa bidrag

921 869,00 kr
2 544 000,00 kr
315 716,00 kr

Kostnader 2020:
Personalkostnader
Lokalkostnad
Administration
Verksamhets och
projektkostnader

3 781 585,00 kr

-2 627 500,00 kr
-245 303,00 kr
-246 385,00 kr
-660 695,00 kr

-3 779 883,00 kr

SUMMA: 1 702,00 kr
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2021-01-19
Meddelande

Kommunförvaltningen
Folkhälsoteamet norra Örebro län

Dnr: KS2018-016

Region Örebro län
Välfärd och folkhälsa
Box 1613, 701 16 Örebro

Ekonomisk redovisning av folkhälsoarbete för
norra Örebro län 2020
Nedan ges den ekonomiska redovisningen av folkhälsoarbetet för 2020 inklusive
det länsdelsgemensamma Folkhälsoteamet norra Örebro län.
För att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt
folkhälsoarbete har kommunerna i norra Örebro län, Hällefors, Lindesberg,
Ljusnarsberg samt Nora tillsammans med region Örebro län slutet en
överenskomelse om folkhälsoarbetet, Överenskommelse om samverkan för god,
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023.

Ekonomisk regelering enligt överenskommelsen
De nämnda kommunerna ovan gavs för 2020 tillsammans en ersättning från
Region Örebro län med 1 134 196 kr. Kommunernas ekonomiska finansiering av
folkhälsoteamens verksamhet ska minst motsvara regionens ersättning. Efter
överenkommelse mellan kommunerna i norra länsdelen är det en gemensam
finansieringsdel och en finansieringsdel efter befolkningsstorlek.
Folkhälsotemet bestod under de första sex månaderna 2020 av fyra stycken
heltidstjänster, den andra halvan av året bestod folkhälsoteamet av tre stycken
heltidstjänster plus en delfinansierad tjänst på 50% under december.
För de kommande åren justeras ersättningen enligt pris-och lönekompensation i
regionfullmäktiges verksamhetsplan för respektive år.
Med vänlig hälsning
Peter Björklund
Folkhälsochef, kommunerna norra Örebro län

Nora kommun, 713 80 Nora | Besöksadress: Prästgatan 15, Nora | Växel: 0587-810 00
434 (773)
E-post: nora.kommun@nora.se | Webb: nora.se | Bankgiro: 203-2258 | Organisationsnummer: 212000-2007

Ekonomisk redovisning 2020 av folkhälsoarbetet norra Örebro län

Utgifter
Personal
Löner
Lokaler och telefoni
Forbildning/deltagande konf/verksamhetsdag
Leasingbilar
Övrigt

2 241 872kr
2 054 253 kr
136 904 kr
21 379 kr
11 979 kr
17 357 kr

(IT-utrustning, litteratur mm)

Delfinansering 50% samverkansprojekt RF-SISU

Totalt utgifter:

30 241 kr

2 272 113 kr

Intäkter
Finansiering Region Örebro län
Hällefors kommun
Lindesberg kommun
Ljusnarsberg kommun
Nora kommun
Övriga intäkter
Nyttjande av överskott tidigare driftbidrag

1 134 196 kr
215 497 kr
460 484 kr
188 277 kr
269 939 kr
2 500 kr
1 220 kr
2 272 113 kr

Totalt intäkter:
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Ekonomisk redovising Folkhälsoenheten Södra Örebro län 2020
Intäkter 2020
Medel från Region Örebro län
Medel från Sydnärkes kommuner
Verksamhetsbidrag från Sydnärkes kommuner - för tex.
konferenser/kunskapslyft
Bidrag till lokala folkhälsointerventioner från Sydnärkes kommuner

Specifikation
1 419 419
430 800
147 839
45 000

Sydnärke ungdomsråd
Feriepraktik ANDT Lekeberg

Övriga intäkter 2020

40 000
5 000

1 867 677

Projektmedel ANDT Folkhälsomyndigheten
Projektmedel Länsstyrelsen Kunskapslyft Barnkonventionen
Projektmedel Länsstyrelsen Familjekraft
Projektmedel Länsstyrelsen On our way
Projektmedel TSI Skolverket/Socialstyrelsen genom Kumla kommun
Samordning TSI, OH

1 244 000
148 000
99 111
183 200
100 000
93 366

736 563

Överskott från föregående år (2019)

Totala intäkter 2020 4 647 298
Kostnader 2020
Personalkostnader ink. PO
Telefon, dataavgift samt datatillbehör
Lokalhyra
Friskvårdsbidrag
Resor
Övrig material
Kurser, representation och social samvaro
Aktivitetskostnader (specificera)

Specifikation
1 614 089
24 618
49 000
2 542
10237
777
9659
60 624
Lokal och förtäring
Kunskapslyft Äldres hälsa
Lokala folkhälsointerventioner

Övriga kostnader 2020

10 624
5 000
45 000

1 774 311

ANDT-projekt Folkhälsomyndigheten
Projektmedel Länsstyrelsen Kunskapslyft Barnkonventionen
Projekt Familjekraft
Projektmedel Länsstyrelsen On our way
Projektmedel Skolverket/Socialstyrelsen TSI

1 244 000
148 000
99 111
183 200
100 000

Totala kostnader 2020 3 545 857

Överskott 2020 - överförs till nästkommande år

1 101 441

Överskott verksamhetsbudget 2020*
Överskott verksamhetsbidrag för tex. konferenser/kunskapslyft 2020**

969 226
132215

* Överskott beror på överfört överskott från 2019 samt delfinasering av tjänst genom projektmedel 2020
* *Överskott beror på inställda/framflyttade konferenser pga. rådande pandemi 2020
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ÖREBRO KOMMUN

2021-01-13

Ks 84/2018

Region Örebro län
Välfärd och folkhälsa
Linnéa Hedkvist

Ekonomisk redovisning 2020 för överenskommelse om god,
jämlik och jämställd folkhälsa 2018-2023
Årsredovisning 2020
2020-01-01 - 2020-12-31

Utgifter
Lönekostnader
Insatser1
Övrigt2
Totalt utgifter

1 830 000
204 000
7 000
2 041 000

Intäkter
Ersättning Region Örebro län
Totalt intäkter
Totalt

922 000
922 000

Kommunens insats

1 119 000

På uppdrag av Katrin Larsson, hållbarhetschef
Lisen Tang Kempe, strategisk planerare folkhälsa
Kommunstyrelseförvaltningen
Örebro kommun

1

Ex rörelsegrupp för barn, rörelsenätverk, MHFA-utbildning

2

Möteskostnader, utbildningar, resor

Kommunstyrelseförvaltningen
orebro.se
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EKONOMISK REDOVISNING
Folkhälsa
Resultatrapport

Utfall 2020-12-31

Budget 2020

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Anslag Region Örebro län
Folkhälsoarbete
Bidrag Folkhälsan ÖLBF
Öresutjämning
Över-undersk från/till nytt år

589 107
0
0
0
0

589 107

Verksamhetens inkomster/intäkter

589 107

589 107

0

-20 000

-32 120

-33 500

0

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetskostnader*
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

-2 143

Rese- och konferenskostnader

-246

-2 000

Marknadsföring och annonsering

-130

-67 607

Kontorsmaterial och trycksaker

-1 367

-4 000

Tele och post

-7 534

-9 000

-50 129

-50 000

Kostnader för personal

-395 337

-483 000

Verksamhetens kostnader

-489 006

-669 107

Övriga externa kostnader**

438 (773)

Resultat

100 101

* I verksamhetskostnader ingår Inköp av tjänst, bidrag till studieförbunden för
folkhälsoprojekt (100 000 kr), externa och interna konferenser.
** I övriga externa kostnader ingår administrativ avgift till ÖLBF.
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-80 000

Överenskommelse om samverkan för en god, jämlik och
jämställd folkhälsa för befolkningen i Örebro län 2018–2023.
Ekonomisk redovisning 2020

Örebro läns idrottsförbund 2020

Kostnader
1. Personal
2. Administrativa
kostnader
3. Aktivitetskostnader

Löner inkl soc avg, resor,
kompetensutveckling m.m.
Telefon, förbrukningsvaror,
data/kommunikation,
möteskostnader
Bassänghyror, motionslokaler,
konferenser, föreläsare,
studiematerial, m.m.

Summa kostnader

11 054 980 kr
881 445 kr

824 205 kr

12 760 630 kr

Intäkter
4.
5.
6.
7.

Region Örebro län
Deltagarintäkter
Föreläsningar
Projektmedel/uppdrag

Överenskommelsen
Gruppaktiviteter
Nationellt och i andra län
Jämställdhetsmyndigheten, RF,
Delmos, länsstyrelsen, kommuner
m.fl.

Summa intäkter

3 498 964 kr
223 025 kr
73 415 kr
9 234 730 kr

13 030 134 kr

SISU idrottsutbildarna 2020

Kostnader
Personal
Administrativa
kostnader
Aktivitetskostnader
Hälsofrämjande
insatser
Summa kostnader

Telefon, förbrukningsvaror,
data/kommunikation, möteskostnader
Särskild satsning i utsatta kommuner
Utbildningar, lärgrupper, processarbeten i
föreningar och konferenser

695 000 kr
54 000 kr
148 000 kr
300 000 kr
1 197 000 kr
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Intäkter
Region Örebro län
Projektmedel RF
Summa intäkter

1 036 902 kr
148 000 kr
1 184 902 kr

ÖLIF och SISU genomförde ett samgående 200101 (till RF-SISU Örebro län) men på
grund av att det ekonomiska stödet från regionen för 2020 var fördelat till distrikt
respektive studieförbund redovisas 2020 på samma sätt som tidigare år. Inom RF-SISU
hålls fortfarande ekonomierna isär i olika resultatenheter.

Örebro 210127
Margareta Johansson
Folkhälsochef
RF-SISU Örebro län
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Organ

Regionstyrelsen

Tjänsteköp av hiv-test med snabbsvar - RFSL Örebro
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Region Örebro län anslår 142 800 kronor under år 2021 för tjänsteköp av RFSL
Örebro för verksamheten mottagning för hivtest med snabbsvar samt
att regiondirektören får i uppdrag att teckna en överenskommelse med RFSL Örebro
för år 2021, om hivtest med snabbsvar.
Sammanfattning
Sedan år 2016 har det varit möjligt att göra hivtest med snabbsvar i RFSL:s lokaler i
Örebro. Sedan hösten 2019 finns även möjlighet att göra snabbtest av syfilis.
Mottagningen stöds av medel från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län.
Region Örebro län ser ett behov av att RFSL fortsatt ska kunna genomföra hivtest med
snabbsvar i 2020 års omfattning. Region Örebro län anslår 142 800 kronor för
tjänsteköp av RFSL Örebro för verksamheten mottagning för hivtest med snabbsvar.
Ärendebeskrivning
Hivtestning i Sverige ska vara lättillgänglig och generös för att bidra till snabb
diagnostik och ett framgångsrikt förebyggande arbete mot hiv. Hivtester med snabbsvar rekommenderas främst för att nå målgrupper med generellt högre hivprevalens
såsom män som har sex med män (MSM), injektionsmissbrukare och migranter från
områden där hiv är vanligt förekommande.
År 2016 startade RFSL Örebro en mottagning för hivtest med snabbsvar i Örebro län
enligt beslutad överenskommelse mellan Region Örebro län och RFSL Örebro.
Verksamheten har finansierats av Region Örebro län och Folkhälsomyndigheten.
Snabbtestmottagningen följer de rekommendationer som Smittskyddsinstitutet och
Folkhälsomyndigheten upprättat som beskrivs i rapporten Användning av hivtester
med snabbsvar. Mottagningen, som benämns Testpoint, bemannas av utbildad
personal från RFSL och sker i RFSL:s lokaler i Örebro. Under år 2020 har
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Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner, med anledning av covid-19
pandemin, påverkat inflödet av besökare till Testpoint. Antal besök på mottagningen
2020 är 67 stycken under 26 tillfällen, vilket ger 2,6 besök per tillfälle. Detta är 47
färre under 2020 om man jämför med år 2019 då 114 personer besökte mottagningen.
Året dessförinnan hade mottagningen en ökning av testade personer, vilket stödjer
teorin om att pandemin påverkat antalet besökande. Antal genomförda hivtest år 2020
är 61 stycken. Antal genomförda syfilistest år 2020 är 43 stycken. Av de 67 besökande
personerna erhöll 48 personer stödsamtal medan 19 personer avböjde detta. Av de som
testat sig hade 58,8 procent inte testat sig hos Testpoint förut. På frågan om de skulle
ha testat sig inom vanliga vården om inte Testpoint funnits, svarade 52,2 procent ja,
17,9 procent nej, 23,9 procent vet inte och 6 procent vill inte svara. Majoriteten uppgav sig vara MSM och merparten var i åldern 20-39 år. De flesta av besökarna var
nöjda eller mycket nöjda med sitt besök på Testpoint. Tidigare år har RFSL köpt
testerna från Abbot. Abbot har nu slutat tillverkningen av syfilistester, samt att de ska
förändra sin verksamhet i Norden. Detta medför att RFSL måste byta återförsäljare. De
nya testerna som kommer att köpas in från BioLyticals är dyrare vilket bidrar till att
RFSL måste öka beloppet som överenskommelsen avser till tre prisbasbelopp, 142 800
kronor.
Bedömning
Smittskyddsläkarens bedömning av test-point verksamheten inom RFSL:
I Sverige finns ungefär 8.000 personer med känd hiv-infektion och av dessa finns 154
rapporterade i Örebro län enligt InfCare-HIV. Utöver det finns ett antal som lever med
hiv utan att känna till diagnosen. Enligt tidigare uppskattning från 2015 som gjordes i
samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet och Karolinska
sjukhuset rör det sig om cirka ytterligare 10 procent.
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste sammanställda årsrapport av smittsamma
sjukdomar från 2019 rapporterades 449 nya fall av hiv under aktuellt år jämfört med
481 under 2018. De flesta är smittade utomlands och endast 17 procent har angett
Sverige som smittland. Spridningen av hiv inom Sverige är således mycket begränsad.
Av de som smittats utomlands är heterosexuell smitta vanligaste smittväg. Samtidigt
har hiv-överföring utomlands bland män som har sex med män ökat de senaste 10 åren
från cirka 50 fall till över 100 fall per år. I Region Örebro län rapporterades 5 nya fall
av hiv under 2020, vilket är ungefär lika många som föregående år.
Idag finns mycket effektivt behandling mot hiv. En person med hiv som har välinställd
behandling (det vill säga omätbara virusnivåer och som går på regelbundna kontroller
hos behandlande läkare) smittar inte andra vid sexuella kontakter och har därför inte
heller skyldighet att informera partner vid sexuell kontakt. Med ett ökat sexuellt
risktagande finns däremot fortfarande risk för smittspridning från en person som har en
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ännu oupptäckt hiv. Tidig diagnostik med därefter snar insatt behandling har därmed
en avgörande betydelse för att hindra smittspridning av hiv.
Alla som önskar har rätt till kostnadsfri och, om man önskar, anonym hiv-testning
inom vården. Trots detta finns personer som av olika anledningar i minskad
utsträckning eller inte alls söker hälso- och sjukvård. Frivilligorganisationer såsom
RFSL kan ha en ökad möjlighet att nå dessa personer för hiv-test och då även erbjuda
samtal för att identifiera och möjligen påverka sexuella riskbeteenden. Detta bör
beaktas när man tittar på kostnaden för varje enskilt utfört hiv-test.
För att kunna påverka riskbeteende hos personer som ännu inte smittats av hiv, samt
för att tidigt diagnostisera, erbjuda vård och behandling till personer med hiv som
annars inte skulle söka sig till vården, är det viktigt med fortsatt lättillgänglig och
generöst erbjuden provtagning på det sätt som sker vid RFSL Örebro.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga kända direkta konsekvenser finns för miljöperspektivet. Konsekvenserna gällande
barn- och jämställdhetsperspektiven är att vissa preventionsgrupper som till exempel
MSM och migranter nås av insatserna och blir mer påverkade än andra grupper. Yngre
människor nås i större utsträckning av insatserna än äldre.
Ekonomiska konsekvenser
Tjänsteköpet innebär en kostnadsökning med 42 800 kronor mot föregående år.
Finansiering sker inom ramen för Regionkansliets budget.
Uppföljning
Insatserna följs upp genom kontinuerlig dialog med infektionsläkare och
smittskyddsläkare vid Universitetssjukhuset Örebro samt i en årlig skriftlig
redovisning som görs av RFSL Örebro.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021.
Testpoint redovisning 2020.
Överenskommelse mellan Region Örebro län och RFSL Örebro för år 2021.

Richard Simonsson
Regiondirektör
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RFSL Örebro
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Redovisning 2020
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1

Testpoint-redovisning 2020
Redovisningen avser år 2020 med dnr 20RS1670 vilket innebär kortfattat att erbjuda hiv och syfilistest
med snabbsvar i RFSL Örebros lokal. Verksamheten är pågående och utförs av RFSL Örebro med
organisationsnummer 875001-9823.
Kontaktperson:

Cristian Rehn Janowicz, Verksamhetsansvarig
cristian.rehn@orebro.rfsl.se
076-326 31 75

Ekonomiansvarig:

Joakim Carlsson, Kassör
joakim.carlsson@orebro.rfsl.se
070-337 26 00

Revisor:

Urban Johansson, Auktoriserad revisor på We Audit revisionsbyrå
urban.johansson@weaudit.se
010 - 19 90 512

I enlighet med uppdraget med dnr 20RS1670 skall en redovisning innehålla följande indikatorer.
•
•
•

Antal risktagande MSM som uppger att de haft oskyddat sex
Antal individer som provtagits för hiv och erhållit stödsamtal i samband med provtagning
En samlad uppföljning av verksamheten innehållande data från samtalsenkäter
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Analys av effekterna av Covid-19
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner har påverkat inflödet av besökare på Testpoint och
är något vi inte hade kunnat förebygga eller göra något åt. Människor har rekommenderats att undvika
att träffas fysiskt och framförallt träffa personer de inte känner. Vi har gjort en analys av att potentiella
besökare har känt sig extra oroliga att besöka just testningsmottagningar dit människor med eventuella
symtom kan samlas, där möten med fysisk närkontakt sker samt där en träffar testningspersonal som
de inte känner. Vi tror även att det kan finnas ett stigma av att komma till oss och berätta om sina
sexuella kontakter vilket innebär att besökare behöver avslöja att de inte förhållit sig till restriktionerna.

Antal genomförda hivtest 2020 är 67 stycken under 26 tillfällen vilket ger 2,6 besök per tillfälle.
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Vilka tester använder vi oss av?

HIVTEST DETERMINE
Är ett immunologiskt test för detektering av antikroppar mot
HIV-1 och HIV-2. 1-stegsprocedur för serum/plasma eller 2stegsprocedur för helblod. Tillförlitligt resultat efter 15 minuter.

SYFILISTEST DETERMINE SER/PL
Är ett immunologiskt test för detektering av antikroppar mot
Treponema pallidum. 1-stegsprocedur för serum/plasma eller 2stegsprocedur för helblod. Tillförlitligt resultat efter 15 minuter.
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Resultat från Testpointenkäten
Nedan följer insamlade data från samtalsenkäterna. Antal genomförda hivtester 2020 är 61 stycken
och 43 stycken syfilistester.
Antal genomförda hivtester

Antal genomförda syfilistester

Av 67 personer har 48 personer erhållit stödsamtal under testning medan 19 personer har avböjt.
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Vilket län tillhör du?

Hur gammal är du?

Var är du född?
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Är eller har du varit asylsökande?

Är eller har du varit transperson?

Vilka kön har de personer som du har sex med?
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Har du testat dig hos Testpoint förut? Om ja, hur många gånger?

Hur fick du reda på att Testpoint finns?

Skulle du ha testat dig inom vanliga vården idag om Testpoint inte fanns?
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Egna kommentarer (Skulle du ha testat dig inom vanliga vården idag om Testpoint inte fanns?)
12 svar

Vårdcentralen tyckte det var onödigt
Inte säkert
Pandemin
Vet inte vart
Enklare och skönare stämning
Vet inte om jag fått
Men vill inte att det står i journal
Ja, men enklare här med dropin
Inte just idag med corona
Ja, men orolig för corona
Vet ej hur den kontakten förmedlas
Corona
När hivtestade du dig senast?

Vilken är orsaken till att du testar dig idag?
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Egna kommentarer (Vilken är orsaken till att du testar dig idag?)
11 svar

Oskyddad sex
Orolig
Kolla så att jag frisk
Behöver
En i bekantskapskretsen hare fått hiv.
Oro
Bra att göra
Bra att testa sig av rutin
Svamp i munnen

När var senaste gången du hade analsex utan kondom?

När var senaste gången du hade vaginalsex utan kondom?
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När var senaste gången du fick sperma i munnen?

När testade du dig senast för andra sexuellt överförbara infektioner?
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Testresultat hiv

Testresultat syfilis
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Resultat från Testpointutvärderingen.
Nedan följer insamlade data från Testpointutvärderingen. Det var 34 av 61 besökare som valde att
fylla i vår blankett.
Hur nöjd är du med ditt besök? 1 är väldigt nöjd, 5 är mycket missnöjd.

Vad var bra med dagens besök?

Vilka påståenden stämmer om dagens besök?

10,1%
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Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Testpoint till någon annan?
1 är mycket sannolikt, 5 är mycket osannolikt.
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Organisation

Resultatrapport

RFSL Örebro
875001-9823

Vald period
20200101-20201231
Innehåll
Konton med transaktioner
Urval
Projekt: 3 - Testpoint

Konto

Periodens förändring

Ackumulerat

100 000,00

100 000,00

Summa Huvudintäkter

100 000,00

100 000,00

SUMMA RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER

100 000,00

100 000,00

4010 Inköp varor och material

-1 969,60

-1 969,60

Summa Inköp av varor och material

-1 969,60

-1 969,60

-610,00

-610,00

4840 Hivprevention

-12 937,50

-12 937,50

Summa Övriga kostnader

-13 547,50

-13 547,50

SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA
TJÄNSTER

-15 517,10

-15 517,10

5010 Lokalhyra

-8 226,00

-8 226,00

Summa Lokalkostnader

-8 226,00

-8 226,00

-1 482,30

-1 482,30

-1 482,30

-1 482,30

-19 301,69

-19 301,69

-19 301,69

-19 301,69

-33,90

-33,90

-2 254,00

-2 254,00

-2 287,90

-2 287,90

-1 210,00

-1 210,00

-1 210,00

-1 210,00

-32 507,89

-32 507,89

-14 220,00

-14 220,00

RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER
Huvudintäkter
3015 Projektbidrag Testpoint

UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR, MATERIAL OCH VISSA KÖPTA TJÄNSTER
Inköp av varor och material

Övriga kostnader
4810 Internutbildning

ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER
Lokalkostnader

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
5460 Förbrukningsmaterial
Summa Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Reklam och PR
5930 Marknadsföring
Summa Reklam och PR
Kontorsmaterial och trycksaker
6110 Kontorsmaterial
6150 Trycksaker
Summa Kontorsmaterial och trycksaker
Tele och post
6250 Postbefordran
Summa Tele och post
SUMMA ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER
UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M.
Löner till kollektivanställda
7110 Lön timanställda
Utskriven: CARLSSON JOAKIM 2021-02-09 09:13:38
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Resultatrapport

RFSL Örebro
875001-9823

Konto
Summa Löner till kollektivanställda

Periodens förändring

Ackumulerat

-14 220,00

-14 220,00

-28 300,00

-28 300,00

-28 300,00

-28 300,00

Löner till tjänstemän och företagsledare
7210 Löner tjänstemän
Summa Löner till tjänstemän och företagsledare
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
-11 234,00

-11 234,00

Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

7510 Lagstadgade soc.avgifter

-11 234,00

-11 234,00

SUMMA UTGIFTER/KOSTNADER FÖR PERSONAL, AVSKRIVNINGAR M.M.

-53 754,00

-53 754,00

-1 778,99

-1 778,99

BERÄKNAT RESULTAT
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Överenskommelse mellan Region Örebro
län och RFSL Örebro för år 2021
Dnr 21RS2750
Parter
Beställare:
Region Örebro län
Regionstyrelsen
Box 1613
701 16 ÖREBRO

Leverantör:
RFSL Örebro
Box 447
701 48 ÖREBRO

Kontaktperson: Cristian Rehn Janowicz
RFSL Örebro
E-post: cristian.rehn@orebro.rfsl.se
Tfn: 076-3263175

Överenskommelsens bakgrund och syfte
Inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet framgår att hälso- och
sjukvården ska stödja en god hälsoutveckling hos individer och grupper genom att tidigt
identifiera riskbeteenden och riskfaktorer samt erbjuda kunskap om stödjande insatser för
förändring av livsstil. Ett sätt är att genom samverkan med frivilligorganisationer sprida
kunskap och öka förståelsen för STI-frågorna (sexuellt överförda infektioner).
Frivilligorganisationer har också möjlighet att nå vissa målgrupper som hälso- och sjukvården
har svårt att nå. Hiv-testning i Sverige ska vara lättillgänglig och generös för att bidra till
snabb diagnostik och ett framgångsrikt förebyggande arbete mot hiv. Hivtester med snabbsvar
rekommenderas främst för att nå målgrupper med generellt högre hivprevalens såsom män
som har sex med män (MSM), injektionsmissbrukare och migranter från områden där hiv är
vanligt förekommande.

Målgrupp och utvecklingsområden
RFSL:s målgrupp som helhet är män som har sex med män, hbtq-personer (homosexuella,
bisexuella, trans och queerpersoner), nyanlända hbtq-personer, ungdomar och vuxna, personer
som lever med hiv och deras anhöriga. Utvecklingsområden: minskat risktagande, ökad
kunskap om hiv och minskad diskriminering av hivpositiva.
1
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Uppdrag
RFSL Örebro skall vara en ”lågtröskelverksamhet” som ger information om hiv/STI samt ha
en mottagning som erbjuder hivtest med snabbsvar samt syfilistest. Mottagningen ska vara
upprättad och verka i enlighet med Folkhälsomyndighetens krav.

Insats: Erbjuda hivtest med snabbsvar i en mottagning i RFSL:s lokal.
RFSL Örebro skall:
-

tillhandahålla och genomföra hivtestning i form av assisterat självtest med utbildade
personer inkluderande rådgivning och stöd.
i detta uppdrag i allt följa Folkhälsomyndighetens dokument Användning av hivtester
med snabbsvar ISBN:978-91-8672-324-8, 2013.
ansvara för att verksamheten med hivtestning och eventuell överföring till
infektionskliniken följer aktuella föreskrifter och genomförs med godkännande och i
samråd med hiv-ansvarig läkare på Infektionskliniken USÖ.
följa rutinen som finns upprättad i samarbete med Infektionskliniken USÖ för att
omhänderta reaktiva provsvar.
följa rutinen för kvalitetssäkring som finnas upprättad i samarbete med
Laboratoriemedicinska länskliniken.
förbinda sig att följa en checklista för snabbtest för hiv som har upprättats mellan
RFSL Örebro och Infektionskliniken USÖ.
ha kontinuerlig dialog med Infektionskliniken, USÖ.
arbeta för att ge målgruppen ökad kunskap om hiv/STI och säkrare sex.

Uppföljning
Senast den 1 mars 2022 skall RFSL Örebro skicka en redovisning till Region Örebro län där
följande skall redovisas:
 Antal risktagande MSM som uppger att de haft oskyddat sex
 Antal individer som provtagits för hiv och erhållit stödsamtal i samband med
provtagning
 En samlad uppföljning av verksamheten innehållande data från samtalsenkäter

Region Örebro län får besluta om att helt/delvis kräva tillbaka tjänsteköpet helt eller delvis
om det inte utnyttjats eller använts för det ändamål det har beviljats för, om mottagaren inte
har återrapporterat enligt överenskommelsen eller om andra villkor i beslutet inte har följts.

2
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Ersättning
Betalnings- och faktureringsvillkor
Betalning sker inom 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkänd leverans.
Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans. Köparen betalar inte expeditions-,
faktura- eller andra avgifter från säljaren eller tredje part. Dessa kostnader skall vara
inräknade i priset och inte föranleda särskild debitering. Fakturan skall vara specificerad så att
köparen enkelt kan verifiera kostnaderna.
Ersättning utbetalas till RFSL Örebro med 3 prisbasbelopp vilket är 142 800 kronor för år
2021 destinerade för hivtest med snabbsvar samt syfilistest. Medlen rekvireras via faktura
ställd till:
Region Örebro län
Fakturaservice 170-rsi005
Box 1500
70115 ÖREBRO

Giltighetstid
Överenskommelsen gäller under tiden 2021-01-01 - 2021-12-31. Om någon av parterna
dessförinnan önskar säga upp överenskommelsen skall uppsägning lämnas skriftligen minst
sex månader i förväg. Parterna skall samråda inför kommande år minst tre månader i förväg.

Underskrift
Överenskommelsen är upprättad i två likalydande exemplar varav de båda parterna tagit ett
exemplar.
Beställare
Örebro den

Leverantör
2021

Örebro den

2021

Andreas Svahn

Cristian Rehn Janowicz

Ordförande i Regionstyrelsen

Verksamhetsansvarig RFSL Örebro

Örebro den

2021

Rickard Simonsson
Regiondirektör

3
466 (773)

45
Ändring av benämning av
system från
klimatkompensation till
klimatväxling inklusive nya
riktlinjer för klimatväxling av
tjänsteresor
21RS3634

467 (773)

www.regionorebrolan.se

1 (4)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hållbar utveckling, Karin Runnels

20xx-xx-xx

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3634

Organ

Regionstyrelsen

Ändring av benämning av system från
klimatkompensation till klimatväxling inklusive nya
riktlinjer för klimatväxling av tjänsteresor
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att det interna system som tidigare kallats klimatkompensationen framöver ska
benämnas som klimatväxlingen.
att anta föreliggande förslag om riktlinje för klimatväxling vid tjänsteresor.
Sammanfattning
Region Örebro län har sedan 2011 ett system där fossildrivna tjänsteresor
avgiftsbeläggs så att en budget skapas för interna åtgärder med syfte att minska
organisationens klimatpåverkan. Systemet har hittills benämnts som
”klimatkompensationen”. Begreppet klimatkompensation innebär dock att själva
klimatnyttan skall göras utanför organisationens gränser. För den typ av system som
Region Örebro län har är begreppet ”klimatväxling” allmänt vedertaget. Region
Örebro län bör därför övergå till att använda denna benämning.
Klimatväxlingssystemet bygger på att en avgift per kilo utsläppt koldioxid i samband
med tjänsteresande tas ut från förvaltningarna. Avgifterna samlas sedan på ett internt
konto, varifrån medel kan sökas för att möjliggöra åtgärder som bidrar till att minska
Region Örebro läns koldioxidutsläpp. Under 2020 förblev en stor del av de sökbara
medlen på klimatväxlingskontot outnyttjade. Anledningen var främst att beslutad
riktlinje endast medger att bidrag beviljas för åtgärder med en tydlig koppling till
tjänsteresor. Regionstyrelsen tog därför beslut om att nya kriterier för tilldelning av
klimatkompensationsmedel skulle tas fram, vilket nu har gjorts. Förslaget innebär att
åtgärder som bidrar till att uppnå klimatrelaterade mål i Region Örebro läns ”Program
för hållbar utveckling” ska prioriteras vid fördelningen av medel. Dessutom föreslås
att beslut om beviljande av bidrag från klimatväxlingskontot ska tas av
regiondirektören istället för i regionstyrelsen.

www.regionorebrolan.se

468 (773)

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

2 (4)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Hållbar utveckling, Karin Runnels

20xx-xx-xx

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3634

Ärendebeskrivning
Region Örebro län har sedan 2011 ett system där fossildrivna tjänsteresor
avgiftsbeläggs så att en budget för åtgärder med syfte att minska klimatpåverkan
skapas. Systemet har hittills benämnts som ”klimatkompensationen”.
Enligt rådande terminologi innebär dock klimatkompensation att den som orsakar
utsläpp betalar för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon annanstans.
Principen är att själva klimatnyttan skall göras utanför organisationens gränser. Region
Örebro läns system är internt och syftar till att minska organisationens klimatpåverkan,
men omfattar inte åtgärder som kompenserar för de utsläpp som tjänsteresandet
orsakar. För sådana system är begreppet ”klimatväxling” numera allmänt vedertaget.
För att undvika att organisationen framstår som att den gör något den inte gör bör
Region Örebro län därför benämna sitt system som ”klimatväxlingen”.
Klimatväxlingssystemet bygger på att en avgift per kilo utsläppt koldioxid i samband
med tjänsteresande tas ut från förvaltningarna. Avgifterna samlas sedan på ett internt
klimatväxlingskonto, varifrån medel tas för att möjliggöra projekt och åtgärder som
bidrar till att minska Region Örebro läns klimatpåverkan. En betydande del av medlen
på kontot är sökbara för organisationens verksamheter.
Under 2020 förblev en stor del, drygt 500 000 kr, av de sökbara medlen på
klimatväxlingskontot outnyttjade och kom alltså inte att användas som avsett.
Anledningen var främst att beslutad riktlinje endast medgav att bidrag beviljades för
åtgärder med en tydlig koppling till tjänsteresor. Regionstyrelsen beslutade därför i
november 2020 (Dnr: 20RS10649) att det ska tas fram nya kriterier för tilldelning av
klimatkompensationsmedel.
I enlighet med ovan nämnda beslut har nu ett förslag till nya riktlinjer för
klimatväxling vid tjänsteresor arbetats fram. Förslaget möjliggör att fler slags åtgärder
med syfte att minska klimatpåverkan kan beviljas klimatväxlingsmedel. I förslaget
föreslås också att beslut om beviljande av bidrag från klimatväxlingskontot framöver
ska tas av regiondirektören istället för i regionstyrelsen. En redovisning av fördelning
av medel från klimatväxlingskontot ska göras till regionstyrelsen årligen.
Bedömning
Att tala om klimatkompensation när det i själva verket är klimatväxling som avses kan
medföra att organisationen upplevs som mer miljövänlig än vad den egentligen är.
Region Örebro län bör därför vara transparent och tydlig och benämna systemet vid
vad det verkligen är.
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Om det görs möjligt att söka bidrag för flera typer av åtgärder med avsikt att minska
klimatpåverkan bedöms möjligheterna öka för att Region Örebro län genomför fler och
mer verkningsfulla åtgärder.
Tjänsteresandet inom organisationen bidrar till en relativt liten andel (ca 6-7 procent)
av Region Örebro läns sammanlagda klimatpåverkan. Se diagrammet nedan. Kan
åtgärder sättas in för att minska klimatpåverkan från t.ex. engångsmaterial är det
möjligt att detta har större klimatnytta, särskilt sen inte nödvändiga tjänsteresorna
redan minskat betydligt i och med Coronapandemin.

Diagram. Procentuell fördelning av Region Örebro läns utsläpp av växthusgaser år 2020.

Energiförbrukni
ng
12%
Tjänsteresor
6%

Engångsmaterie
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Kollektivtrafik
och sjukresor
29%
Medicinska gaser
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Om det inte behövs ett politiskt beslut för beviljande av medel från
klimatväxlingskontot kan handläggningen förenklas och tid sparas. Det möjliggör
också ett löpande ansökningsförfarande där bidrag kan beviljas mer kontinuerligt samt
gör det möjligt att bevilja sent inkomna ansökningar (om medel skulle finnas kvar på
kontot). En sådan flexibilitet ökar möjligheterna för att pengarna kan användas där de
gör mest nytta för klimatet.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Klimatförändringar är ett av de största hoten mot mänskligheten Kvinnor och barn är
oftast de som drabbas hårdast av förändringarna. Om Region Örebro län lyckas ställa
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om och minska organisationens klimatpåverkan kommer detta att gynna miljön, barnen
och jämställdheten.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet väntas medföra att större andel av pengarna på klimatväxlingskontot används
för åtgärder som minskar Region Örebro läns klimatpåverkan.
Uppföljning
Beslutet kommer att följas upp årligen i samband med fördelning av bidrag från
klimatväxlingskontot.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM
Förslag till Riktlinje för klimatväxling vid tjänsteresor

Förnamn Efternamn (ansvarig chefs namn)
titel
Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Riktlinje för klimatväxling vid tjänsteresor

Författat av: Karin Runnels och Marie Ström
Beslutat av: Regionstyrelsen

1

Inledning/syfte

Riktlinjen styr avgift för och hantering av den interna klimatväxlingen vid tjänsteresor. Syftet med
klimatväxlingen är både att minska Region Örebro läns klimatpåverkan från tjänsteresor samt att
underlätta och möjliggöra omställning till en lägre klimatpåverkan från våra verksamheter.
Region Örebro läns verksamheter har idag en betydande klimatpåverkan bland annat genom
energiförbrukning, användning av förbrukningsmaterial, resor och transporter. Mål för minskad
klimatpåverkan finns i Program för hållbar utveckling.
Region Örebro läns förvaltningar klimatväxlar för tjänsteresor som sker med fossila drivmedel sedan
år 2011. Klimatväxlingssystemet bygger på att en avgift per kilo utsläppt koldioxid i samband med
tjänsteresande tas ut från förvaltningarna. Avgifterna samlas sedan på ett internt klimatväxlingskonto,
varifrån medel tas för att möjliggöra projekt och åtgärder som bidrar till att minska Region Örebro läns
koldioxidutsläpp.
Denna riktlinje reviderades under 2021. Anledningen till revideringen var att riktlinjen tidigare endast
godkände att pengar på klimatväxlingskontot användes till att minska klimatpåverkan från tjänsteresor,
vilket visat sig vara ett för snävt villkor för att pengarna ska komma till verklig klimatnytta.

2

Omfattning/tillämpningsområde

Riktlinjen gäller för samtliga förvaltningar inom Region Örebro län. Tjänsteresor gjorda av inhyrda
tolkar inom Regionhälsan samt ambulanser och sjukresor undantas från klimatväxlingen.

3

Ansvar

Regionkansliet, Staben Hållbar utveckling ansvarar för detta dokument. Regiondirektören är ytterst
ansvarig för att riktlinjen följs. Inom respektive förvaltning ansvarar förvaltningsdirektören för
efterlevnaden av riktlinjen.

4

Giltighetstid

Detta dokument gäller från och med giltighetsdatum ovan och till dess att behov av förändring uppstår.
En genomgång ska ske regelbundet, minst vart 3:e år.
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Riktlinjer för klimatväxling vid tjänsteresor

5.1

Bakgrund

Klimatväxlingssystemet benämndes tidigare klimatkompensationen. Begreppet ”klimatkompensation”
innebär dock att den som orsakar utsläpp betalar för att motsvarande mängd utsläpp minskar någon
annanstans. Principen är att själva klimatnyttan skall göras utanför organisationens gränser. För system
där resor med hög klimatpåverkan beläggs med en avgift för att finansiera interna åtgärder för att
minska organisationens klimatpåverkan, är begreppet ”klimatväxling” numera allmänt vedertaget.
5.2

Beräkning, debitering och avgiftsnivå

Under årets första kvartal beräknar regionkansliet antal kilo koldioxid som respektive förvaltnings
resor med bilpool, förvaltningsägda bilar, leasingbilar, hyrbilar och privat bil orsakade föregående år.
Beräkningarna görs utifrån reella data om uppgifterna finns, annars används schablonvärden. Kostnad
för flygresor inhämtas från ekonomisystem.
•
•

Avgiften för bilresor är 3 kr per kilo beräknat koldioxidutsläpp.
Avgiften för flygresor, både inrikes och utrikes, är 10 % av kostnaden för flygresorna.

Kostnaden för klimatväxlingen debiteras respektive förvaltning senast den 1 juli varje år.
5.3

Ansökningar om medel från klimatväxlingskontot

Verksamheter inom Region Örebro läns organisation kan ansöka om medel från klimatväxlingskontot
för genomförande av projekt och åtgärder som har en tydlig koppling till minskad klimatpåverkan.
Åtgärder som bidrar till att uppnå klimatrelaterade mål i Region Örebro läns Program för hållbar
utveckling ska prioriteras vid fördelningen av medel.
Beslut om beviljande av bidrag från klimatväxlingskontot tas av regiondirektören, vilket möjliggör ett
löpande ansökningsförfarande där bidrag kan beviljas kontinuerligt, lämpligen 3 gånger per år. En
redovisning av fördelning av medel från klimatväxlingskontot ska göras till regionstyrelsen årligen.
Övriga bestämmelser och villkor kring hantering av ansökningar:
•
•
•
•

6

Bidrag utgår med upp till 100 procent av de totala åtgärdskostnaderna.
Bidrag kan inte beviljas för inköp av sådant som verksamheterna kan leasa/hyra eller på annat
sätt redan har tillgång till via centralt ägande i Region Örebro län, t.ex.
videokonferensutrustning.
Bidrag kan inte beviljas för inköp över ett basbelopp med en avskrivningsperiod över flera år.
Minsta bidragsbelopp som kan sökas är 2 000 kronor.

Nyckelord

Klimatväxling, tjänsteresor, resor i tjänsten, klimatpåverkan
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Organ

Regionstyrelsen

Besvarande av medborgarförslag om
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Sammanfattning
En medborgare har den 1 december 2020 lämnat in ett medborgarförslag som rör
Region Örebro läns medlemskap i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).
Förslagsställaren anser att Region Örebro län ska avvakta med eller stoppa förslaget
om delägarskap i KSA.
Förslagsställaren motiverar förslaget med att medlemskapet är förenligt med stora
utgiftsposter och att det mot bakgrund av pågående pandemi finns stor osäkerhet i
finansiering av Region Örebro läns vårdverksamhet.
Mot bakgrund av medborgarförslaget vill regionstyrelsen anföra följande svar.
Regionfullmäktige beslutade under september 2015 att tillsammans med övriga
regioner i landet bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Sedan dess har
förberedelser för produktionsstart pågått. Bland annat har sex stycket flygplan
upphandlats. Flygplanen levereras under 2021 varefter verksamheten succesivt startar
upp.
Ambulansflyg är ingen ny tjänst i Sverige eller för Region Örebro län. Idag köper
regionerna de tjänsterna av privata leverantörer och med varierande förutsättningar för
invånarna i Sverige. KSA:s verksamhet 2022, när full produktion föreligger, kommer
att medföra ett betydande tillskott av beredskapskapacitet jämfört med nuvarande
situation, framför allt i den södra delen av Sverige. Villkoren och kvaliteten blir jämlik
över landet. Samtidigt visar KSA:s budget för 2022 på en kostnadsnivå i nivå eller
något under den totala kostnad som regionerna för närvarande betalar för
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flygambulanstjänster till privata aktörer.
Ambulansflyg används normalt sett vid ambulanstransporter överstigande 30 mil.
Utifrån ett patientperspektiv bedöms transport i fordon inte vara lämplig vid dessa
avstånd. Därtill skulle en ambulans inte vara tillgänglig i regionens normala
verksamhet under en längre period. Ambulanstransporter med flygplan förväntas öka
under de kommande åren, bland annat mot bakgrund av utveckling av vårdnivån
”nationell högspecialiserad vård”. Med det avses högspecialiserad vård som
koncentreras till några få universitetssjukhus i landet.
Givet KSA:s budget och antagande om en ökad verksamhetsomfattning beräknas
kostnaden för Region Örebro län 2022 uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor. Kalkylen
bygger på att regionen ökar användningen av flygambulanstjänster till cirka 30
flygtimmar per år. Med färre timmar blir kostnaden lägre.
Kostnaden kan jämföras med senaste årens kostnader för ambulansflygtjänster på ca
1,5 miljoner kronor per år, och med en volym på mellan 16-23 flygtimmar per år.
Givet nuvarande kostnadsvillkor till privat leverantör skulle kostnadsnivån vid en
volym av 30 timmar ligga i paritet med kostnaden till KSA.
Den kostnad som regionen har för ambulanstransporter med flygplan är liten. I relation
till regionens verksamhetsomslutning endast 0,02 procent. Region Örebro läns
kostnader för flygambulanstjänster, med eller utan KSA, kommer därmed inte påverka
regionens möjligheter att finansiera eller bedriva vård eller annan verksamhet i
regionen.
Ambulanstransporter med flygplan behövs i Sverige. Men, dess kvalitet behöver
utvecklas. Regionstyrelsens uppfattning är även att alla invånare i Sverige ska ha
tillgång till en likvärdig kvalitet på ambulansflygtjänster oavsett var de bor. Som
medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är Region Örebro län delaktig,
påverkar och tar ansvar för dess utveckling och kostnadseffektivitet.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021.
Regionstyrelsens svar på medborgarförslaget.
Medborgarförslaget.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Förslagsställaren

Svar på medborgarförslag att avvakta/stoppa förslaget
om delägarskap i ambulansflygplans verksamhet
En medborgare har den 1 december 2020 lämnat in ett medborgarförslag som rör
Region Örebro läns medlemskap i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(KSA). Förslagsställaren anser att Region Örebro län ska avvakta med eller stoppa
förslaget om delägarskap i KSA.
Förslagsställaren motiverar förslaget med att medlemskapet är förenligt med stora
utgiftsposter och att det mot bakgrund av pågående pandemi finns stor osäkerhet i
finansiering av Region Örebro läns vårdverksamhet.

Mot bakgrund av medborgarförslaget vill regionstyrelsen anföra följande svar.
Regionfullmäktige beslutade under september 2015 att tillsammans med övriga
regioner i landet bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Sedan dess har
förberedelser för produktionsstart pågått. Bland annat har sex stycket flygplan upphandlats. Flygplanen levereras under 2021 varefter verksamheten succesivt startar
upp.
Ambulansflyg är ingen ny tjänst i Sverige eller för Region Örebro län. Idag köper
regionerna de tjänsterna av privata leverantörer och med varierande förutsättningar
för invånarna i Sverige. KSA:s verksamhet 2022, när full produktion föreligger,
kommer att medföra ett betydande tillskott av beredskapskapacitet jämfört med
nuvarande situation, framför allt i den södra delen av Sverige. Villkoren och
kvaliteten blir jämlik över landet. Samtidigt visar KSAs budget för 2022 på en
kostnadsnivå i nivå eller något under den totala kostnad som regionerna för
närvarande betalar för flygambulanstjänster till privata aktörer.
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Ambulansflyg används normalt sett vid ambulanstransporter överstigande 30 mil.
Utifrån ett patientperspektiv bedöms transport i fordon inte vara lämplig vid dessa
avstånd. Därtill skulle en ambulans inte vara tillgänglig i regionens normala
verksamhet under en längre period. Ambulanstransporter med flygplan förväntas öka
under de kommande åren, bland annat mot bakgrund av utveckling av vårdnivån
”nationell högspecialiserad vård”. Med det avses högspecialiserad vård som
koncentreras till några få universitetssjukhus i landet.
Givet KSA:s budget och antagande om en ökad verksamhetsomfattning beräknas
kostnaden för Region Örebro län 2022 uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor. Kalkylen
bygger på att regionen ökar användningen av flygambulanstjänster till cirka 30 flygtimmar per år. Med färre timmar blir kostnaden lägre.
Kostnaden kan jämföras med senaste årens kostnader för ambulansflygtjänster på ca
1,5 miljoner kronor per år, och med en volym på mellan 16-23 flygtimmar per år.
Givet nuvarande kostnadsvillkor till privat leverantör skulle kostnadsnivån vid en
volym av 30 timmar ligga i paritet med kostnaden till KSA.
Den kostnad som regionen har för ambulanstransporter med flygplan är liten. I
relation till regionens verksamhetsomslutning endast 0,02 procent. Region Örebro
läns kostnader för flygambulanstjänster, med eller utan KSA, kommer därmed inte
påverka regionens möjligheter att finansiera eller bedriva vård eller annan verksamhet
i regionen.
Ambulanstransporter med flygplan behövs i Sverige. Men, dess kvalitet behöver
utvecklas. Regionstyrelsens uppfattning är även att alla invånare i Sverige ska ha
tillgång till en likvärdig kvalitet på ambulansflygtjänster oavsett var de bor. Som
medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är Region Örebro län delaktig,
påverkar och tar ansvar för dess utveckling och kostnadseffektivitet.
Mot bakgrund av ovanstående beslutar regionstyrelsen
att medborgarförslaget ska vara besvarat.

För Region Örebro län

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Region Örebro län
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MEDBORGARFÖRSLAG
Namn

michael

Efternamn

luff

Förslaget (Kortfattat namn)

Avvakta/ stoppa förslaget om delägarskap i ambulansflygplans verksamhet

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

Medborgarförslag till ROL
Med anledning av att regionen skall ingår i ett flygbolag som del ägs av RÖL tillsammans med
andra Regioner för ambulansflyg.
Bakgrund. Information utåt har varit knapphändig om detta stor utgiftspost för regionen och det
kan knappast har kommit vid en mindre lämplig tidpunkt. Även i gynnsamma ekonomiska tider
skulle detta vara en utgift som måste kommer under rubriken " mindre nödvändig " gentemot
många andra som står under rubriken Högsta prioritering " . Nu verkar det gå mot
beslut/genomförande snart och då är det i högsta grad en utgift man måste fundera över en gång
till. lts never too late to stop
Vårt förslag är 1. Detta skall läggs i malpåse helt och hållit pga sina omfattande kostnader och
stora driftskostnaderna årligen. Vinsterna för det enskilda region är för lite för att motivera så
stora åtagande när hela sjukvården gå på knäna. Obs! oavsett hur långt gångna planerna är!
2. Regionen återremittera för förnyade budgeterings uppdateringar, behövs
beprövande om i de nya situationer som Covid 19 innebära att detta är en investering som bör
awaktas till bättre tider och när man vet fullt ut vad covid 19 ha kostat regionen efter bidrag från
staten, och vad återuppbyggnad av lager, förberedelse inom beredskap och personalbehov för
nya liknande händelse så att man klara att hantera på ett bättre sätt. Återigen oavsett hur långt
gångna man är i frågan.
Motiveringar.
Det ha gått en tid sedan original handlingarna togs fram med en budget på 700 miljoner plus och
driftskostnader på det årligen där siffrorna är svårt att ta fram utan att vet mer ingående vilken
andel man ha, men de siffrorna som ha nämnts är höga hur man än ser på det. Det enda rätta
sättet att se på det är sparade pengar mot nuvarande kostnader / alternativ förbättrat vård
transporter som värderas så pass högt att det motiveras en mer kostnad. Det skulle kunna
jämföras med t.ex att en förlossnings avdelning inom regionen skall kunna ha full bemanning för
neonatalvård @ 20 miljoner per år för att rädda ca 10tal sjuka nyfödda barn. Klara det inte
sådana kalkylen skall det definitivt ifrågasättas.
Covid 19 ha ställt till det reellt för sjukvården — detta kunde ingen förutse, då är det ännu
mer motiverat med att tänker om i diskussionen om nödvändighet av just detta väldigt hög utgift
som per liv räddat, utöver det som finns möjligt idag med befintligt system, kan bli en svår
ekvation att stå för. Det är inte så att många riskera att dö pga att detta utebli, mer än
tidsförlängning innan man kommer till vårddestinationen.
Även andra delar av vården är väldigt utsatta just nu och det är inte orimligt att tror att
personalkostnader kommer att ökas väsentligt när man måste ha bättre täckning för att personal
skall orka med den högre belastning ett Pandemi innebär under långa perioder, som i sin tur
innebära ännu längre perioder med underbemanningen pga semesteruttag och sjukdomar som
är direkt följd av Covid situationen. Detta sluka högkvalificerad personal som kunde användas
bättre.
Man kan lista upp hur många anledningar som helst för att INTE fortsätter vara med i
detta oroiekt men väldiat få motiverinaar för att man ska medverkan. soecielit i en verksamhet
Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
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MEDBORGARFÖRSLAG
Namn

michael

Efternamn

luff

Förslaget (Kortfattat namn)
forts. avvakta/stoppa förslaget om delägarskap i ambulansflygplans verksamhet
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

Man kan lista upp hur många anledningar som helst för att INTE vara med i detta projekt
men väldigt få motiveringar för att man ska medverkan, speciellt i en verksamhet som inte ha
vård som huvudämne utan mer drift av flygplan och underhåll därav. Det anse vi det finns andra
som kan bedriva på ett bättre sätt
Med vänliga hälsningar
Rädda akuten Karlskoga & Lindesberg.
genom Michael Luff.
(ber om ursäkt för ev. brister i Svensk stavning/grammatik.

1,21

Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben digitalisering, Ulrika Landström

2021-05-25

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4319

Organ

Regionstyrelsen

Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026
inklusive årlig plan 2021-2022.
Sammanfattning
Godkännande av förslaget till Program för digitalisering Region Örebro län 20212026. Programmets syfte är att leda och styra digitaliseringsarbetet på en övergripande
nivå och tydliggöra hur Region Örebro län kan använda digitaliseringen som
strategiskt verktyg för att skapa verksamhetsutveckling.
I november förra året tog regionfullmäktige beslut om Digitaliseringsstrategi för
Örebro län 2021-2026 som stakar ut riktningen för det länsgemensamma arbetet kring
digitalisering. Parallellt med detta arbete har det också pågått ett arbete med att ta fram
ett Program för digitalisering Region Örebro län, som dels beskriver vår organisations
övergripande arbete för att möjliggöra och samordna digitalisering inom regionen, och
dels beskriver vår roll i det länsgemensamma arbetet.
I Region Örebro läns verksamhetsplan finns ett uppdrag om att under 2021 ta fram en
intern handlingsplan gällande digitalisering för Region Örebro län, som ska utgå från
Örebro läns digitaliseringsstrategi vilken i sin tur ska ersätta nuvarande regionala
digitala agendan. Det framarbetade förslaget till program sträcker sig till 2026 och för
att möjliggöra flexibilitet och ett agilt arbetssätt har en årlig plan tagits fram som
beskriver de projekt, uppdrag och förstudier som planeras genomföras inom ramen för
programmet. Denna plan kommer följas upp och revideras årligen.
Ärendebeskrivning
Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och privata Sverige där
digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska
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utvecklingen går fort och kommer troligtvis att gå ännu snabbare i framtiden. Idag
förväntar sig både invånare och företag en effektiv digital kontakt med myndigheter
och organisationer och att de ska erbjuda smarta digitala lösningar för olika händelser i
livet.
Region Örebro län ska vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft
för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål och därigenom skapa ett
effektivt och innovativt samhälle. Genom att satsa på kompetensutveckling, trygga
system, tydligt ledarskap, innovativa lösningar och robust infrastruktur kan Region
Örebro län åstadkomma den förflyttningen och bidra till att Sverige blir bäst i världen
på att använda digitaliseringens möjligheter.
I Region Örebro läns verksamhetsplan finns ett tydligt uppdrag om att vår digitala
verksamhetsutveckling behöver gå snabbare och att våra verksamheter ska fortsätta att
utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Det handlar i grund och botten
om att utveckla nya arbetssätt och processer och accelerera den digitala
verksamhetsutvecklingen. För att klara detta behöver vår digitala mognad öka både
bland medarbetare och ledare, liksom vår förmåga att ha ett invånarperspektiv.
Bedömning
Baserat på erfarenheter från den länsgemensamma digitaliseringsstrategin ses det som
positivt att programmets mål ligger på en mer övergripande nivå och att
konkretiseringen av aktiviteter sker i de årliga aktivitetsplanerna.
I en föränderlig värld är det viktigt att vara följsam och ha utrymme för att kunna göra
snabba omprioriteringar utifrån förändrade förutsättningar i samhället. Detta är möjligt
i arbetet med programmet då aktivitetsplanen följs upp årligen och revideras utifrån
nya och förändrade behov. På så sätt möjliggörs omprioriteringar i aktiviteter och
insatser vilket i sin tur skapar en mer agil och anpassningsbar organisation.
För att åstadkomma ett gemensamt ansvar kring digitaliseringsfrågorna i regionen
behöver Region Örebro län fokusera på det som ger störst mervärde för hela
organisationen att kraftsamla kring.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Den övergripande visionen för programmet är densamma som för den
länsgemensamma digitaliseringsstrategin, nämligen ett hållbart digitaliserat Örebro län
varför alla dessa tre perspektiv finns med i arbetet. Omställningen till ett hållbart
digitaliserat samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens
samhällsutmaningar. Använd på rätt sätt kan digitalisering vara en möjliggörare för att
skapa ett hållbart samhälle inte enbart ur ett miljöperspektiv utan även ur ett barn- och
jämställdhetsperspektiv.
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Ekonomiska konsekvenser
Med bakgrund av de stora demografiska utmaningar offentlig sektor står inför och att
Region Örebro län måste ställa om för att kunna tillhandahålla likvärdig service till
våra invånare med mindre resurser, kan digitalisering ses som ett verktyg för att
åstadkomma stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Här kan programmet
med årliga aktiviteter på sikt vara en möjliggörare för att nå detta.
Aktivitetsplanen kan kopplas till det årliga verksamhets och budgetplansarbetet.
Uppföljning
Det kommer ske löpande rapportering till regionens ledningsgrupp och årlig
uppföljning av den aktivitetsplan som tas fram.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021.
Förslag Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026 med årlig
aktivitetsplan.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Staben digitalisering
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1.

Målbild

Sveriges regering har antagit en digitaliseringsstrategi för att driva på den digitala
utvecklingen och strategins övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter. Omställningen till ett hållbart digitaliserat
samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.
Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och privata Sverige där
digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska
utvecklingen går fort och kommer troligtvis att gå ännu snabbare i framtiden. Idag
förväntar sig både invånare och företag en effektiv digital kontakt med myndigheter
och organisationer och att de ska erbjuda smarta digitala lösningar för olika händelser
i livet. Enligt digitalt först1 ska digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, vara
förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med
organisationer och med företag.
Region Örebro län ska vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens
kraft för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål och därigenom skapa
ett effektivt och innovativt samhälle. Genom att satsa på kompetensutveckling, trygga
system, tydligt ledarskap, innovativa lösningar och robust infrastruktur kan vi
åstadkomma den förflyttningen och bidra till att Sverige blir bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
Vägledande principer för vårt digitaliseringsarbete är Region Örebro läns
värdegrundsord (fyll i dessa när de beslutats) som syftar till att ge oss kraft att
tillsammans skapa ett bättre liv för våra invånare med hjälp av digitaliseringens
möjligheter.

2.

Bakgrund och uppdrag

Arbetet med att ta fram ett program för digitalisering och en förtydligande
aktivitetsplan har skett på uppdrag av regionens ledningsgrupp och har tagits fram av
strategigruppen för digitalisering som består av representanter från regionens alla
förvaltningar och leds av chefen för stab digitalisering.
Övergripande styrande dokument för arbetet i programmet är:
För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserarvi-det-offentliga-sverige/
1
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Region Örebro län

Region Örebro läns verksamhetsplan 2021
Regional utvecklingsstrategi 2018-2030
Omvärldsrapport 2020
Utöver dessa övergripande dokument finns det även verksamhets och
områdesspecifika dokument som är av betydelse, som tex Målbild hälso och
sjukvården 2030, Regional handlingsplan för bredband och Innovationsstrategi
Örebroregionen med flera.
Inom regionen finns beslutade program, till exempel program för e-hälsa och Visus,
som har särskilda programstyrgrupper för genomförande av ingående uppdrag och
projekt. Dessa program är framtagna för Region Örebro läns arbete för att nå målen i
Vision e-hälsa 2025 och samverkan nationellt.
Region Örebro län är en av de samverkande parterna i arbetet med länets
digitaliseringsstrategi och har också det samordnande ansvaret för den. Detta innebär
att regionen kommer samverka med övriga parter i digitaliseringsfrågor under
programperioden och det kommer redovisas i länsgemensamma handlingsplaner.
Utöver dessa länsgemensamma handlingsplaner arbetar respektive samverkande
organisation med sina handlingsplaner utifrån sin organisations mål och behov. Detta
program visar Region Örebro läns övergripande arbete för att möjliggöra och
samordna digitalisering inom regionen och hur vi ska bidra till att nå målen i länets
digitaliseringsstrategi och visionen om ett hållbart digitaliserat län.
I Region Örebro läns verksamhetsplan finns ett tydligt uppdrag om att vår digitala
verksamhetsutveckling behöver gå snabbare och att våra verksamheter ska fortsätta
att utveckla och öka användningen av digitala lösningar. Det handlar i grund och
botten om att utveckla nya arbetssätt och processer och accelerera den digitala
verksamhetsutvecklingen. För att klara detta behöver vår digitala mognad öka både
bland medarbetare och ledare, liksom vår förmåga att ha ett invånarperspektiv.
Programmet med de årliga aktivitetsplanerna är ett stöd i denna utvecklingsprocess.

2.1 Syfte
Programmets syfte är att leda och styra digitaliseringsarbetet på en övergripande nivå
och tydliggöra hur Region Örebro län kan använda digitaliseringen som strategiskt
verktyg för att skapa verksamhetsutveckling. Målen i programmet uppnås genom
årliga aktivitetsplaner som beskriver de projekt, uppdrag och förstudier som planeras
att genomföras inom ramen för programmet.
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2.2 Omfattning
Programmet bygger på den nationella digitaliseringsstrategin och fokuserar på de fem
områden som finns där: kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.
Utifrån de förutsättningar som råder i Region Örebro län fokuserar vi inom varje
område på ett antal övergripande mål och effektmål som vi tror kan förbättra
verksamheten och bidra till verksamhetsutveckling och en positiv samhällsutveckling.
Programmet följer tidsplanen för länets digitaliseringsstrategi, 2021-2026, och ligger
till grund för de årliga aktivitetsplanerna som omfattar olika projekt, uppdrag, och
förstudier inom digitaliseringsområdet.

2.3 Förutsättningar
Programmet handlar om att leda och styra digitalisering på en övergripande nivå och
skapa förutsättningar för verksamheterna att bedriva verksamhetsutveckling.
Fokus för programmet är att omhänderta digitaliseringsfrågor som berör alla
verksamheter och stöttar hela organisationen. För att programmet ska nå önskad
effekt krävs att varje förvaltning är delaktig i arbetet och verkar för en ökad digital
mognad i sina respektive verksamheter.
Inför varje årlig aktivitetsplan kommer strategigruppen för digitalisering identifiera de
gemensamma behov och hinder inom området digitalisering som finns i
organisationen och dessa kommer ligga till grund för de aktiviteter som tas fram. På
så sätt tillämpas ett agilt arbetssätt som möjliggör flexibilitet. I detta arbete kommer
hänsyn tas till redan beslutade uppdrag inom VP och även nationella uppdrag och
riktlinjer.
Det finns ett mervärde i att organisationen tar sig an dessa frågor gemensamt och inte
var och en för sig. Dessa identifierade behov och hinder kommer ligga till grund för
aktiviteterna inom respektive område i de årliga planerna så länge det bedöms
nödvändigt. Även övriga aktiviteter kan tillkomma i planerna utifrån behov.

3.

Effektmål

Fokus för programmet är de områden som finns specificerade i den nationella
digitaliseringsstrategin. Varje område innehåller effektmål som i sin tur genererar
aktiviteter i de årliga aktivitetsplanerna
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3.1

Digital Infrastruktur

Effektmål:
Region Örebro län har tillgång till infrastruktur som medger ändamålsenliga digitala
tjänster och som stödjer digitalisering

3.2

Digital kompetens

Effektmål:
I Region Örebro län använder och utvecklar alla medarbetare den digitala kompetens
som behövs för att fullfölja sitt uppdrag

3.3

Digital trygghet

Effektmål:
Region Örebro län har de bästa förutsättningarna för att alla på ett säkert sätt ska ta
del av, ta ansvar för samt ha tillit till digitalisering

3.4

Digital innovation

Effektmål:
Region Örebro län har de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer
ska utvecklas, spridas och användas

3.5

Digital ledning/ledarskap

Effektmål:
I Region Örebro län sker rättssäker och relevant effektivisering och
kvalitetsutveckling genom digitalisering

3.6 Verksamhetsförändringar
För att nå effektmålen kommer det vara nödvändigt med förändringar i alla
verksamheter bland annat genom nya processer och arbetssätt. Vi måste också ge
förutsättningar för att våra invånare kan vara delaktiga i processen och påverka
verksamheten.

4.

Ingående projekt och aktiviteter

Planering av projekt, uppdrag, förstudier och aktiviteter görs årsvis. Ingående projekt
och förstudier/uppdrag varierar över programmets livslängd och beskrivs separat i
årliga planer.
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5.

Nyttorealisering

Programmet ska skapa nytta och hela tiden ha effektmålen i fokus. De årliga
planernas aktiviteter, ska leda fram till önskad nytta och effekt.

6.

Organisation Region Örebro län

Program för digitalisering 2021-2026 med de årliga aktivitetsplanerna beslutas av
Regionstyrelsen. Regionens ledningsgrupp har ansvar för programmets genomförande
och det hålls operativt samman av Strategigruppen för digitalisering, som är
beredningsgrupp till regionens ledningsgrupp när det gäller digitaliseringsfrågor.

7.

Kvalitetssäkring och prioritering

För att säkerställa att de aktiviteter som genomförs inom programmets ram ligger i
linje med Region Örebro läns mål och styrande dokument kommer vi att tillämpa en
beredningsprocess. Processen fastställer vilka kriterier som gäller för att en aktivitet
ska lyftas till strategigruppen och vara aktuell för programmet. Detta är en agil
process och kan komma att utvecklas under programplanens gång.

Initiativ /behov
digitalisering

Analys/beredning

Beslut prioritering

Figur 1 Beredningsprocess digitaliseringsinitiativ

8.

Framtida möjligheter och utmaningar

Den pågående pandemin har inneburit ett stort digitalt utvecklingssprång hos så väl
organisationer som invånare och det som normalt tar några år har nu skett på bara
några månader. Detta faktum innebär en stor möjlighet för oss då dessa frågor nu
finns på agendan på ett helt annat sätt än tidigare. Det finns en tydlig vilja från
politiken att vi ska öka digitaliseringstakten, det finns många pågående initiativ ute i
verksamheterna och en stor efterfrågan på digitala tjänster och verktyg både bland
medarbetare och invånare. Allt detta möjliggör en snabbare digital
verksamhetsutveckling som i slutänden skapar ett bättre liv för våra invånare.
Att öka digitaliseringstakten kan ge snabbare beslut, frigöra resurser och bidra till
bättre service till invånare men det finns också en hel del utmaningar. Utmaningen
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ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt
IT-stöd för att nå bästa nytta och även att anpassa vår interna organisation till snabba
omställningar. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser
uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt
kring vem som har behörighet till informationen. Även digitalt utanförskap och
digital kompetens är utmaningar som måste lösas.
Riskhantering sker kontinuerligt och genomförs både på program- och projektnivå.

9.

Budget

Budget och resursallokering hanteras och beslutas i samband med de aktiviteter som
initieras inom programmets ram.

10. Uppföljning och revidering
Uppföljning och revidering av de årliga handlingsplanerna görs av regionens
Strategigrupp för digitalisering. Resultat, avvikelser och revideringar rapporteras till
regionens ledningsgrupp.
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1.

Program för digitalisering

Sveriges regering har antagit en digitaliseringsstrategi för att driva på den digitala
utvecklingen och strategins övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på
att använda digitaliseringens möjligheter. Omställningen till ett hållbart digitaliserat
samhälle är en förutsättning för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar.
Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och privata Sverige där
digitalisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska
utvecklingen går fort och kommer troligtvis att gå ännu snabbare i framtiden. Idag
förväntar sig både invånare och företag en effektiv digital kontakt med myndigheter
och organisationer och att de ska erbjuda smarta digitala lösningar för olika händelser
i livet. Enligt digitalt först1 ska digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, vara
förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med
organisationer och med företag.
Programmets övergripande strategi är att genomföra olika aktiviteter inom Region
Örebro län för att uppnå målen i den nationella digitaliseringsstrategin och även länets
digitaliseringsstrategi. Målen i programmet uppnås genom årliga aktivitetsplaner som
beskriver de projekt, uppdrag och förstudier som planeras att genomföras inom ramen
för programmet.
Arbetet ska präglas av att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar utifrån en
lärande organisation.
Övergripande styrande dokument för arbetet är:
För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
Region Örebro läns verksamhetsplan 2021
Regional utvecklingsstrategi 2018-2030
Omvärldsrapport 2020
Utöver dessa övergripande dokument finns det även verksamhets och
områdesspecifika dokument som är av betydelse, som tex Målbild hälso och
sjukvården 2030, Regional handlingsplan för bredband och Innovationsstrategi
Örebroregionen med flera.

För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserarvi-det-offentliga-sverige/
1
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Inom regionens systemförvaltningsområden sker utveckling och anpassningar kopplat
till respektive verksamhetssystem. Även för AI och e-hälsa/nationella tjänster, finns
särskilda grupperingar för styrning av ingående uppdrag och projekt.

2.

Syftet med årlig plan

I denna plan beskrivs de projekt, uppdrag och förstudier som planeras att genomföras
inom ramen för program för digitalisering under 2021-2022.
Budget och resursallokering hanteras och beslutas i samband med de aktiviteter som
initieras inom aktivitetsplanens ram.

3.

Sammanställning för 2021-2022

I arbetet med framtagandet av aktivitetsplan för 2021-2022 har ett antal gemensamma
behov och hinder inom området digitalisering som finns i organisationen identifierats
och dessa ligger till grund för de aktiviteter som tas fram:
• Låg digital mognad
• Digitalisering uppfattas ofta som en ”IT teknisk fråga” och inte som en del
av verksamhetsutvecklingen
• Ej tillfredsställande sampel mellan IT och verksamhet gällande identifierade
behov och prioritering
• Stuprörstänk mellan systemförvaltningsorganisationerna
• Bristande ledning och styrning när det gäller digitalisering
• Informationssäkerhet och juridiska hinder
Det har även identifierats ett antal möjligheter som kan underlätta den digitala
verksamhetsutvecklingen:
• Strategigruppen för digitalisering har skapats
• Flera stora införanden är på gång inom organisationen
• Många initiativ pågår ute i förvaltningarna
• Det finns en stor efterfrågan på digitala tjänster och verktyg
• Det finns ett stort driv ute i verksamheterna
• Tydlig inpekning från politiken
• Det finns en vilja och beslutsamhet från ledningen
Det finns ett mervärde i att organisationen tar sig an dessa frågor gemensamt och inte
var och en för sig. Dessa identifierade behov och hinder kommer ligga till grund för
aktiviteterna inom respektive område i den årliga aktivitetsplanen så länge det
bedöms nödvändigt. Även övriga aktiviteter kan tillkomma i planen utifrån behov. På
så sätt tillämpas ett agilt arbetssätt som möjliggör flexibilitet. I detta arbete kommer
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hänsyn tas till redan beslutade uppdrag inom VP och även nationella uppdrag och
riktlinjer.

3.1

Gemensamma projekt och uppdrag inom program
för digitalisering 2021 - 2022

Namn

Status

Effektmål

Genomförande
Uppdrag digitala möten

Uppdrag genomfört och
beslutat 2020.
Åtgärdsförslag följs upp
under 2021.
länk till slutrapport
Förstudie med
rekommendation till
beslut genomförd 2020.
Bevakas under 2021.
länk till förstudie
Arbete med HS
genomfört 2020. Arbetet
avslutat och beslutat
2021. Framtagande av
plan för nästa steg under
2021.
länk projektplan och
beslutsunderlag för HS
Förstudie genomförd
2020. Plan för nästa steg
tas fram under 2021.
länk till förstudie
Förslag för ledning
framtaget 2020. Under
2021 genomförs
utbildning för ledning,
fackliga representanter
och politiken.
länk till ppt

Digital infrastruktur

Genomförande
Säker Digital Kommunikation SDK

Genomförande
Standardiseringsprojekt med
namnsättning

Genomförande
Digital signering

Genomförande
Utbildningspaket digital
transformation

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur

Digital infrastruktur

Digital kompetens
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Genomförande
Microsoft 365

Förstudie genomförd
2020. Beslut om
genomförande och
uppstart 2021.
länk till direktiv
Plan nästa steg för ett
bredare genomförande
tas fram under 2021.

Digital infrastruktur

Etablering
Plan med aktiviteter inom området:
Legala hinder gällande molntjänster,
informationsdelning och
informationssäkerhet

Plan för att identifiera
legala hinder och ta
fram aktiviteter under
2021.

Digital trygghet

Etablering
Berednings- och prioriteringsprocess
för gemensamma
digitaliseringsinitiativ inom regionen

Arbete med att ta fram
och besluta berednings
och prioriterings process
för gemensamma
digitaliseringsinitiativ
samt tydliggöra roller
och ansvar startas under
2021
Under 2021 utreda ett
par områden där RPA
kan nyttjas inom Region
Örebro län för
automatiserade
processer.

Digital
ledning/ledarskap

Etablering
Plan Digital transformation

Etablering
Pilotprojekt RPA*
*RPA (Robotic Process Automation),
digital arbetskraft (programmerad
mjukvara) som effektiviserar
manuella processer.
Tillkommande uppdrag kan
identifieras och läggas till under
pågående programperiod.

Digital kompetens

Digital innovation

Övergripande statusrapportering för programmet sker till strategigruppen för
digitalisering. Rapportering för olika projekt/uppdrag sker inom respektive projekt
och uppdragsorganisation. Programmet samlar information här: Länk till arbetsrum
på intranätet.
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3.2

Samordning med pågående parallella prioriterade
digitaliseringsområden inom regionen

Ett nära samspel behövs med nedanstående pågående prioriterade
digitaliseringsområden, som har en särskild ledning för genomförande enligt nedan:
Namn

Digitaliseringsstrategi Örebro län
Leds av Region Örebro län, med samverkande organisationer. Länets kommuner,
Länsstyrelsen, Universitetet och Inera.
länk till strategin
AI
Leds av Region Örebro län via ett särskilt AI-råd
Program e-hälsa/nationella tjänster
Leds via egen programstyrgrupp med årliga planer för ingående projekt och uppdrag för
regionen. Samarbete nationellt via Inera ingår i planen. Finns särskild plan med kommunerna.
För närvarande ett tjugotal aktuella projekt i genomförandefasen, bland andra:
Första linjens digitala vård –pilot symtombedömning och hänvisning länk
Egenmonitorering –piloter länk
Digital levnadsvanemottagning länk
Stöd och behandlingsplattformen årliga införandeplaner länk
Program Visus – nytt vårdinformationsstöd för Hälso och sjukvården
Leds via egen programstyrgrupp med ingående uppdrag och projekt inom regionen.
Ingår i ett bredare samarbete med åtta andra regioner, Sussa samverkan.
länk till programplan
Systemförvaltningsorganisationerna kopplat till de olika verksamhetssystemen inom
regionen.
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Dnr: 20RS5884

Organ

Regionstyrelsen

Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta reviderad version av energi- och klimatprogrammet för Örebro län.
Sammanfattning
En revidering av energi- och klimatprogrammet för Örebro län har genomförts.
Förslag till nytt energi- och klimatprogram för åren 2021-2025 har tagits fram.
Programmet har skrivits fram i bred dialog med länets aktörer, och i samverkan med
Länsstyrelsen i Örebro län. Programmet sätter ramarna för energi- och klimatarbetet i
länet med en långsiktig klimatvision, och övergripande och mätbara mål för utsläpp av
växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.
Det nya energi- och klimatprogrammet ska fastställas av Regionstyrelsen och
Regionfullmäktige under 2021. Programmet fastställs även av ledningen för
Länsstyrelsen i Örebro län i en parallell process.
Ärendebeskrivning
Energi- och klimatprogrammet för Örebro län är ett gemensamt dokument för Region
Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Det sätter ramarna för respektive
organisations arbeta med att stötta aktörer i länet i energi- och klimatfrågor.
Programmet ger en långsiktig vision, övergripande och mätbara mål, samt
insatsområden och insatsmål.
Det nuvarande energi- och klimatprogrammet för Örebro län har reviderats utifrån
uppdaterad statistik och relevant omvärldsinformation. Nytt energi- och klimatprogram
gäller för åren 2021-2025.
Programmet har tagits fram gemensamt med Länsstyrelsen i Örebro län och i dialog
med länets kommuner. Det har även skickats på remiss till relevanta aktörer i och
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utanför länet för bred förankring. Programmet utgör ett underlag för Region Örebro
läns och Länsstyrelsens arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet.
Programmets målsättning innebära ökad energieffektivisering, minskad
klimatpåverkan och högre andel förnybar energi i länet.
Det reviderade programmet tar utgångspunkt i det befintliga programmet, samt i den
uppföljning av programmet som gjordes 2019. Det följer nationella och internationella
energi- och klimatmålsättningar, Agenda 2030 samt Fossilfritt Sveriges nationella
färdplaner.
Programmet kopplar till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och samordnas även
med Region Örebro läns interna hållbarhetsprogram och andra relevanta regionala
styrdokument. Programmet utgör också åtgärdsplan för fokusområde minskad
klimatpåverkan i det regionala miljömålsarbetet.
Programmet är ledande för det energi- och klimatråd som nu bildats i Örebro län.
Även kommunerna i länet har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta det i
befintlig form, eller anpassa delar av det för respektive kommun som sina energi- och
klimatstrategier.
Programmet är uppbyggt med en vision, tre övergripande mål och fem insatsområden.
Vision ger riktningen för länets energi- och klimatarbete och de tre övergripande
målen mäter hur vi når vår vision. De fem insatsområdena är områden vi fokuserar

på och som har stor påverkan på energi och klimat i länet. Varje insatsområde
har separata mål för respektive område.
Vision för Örebro läns energi- och klimatprogram:
I Örebro län arbetar vi tillsammans för att minska klimatutsläppen och använda
resurser på ett hållbart sätt. Vi har en effektiv energianvändning och den energi som
används är förnybar.
Med visionen vill vi säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer i
Örebro län.
Vi har tre övergripande mål för att nå visionen:
1. Minskning av de totala utsläppen av växthusgaser.
Mål: Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre
än 2005 års nivåer. Delmål 2025: En minskning med 50 procent.
2. Ökad andel förnybar energi.
Mål: Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent
förnybar energi. Delmål 2025: minst 75 procent förnybar energi.

www.regionorebrolan.se

503 (773)

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

3 (4)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Energi och klimat, Linda Svensson

2021-05-25

FöredragningsPM
Dnr: 20RS5884

3. Ökad energieffektivisering.
Mål: Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare
jämfört med 2005. Delmål 2025: En effektivisering med 45 procent.
De tre målen ska gemensamt leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det motsvarar även det nationella målet.
För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har vi även
identifierat fem insatsområden. Insatsområdena har identifierats utifrån möjligheterna
att skapa samarbete och samverkan mellan regionala aktörer. Det är områden där det
finns regional och lokal rådighet och områden där insatser kan ha stor effekt för att
minska länets klimatpåverkan. De fem insatsområdena är:
•

Fossilfria resor och transporter

•

Ett robust och förnybart energisystem

•

Företagens energi- och klimatarbete

•

Effektiva och fossilfria byggnader fossilfria byggnader

•

Hållbar produktion och konsumtion

Områdena överlappar varandra och många utmaningar och insatser sker i samspel
mellan de olika områdena, och denna symbios ökar allt mer. Behovet av samsyn och
samordning är stort och de olika insatsområdena går att arbeta med utifrån olika
perspektiv och verksamheter.
Beredning
Information om reviderat energi- och klimatprogram har presenterats för kulturnämnd
och regional tillväxtnämnd.
Ärendet har beretts inom avdelning energi och klimat, och i samråd med Länsstyrelsen
i Örebro län.
Bedömning
I och med en bred förankring under framtagandet av programmet, en utförlig remiss
samt förankring i energi- och klimatrådet anser vi att programmet ska antas.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Programmet ger konsekvenser på miljöperspektivet genom arbete för att uppnå de
regionala klimatmålen.
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Programmet ger inga konsekvenser på barn- och jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av åtgärderna inom programmet tas separat inför varje åtgärd.
Uppföljning
Årlig uppföljning av mål och statistik sker gemensamt med Länsstyrelsen i Örebro län.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021.
Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021-2025.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige
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