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Föredragningslista

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ordföranden och Willhelm Sundman (L) med Karin Sundin (S) som ersättare justerar
protokollet.
Protokollet ska vara justerat senast den 25 juni 2021.
2. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4796
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussar i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag om att
behålla flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

3. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4797
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag om att
behålla flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
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4. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4798
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

5. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4799
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

6. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4800
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att inte stänga ner flextrafiken

7. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4802
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att inte stänga ner flextrafiken

8. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4803
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
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9. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4805
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

10. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4806
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

11. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4808
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
5 (616)

www.regionorebrolan.se

Föredragningslista

Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

12. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4809
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

13. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4812
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
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14. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4813

Föredragande:

Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021 om
att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att behålla
flexbussarna
Medborgarförslag om att behålla flexbussarna

15. Anmälan av medborgarförslag om att ha bröstpump tillgänglig på akuten
vid Karlskoga lasarett
Diarienummer: 21RS4982
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 17 maj 2021 om
att ha bröstpump tillgänglig på akuten på Karlskoga lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för hälso- och
sjukvård.
Beslutsunderlag

•

Medborgarförslag om bröstpump på akuten i Karlskoga

16. Anmälan av medborgarförslag om att återöppna primärjour för kirurgi,
ortopedi och urologi 21:00-07:30 på Lindesbergs lasarett
Diarienummer: 21RS5471
Förslag till beslut

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

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 28 maj 2021 om
att återöppna primärjour för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på Lindesbergs
lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för hälso- och
sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av inkommet medborgarförslag
Medborgarförslag om att återöppna primärjouren vid Lindesbergs lasarett

17. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och
Fredrik Persson (MP) om att utveckla tillgång till reservat, leder och
nationalparkerna
Diarienummer: 21RS5489
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regional tillväxtnämnd och samhällsbyggnadsnämnd för
beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och
Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 28 maj 2021 om att utveckla tillgång till
reservat, leder och nationalparkerna.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att utveckla
tillgång till reservat, leder och nationalparker
Motion - Utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparkerna

18. Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun
Diarienummer: 20RS6891
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun utse
…………………….(S) för tiden 2021-06-11 – 2022-12-31.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, kompletteringsval till kommunala
handikapprådet i Degerfors kommun

19. Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor
Diarienummer: 21RS4047
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor utse ……………….. (SD) för tiden 202106-11 – 2022-12-31.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beviljade Pernilla Marbergs (SD) begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor den 29 april 2021.
Ny ledamot ska utses till rådet för funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag

•

FöredragningPM regionstyrelsen 2021-06-11, kompletteringsval rådet för
funktionshinderfrågor

20. Kompletteringsval till Nyckelfondens styrelse
Diarienummer: 21RS5239
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att efter Benny Frengen utse Jenny Emerén till ny ersättare i Nyckelfondens stiftelse för
tiden 2021-06-11 – 2022-12-31.
Sammanfattning

En ny ersättare i Nyckelfondens styrelse ska utses efter Benny Frengen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, kompletteringsval till Nyckelfondens
styrelse
Förslag till ny ersättare i Nyckelfondens styrelse

21. Revidering av den gemensamma varuförsörjningsnämndens reglemente
och samverkansavtal mellan medlemmarna
Diarienummer: 21RS4096
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
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att godkänna föreslagen revidering av reglemente och samverkansavtal avseende den
gemensamma varuförsörjningsnämnden.
Sammanfattning

Region Örebro län är tillsammans med Region Västmanland, Region Dalarna, Region
Sörmland och Region Uppsala medlem i den gemensamma varuförsörjningsnämnden.
Region Uppsala är värdorganisation för nämnden.
Varuförsörjningsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 mars 2021 beslutat föreslå
medlemmarna justeringar i reglemente och samverkansavtal. Revideringarna är i huvudsak
två: Dels införande av möjlighet till distansmöte (reglementet). Dels förändring av
bestämmelsen i samverkansavtalet om ordförandeskap och vice ordförandeskap, så att dessa
ska rotera mandatperiodvis mellan medlemmarna istället för årsvis.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, revidering av den gemensamma
varuförsörjnings-nämndens reglemente och samverkansavtal mellan medlemmarna
Protokollsutdrag sammanträde 2021-03-26 - Revidering av varuförsörjningsnämndens
reglemente och avtal om samverkan

22. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
Diarienummer: 21RS3123
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att för Region Örebro läns del godkänna överenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.
Sammanfattning

Riksdagen har den 15 december 2020 antagit propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop.
2020/21:30). Propositionen innehåller bland annat förslag om ett övergripande mål för
totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.
Av propositionen framgår att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig
behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila försvaret. Det
är särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste
samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.
Att bygga förmåga inom det civila försvaret, liksom inom det militära försvaret, är ett
omfattande arbete med långa ledtider. Arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad och
förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare. Under perioden 2021–2025
är det viktigt att förmågan i det civila försvaret utvecklas och att konkreta steg framåt tas.
Medel till regionerna inom ramen för överenskommelsen avseende 2021 omfattar
sammanlagt 200 miljoner kronor. SKR tilldelas därutöver 4,5 miljoner kronor för år 2021.
Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2022–2025 kommer att
beslutas i särskilda regeringsbeslut under förutsättning att riksdagen beviljar medel.
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Civilt försvar är den verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner samt
enskilda, företag, föreningar och andra relevanta aktörer vidtar för att förbereda
Sverige för krig. Erfarenheter från covid-19-pandemin ska omhändertas i det fortsatta
beredskapsarbetet. Under arbetet med att hantera den pågående pandemin görs
många praktiska lärdomar avseende omställning och beredskap i svensk hälso- och
sjukvård.
För att få ta del av medlen inom ramen för denna överenskommelse ska regionerna
tillsammans med berörda myndigheter delta i planeringen av totalförsvaret.
Planeringen ska förbereda Sverige för krig. I fredstid sker det i form av
beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder samt under höjd beredskap och
ytterst krig genom nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar.
Regionernas insatser bör utgå från en analys av hur hälso- och sjukvårdens beredskap
ska kunna anpassas till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården, bland annat
arbetet med en god och nära vård och den högspecialiserade vården. Regionernas insatser
påverkas under 2021 av den pågående covid-19-pandemin.
Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan hälso- och
sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som bedrivs vid
fredstida kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad verksamhet är
försörjning av läkemedel, blod, livsmedel och textilier.
Regin Örebro län bedriver sedan tidigare sådant arbete som anges i överenskommelsen, och
kommer att med detta som grund, och de medel som erhålls genom överenskommelsen,
kunna fortsätta att fördjupa detta arbete.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
2021
Meddelande till Regionstyrelsen -Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

23. Fastställande av bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB
Diarienummer: 21RS5110
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av bolagsordningen.
Sammanfattning

Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget Rodret 6
& 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån i Bettorp, dels
bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i Örebro län. Säljande
parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården Fastigheter AB.
Bussdepåer i Örebro län AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB under 2021.
I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån aktiebolagslagen och
kommunallagen.
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Förvärvet av Bussdepåer i Örebro län AB genomfördes formellt den 3 maj. Konstituerande
bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny bolagsordning,
styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar m.m. Bolagsordningen ska fastställas av
fullmäktige i Region Örebro län och i Region Västmanland för att vinna giltighet.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, bolagsordning Bussdepåer i Örebro län
AB
Bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB

24. Fastställande av bolagsordning i Bettorpsdepån i Örebro AB
Diarienummer: 21RS5111
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av bolagsordningen.
Sammanfattning

Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget Rodret 6
& 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån i Bettorp, dels
bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i Örebro län. Säljande
parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården Fastigheter AB.
Bettorpsdepån i Örebro AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB under 2021.
I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån aktiebolagslagen och
kommunallagen.
Förvärvet av Bettorpsdepån i Örebro AB genomfördes formellt den 10 maj. Konstituerande
bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny bolagsordning,
styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar m.m. Bolagsordningen ska fastställas av
fullmäktige i Region Örebro län och i Region Västmanland för att vinna giltighet.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, bolagsordning Bettorpsdepån i Örebro
AB
Bolagsordning för Bettorpsdepån i Örebro AB

25. Förnyad borgen för Stiftelsen Activa
Diarienummer: 21RS4324
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Activas låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 4 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning

Region Örebro län har ställt borgen för Stiftelsen Activas lån om högst 4 miljoner kronor.
Beslutet togs i landstingsstyrelsen den 20 april 1998. Vid omsättning av stiftelsens lån
önskar långivaren beslut om förnyelse av detta borgensbeslut.
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Stiftelsen Activa köpte 1998 en fastighet på Landbotorpsallén 25. I samband med köpet
lånade stiftelsen 8 miljoner kronor och dåvarande Örebro läns landsting och Örebro
kommun beslutade om borgen för 4 miljoner kronor var. Lånet omsattes 2016 och då
förnyade regionstyrelsen borgensbeslutet.
Den 31 december 2021 är det slutförfall på lånet som idag finns på Swedbank. För att få en
lägre ränta kommer lånet att flyttas till Kommuninvest. Kommuninvest har begärt in
borgenshandlingar för det nya lånet som planeras att tecknas från och med
1 januari 2022. Stiftelsen Activa har därför lämnat en ansökan om förnyad borgen om 4
miljoner kronor från Region Örebro län. Motsvarande beslut från Örebro kommun finns
redan.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, förnyad borgen för stiftelsen Activa
Ansökan om förnyat borgensåtagande

26. Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020
Diarienummer: 21RS3479
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för 2020
samt
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Norra
Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning

Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra
Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2020.
Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionorganisationen och kommun. I
enlighet med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i
samband med bokslutet redovisa verksamheternas resultat.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, årsredovisningar för
samordningsförbunden för år 2020
Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Sydnärke
Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Degerfors / Karlskoga
Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT
Bilaga till årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län,
SOFINT

27. Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
Diarienummer: 21RS3269
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta förslag till attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2021, samt
att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av attesträtter
fram till nästa beslut om attestliggare tas.
Sammanfattning

Förslag till attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2021.
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje
nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess
ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom
regionfullmäktiges egna verksamheter,
- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag,
samt
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en
person kan attestera.
I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionstyrelsens egna verksamheter som
regionstyrelsen fattar beslut om.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, attestliggare för regionfullmäktiges egen
verksamhet år 2021
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamhet år 2021
Signaturlista för regionstyrelsens och regionfullmäktiges egna verksamheter år 2021

28. Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
Diarienummer: 21RS3270
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att anta förslag till attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter år 2021, samt
att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av attesträtter
fram till nästa beslut om attestliggare tas.
Sammanfattning

Förslag till attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter år 2021.
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje
nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess
ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom
regionfullmäktiges egna verksamheter,
- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag
samt
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en
person kan attestera.
I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionfullmäktiges egna verksamheter
som regionfullmäktige fattar beslut om.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, attestliggare för regionstyrelsens egen
verksamhet år 2021
Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
Signaturlista för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021

29. Region Örebro läns miljöpris år 2021
Diarienummer: 21RS4145
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att delegera till regionstyrelsens ordförande att mot bakgrund av diskussionen vid
styrelsemötet besluta om vem/vilka som ska få Region Örebro läns miljöpris 2021.
Sammanfattning

Varje år delas Region Örebro läns miljöpris ut till en eller flera verksamheter. I år är
miljöpriset på 50 000 kronor och följande har nominerats:
1. Centrum för hjälpmedel
2. Utbildning och arbetsmarknad, Regional utveckling
3. Audiologiska kliniken, Örebro
4. Bygg och Verksamhetsservice Fastigheter Drift, USÖ
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5. Tolk- och Översättarservice
6. Anna Ekvall och Anna Burman, Avd 26 Barn och ungdom
På sammanträdet kommer förslag om vem som ska få priset att redovisas. För att ett beslut
inte ska riskera att avslöjas i förtid, genom att komma i protokollet, föreslås att styrelsen vid
sitt sammanträde diskuterar, och informellt beslutar om vem priset ska gå till och sedan
delegerar till ordföranden att fatta det formella beslutet.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, miljöpriset 2021
Sammanställning över inkomna nomineringar till miljöpriset 2021

30. Mälardalstaxan, etapp 2
Diarienummer: 21RS4722
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag från Mälardalstrafiks styrelse,
att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag,
att tilläggsavgift om 1.500 kronor ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger
förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag, samt
att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer
för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafiks styrelse årligen antagen
budget.
Sammanfattning

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland,
Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKTM), ingick år 2014 ett avtal om att
tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som
gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och
busstrafiken.
Mälardalstaxan infördes hösten 2017 i form av periodbiljetter med tillhörande resevillkor.
Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer Mälardalstrafik från och med
12 december 2021 (T22) att ansvara för hela produktsortimentet på de sträckor som omfattas
av Mälardalstrafik upphandlade trafik. Till följd av detta ingår även enkelbiljetter med
tillhörande resevillkor i Mälardalstrafiks sortiment från T22.
Inför Etapp 2 har ett arbete genomförts med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och
priser för Mälardalstaxan Etapp 2. Detta ärende redogör för förslag till övergripande
resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering
av kampanjer och tilläggsavgifter.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, Mälardalstaxan 2021, etapp 2
08 - Ärende 8 - Beslut om Mälardalstaxan
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•

Styrelseprotokoll 20201209 - signerad

31. Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i
östra Sverige avseende uppdateringar inför etapp 2 Mälardalstrafik
Diarienummer: 21RS2000
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår, under förutsättning att övriga ägare fattar beslut för sin del,
regionfullmäktige besluta
att ingå det tilläggsavtal som uppdaterar följande bilagor:
Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2
Bilaga C – Finansiering Etapp 2
Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2
Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.
Sammanfattning

Mälardalstrafik AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region
Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland (nedan Parterna).
Den trafik som Mälardalstrafik organiserar regleras i ett samverkansavtal, som ingåtts
mellan de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Samverkansavtalet beskriver översiktligt
vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska gå till och hur kostnaderna ska fördelas. Mellan
Mälardalstrafik och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett uppdragsavtal, som reglerar
Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarkretsen.
Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet. Samverkansavtalet
om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) tecknades
mellan Mälardalstrafiks ägare den 22 juni 2015.
Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande
förberedelser inför Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger skäl till
bifogat framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av vissa bilagor. De
bilagor som föreslås uppdateras är följande bilagor:
Bilaga B- Trafikutbud Etapp 2
Bilaga C – Finansiering Etapp 1 ersätts av Bilaga C – Finansiering Etapp 2
Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 1 ersätts av Bilaga D – Principer för prissättning
Etapp 2
Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 1 ersätts av Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga G – Affärsplan Etapp 2 ersätts av ny Bilaga G – Affärsplan Etapp 2
Bilaga A kvarstår och Bilaga E är sedan tidigare uppdaterad. Bilaga H ligger fast.
Samverkansavtalet ska i övrigt bestå oförändrat. Tilläggsavtalet är villkorat av att de
beslutande församlingarna hos Parterna, ställer sig bakom Tilläggsavtalet.
Tilläggsavtalet är bindande först när samtliga beslutande församlingar har beslutat att
tillträda Tilläggsavtalet.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om
utveckling av regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende uppdateringar inför etapp 2,
Mälardalstrafik
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i
Mälardalsregionen avseende uppdateringar inför etapp 2 Mälardalstrafik
Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 2020-12-09
Bilaga 3 - Ärende 9, beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
Bilaga 4 - ärende 9, tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
Bilaga 5 - ärende 9, bilaga B Trafikplan Trafikutbud Etapp 2
Bilaga 6 - ärende 9, bilaga C Finansiering
Bilaga 7- ärende 9, bilaga D Principer för prissättning
Bilaga 8 - ärende 9, bilaga F Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga 9 - ärende 9, bilaga G Affärsplan Etapp 2
Bilaga 10 - 08.1, ärende prismatris Mälardalstaxan period 30 dagar

32. Remissvar: SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
Diarienummer: 21RS2512
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att lämna svar på remissen i enlighet med vad som framgår av förslaget, samt
att paragrafen omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå
en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och
lokal nivå. Utredningens slutsatser och förslag redovisas i Struktur för ökad motståndskraft
SOU 2021:25 som överlämnades till regeringen i mars 2021. Region Örebro län har beretts
möjlighet att ge synpunkter på utredningen. Remisstiden löper ut 11 juni 2021.
Utredningen föreslår bland annat att landet delas in i större geografiska områden för civil
ledning och samordning, så kallade civilområden. Civilområdena ska följa samma gränser
som nuvarande samverkansregioner (tidigare sjukvårdsregioner). Utredningen föreslår att
civilområdeschefen med tillhörande kansli för Mellersta civilområdet placeras vid
Länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län tillstyrker utredningens förslag att
Länsstyrelsen i Örebro län får detta ansvar. I Örebro län finns goda förutsättningar att bygga
upp ett effektivt och väl fungerande nav i civilförsvaret för såväl Mellersta civilområdet som
för landet som helhet. Region Örebro läns samlade remissvar framgår av bifogat förslag.
Region Örebro län avstyrker däremot utredningens förslag avseende att civilområdeschefen
ska ha befogenheter att fatta beslut om bistånd mellan regioner och omfördelning av
sjukvårdsresurser mellan regioner inom civilområdet. Region Örebro län avstryker även
förslaget om ny lag om kommuners och regioners beredskap.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, svar på remissen Struktur för ökad
motståndskraft, SOU 2021:25
Svar på remissen Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25
Sammanfattning betänkandet Struktur för ökad motstandskraft(730939) (0)_TMP

33. Svar på remiss av delbetänkandet En stärkt försörjnings-beredskap för
hälso- och sjukvården, SOU 2021:19.
Diarienummer: 21RS4067
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att redovisat förslag till yttrande godkänns som Region Örebro läns yttrande till
Socialdepartementet.
Sammanfattning

Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19. Delbetänkandet gäller hur
en försörjningsberedskap kan stärkas i samverkan för att även i fredstida kris och krig kunna
säkerställa bedrivande av vård som inte kan anstå. Synpunkter önskas senast den 20 augusti
2021.
Region Örebro län är positiv till delbetänkandets intentioner med en nationell struktur med
ökat statligt ansvar och ett mer effektivt resursnyttjande av de förnödenheter vi har tillgång
till samt säkerställd distribution, inklusive lagerhållningsskyldighet även för kriser i fredstid.
Region Örebro län har dock reservationer gällande Socialstyrelsens roll och ansvar samt
oklarheter gällande finansiering, vilket redovisas mer i detalj under respektive
kapitelnummer med rubrik. I de fall kapitel inte nämns har Region Örebro län inga
synpunkter.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, svar på remiss av delbetänkandet En
stärkts försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19
Svar på remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården, SOU 2021:19
Sammanfattning remiss

34. Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Anmälningsärenden:
1. Regiondirektören har fattat beslut om tillfällig samlokalisering av verksamheterna vid
Varberga och Karla vårdcentraler under veckorna 25 – 31, 2021, 21RS4639.
2. Kanslichefen har undertecknat svar på Coronakommissionens frågor ställda i meddelande
av den 30 april 2021.
3. Förvaltningschefen för Regionservice har fattat beslut om tillsvidareanställningar enligt
sammanställning, 21RS979-5.
4. Områdescheferna inom Regionservice har fattat beslut om att bevilja bisysslor enligt
sammanställning, 21RS1939-4.
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4. Regiondirektören har undertecknat tilläggsavtal, inklusive bilagor, mellan Region Örebro
län och TietoEvery AB om Vårdinformationssystem, 15RS4406.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärder med anledning av covid-19,
20RS13268-16, 20.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärd för att upprätthålla patientsäker
verksamhet inom ANIVA och TIVA, 20RS13628-17, 25.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärd för att upprätthålla patientsäker
verksamhet inom akutmottagningen, USÖ, 20RS13628-18.
8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärder för att upprätthålla planerad
verksamhet inför sommaren 2021 i Hälso- och sjukvårdsdförvaltningen, 20RS13628-19.
9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om kompletterande åtgärder covid,
20RS13628-21.
10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om reviderat dokument övertid första
linjens chefer, 20RS13628-23.
11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om reviderat dokument övertid läkare,
20RS13628-24.
12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om reviderat dokument angående covidvård, 20RS13628-22.
Meddelandeärenden:
1. Protokoll
- Rådet för funktionshinderfrågor 2021-04-21.
2. Camilla Almgren är tillförordnad förvaltningschef under Mehmed Hasanbegovics
semester 2021-07-26 – 2021-08-08.
3. Robert Kaivanto är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa och tolkförmedling
under Caroline Balkstedts semester 2021-06-08 – 2021-06-11 och 2021-07-26 – 2021-0801.
4. Malin Sandberg är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa och tolkförmedling
under Caroline Balkstedts semester 2021-07-12 – 2021-07-25.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälnings- och meddelandeärenden

35. Regiondirektörens information

1. Periodrapport maj 2021
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Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4796
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-21

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4796

Organ

Regionfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling.
Beslutsunderlag
FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag om att
behålla flexbussarna
Medborgarförslaget

Skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

www.regionorebrolan.se

23 (616)

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

24 (616)

3
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4797

25 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-21

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4797

Organ

Regionfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling.
Beslutsunderlag
FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag om att
behålla flexbussarna
Medborgarförslaget
Skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden

www.regionorebrolan.se

26 (616)

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

27 (616)

4
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4798

28 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4798

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån åh a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

29 (616)

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

30 (616)

5
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4799

31 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4799

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

32 (616)

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

33 (616)

6
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4800

34 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4800

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå
åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

35 (616)

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

36 (616)

7
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4802

37 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4802

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå
åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

38 (616)

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

39 (616)

8
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4803

40 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS480w

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå
åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

. . . PregionorebrolanPse

41 (616)

Öostadress
Region x rebro län
Bo3 161w, 701 16 x rebro
E-post: regionen@regionorebrolanPse

42 (616)

9
Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4805

43 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4709

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå
åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

8 8 8 wregionorebrolanwse

44 (616)

. ostadress
Region P rebro län
BoÖ161x, 301 16 P rebro
E-post: regionen@regionorebrolanwse

45 (616)
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4806

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

47 (616)

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

48 (616)
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Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4808

49 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4808

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

50 (616)

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

51 (616)
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Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4809

52 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4709

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

8 8 8 wregionorebrolanwse

53 (616)

. ostadress
Region P rebro län
BoÖ161x, 301 16 P rebro
E-post: regionen@regionorebrolanwse

54 (616)
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Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS4812

55 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4812

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

www.regionorebrolan.se

56 (616)

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

57 (616)
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Anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
21RS3418

58 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS481w

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att behålla
flexbussarna
Förslag till beslut
Regionful meäfen kt mefäbmmegionks ääa r öuige vefäs uå

åuu t hemäbuå uiää fåa yr ääfvl ggnådfnr a nden åuuvefäs uå i r mendeufåa u
åuu uå åna r äån uiää pmouoöoääeu.
Sammanfattning
Ana r äf åuueuua edvomgåmkt mfäåg yåminöoa a iuuiää Region Ömevmo är n den 12 a åj 2021
oa åuuveybääå käexvs ffåmnå i Region Ömevmo är n.
Medvomgåmkt mfäågeuyåmt hemär a nåuf uiää Regionåä s uhecöäing kt mfut d i vemedningen.
Beslutsunderlag
Ft medmågningfPM megionful meäfen 2021-06-11, åna r äån oa a edvomgåmkt mfäåg åuu
veybääå käexvs ffåmnå
Medvomgåmkt mfäågeu

Ricöåmd Sia onffon
Regiondimeöut m
Skickas till:
Regionks ääa r öuige

. . . PregionorebrolanPse

59 (616)

Öostadress
Region x rebro län
Bo3 161w, 701 16 x rebro
E-post: regionen@regionorebrolanPse

60 (616)

15
Anmälan av medborgarförslag
om att ha bröstpump
tillgänglig på akuten vid
Karlskoga lasarett
21RS4982

61 (616)

www.regionorebrolan.se

62 (616)

16
Anmälan av medborgarförslag
om att återöppna primärjour
för kirurgi, ortopedi och
urologi 21:00-07:30 på
Lindesbergs lasarett
21RS5471

63 (616)
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Regionstyrelsen

Anmälan av medborgarförslag om att återöppna
primärjour för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30
på Lindesbergs lasarett
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt

att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 28 maj 2021
om att återöppna primärjour för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på
Lindesbergs lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för
hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av inkommet
medborgarförslag
Medborgarförslaget

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Skickas till:
Regionfullmäktige

www.Sl r oBsBSl 2SB,ds.t l

65 (616)

PBt edgSl t t
Rl r oBs ÖSl 2SB ,ns
c Bx 1613h901 16 ÖSl 2SB
E-pBt e: Sl r oBsl s@Sl r oBsBSl 2SB,ds.t l

66 (616)

67 (616)

17
Anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson
(MP) om att utveckla tillgång
till reservat, leder och
nationalparkerna
21RS5489

68 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Petter Arneback

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5489

Organ

Regionstyrelsen

Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att utveckla
tillgång till reservat, leder och nationalparkerna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

att remittera motionen till regional tillväxtnämnd och samhällsbyggnadsnämnd för
beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 28 maj 2021 om att utveckla
tillgång till reservat, leder och nationalparkerna.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av motion
Motionen

Rickard Simonsson
Regiondirektör

www.regionorebrolan.se

69 (616)

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

2 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Petter Arneback

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5489

Skickas till:
Regionfullmäktige

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

Motion till regionfullmäktige i Region Örebro län

20210528

Utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparkerna
I pandemins spår har många upptäckt alla fina besöksmål i naturen som naturreservat och
nationalparker utgör. I vårt län har vi över 280 reservat och två nationalparker men ändå har
besökstrycket varit mycket stort på de populäraste platserna. Det leder till nedskräpning och slitage
som ibland kan vara skadligt för reservatet och även minska intresset från framtida besök. Dessutom
kan det uppstå konflikter med kringliggande markägare eller boende.
Vi måste dock uppmuntra fortsatta besök. Det är både bra för folkhälsa och kunskap om alla olika
naturtyper vi har i länet. I nästa led gynnar det också den lokala besöksnäringen och länets
attraktionskraft.
Ett av problem är att många besök sker på några få av alla befintliga målpunkter. Det har olika orsaker
men går att påverka på olika sätt. Om tillgänglighet/faciliteter och information kring de idag mindre
besökta målen förbättras kan trycket fördelas vilket gagnar både besökare och natur. Förenklat skulle
det kunna beskrivas som infrastrukturen runt besöksmålen. Det innefattar både kunskapshöjande
åtgärder, förbättrad information om möjlighet att ta sig till målet med kollektivtrafik och cykel.
Säsongsanpassad kollektivtrafik och bättre parkeringar. Personal på plats under högsäsong, etc.
Regeringen har också uppmärksammat detta genom riktade insatser så nu är det bra läge att öka
aktiviteten i regionen. En sammanhållen plan bör tas fram med olika delar där igångsättande kan ske
inom respektive del, utan att invänta en totalt färdig helhet. Den bör innehålla följande olika
delområden
a. Infrastrukturöversyn, vilka reservat, parker och leder kan relativt enkelt nås med cykel och/eller
kollektivtrafik. Vad krävs för att förenkla för de transportslagen. Hur kan cyklar tas med på
landsortslinjer och tåg i framtiden.
b. Ta fram underlag för säsongsanpassad kollektivtrafik där extra helgturer kan vara ett inslag,
lovanpassade turer och sammanbindningsturer tex från tåg med buss som kopplar ihop Laxå station
med Tivedens nationalpark.
c. Ta fram en applösning eller tydligt kopplad reseinformation till befintlig digital info som anger
resmöjligheter med närmaste hållplats etc

71 (616)

d. Tydlig information på varje plats, inkl. karta, regler och på flera språk, även taktil information.
e. Utöka andelar av tillgänglighetsanpassade leder och reservat för närkontakt med naturen.
f. Flera bra vindskydd med eldplats och/eller tältplatser.
g. Avfallshantering och toaletter vid fler reservat och vid leders* start och slut.
h. Utnyttja möjligheten till gröna sommarjobb men också året runt jobb, genom satsningar på
underhåll och förstärkning av underlag i speciellt känsliga områden

Miljöpartiet föreslår därför fullmäktige att uppdra till Regionala tillväxtnämnden
att ta fram en handlingsplan för att sprida trycket på de mest besökta målen genom åtgärder på flera
andra målpunkter. I planen skall också ingå hur skyddet i de mest besökta målen kan förbättras.
Planen skall innehålla åtgärder inom ovanstående områden.
att de olika delplanerna och den sammanhållna planen tas fram i samverkan med länsstyrelsen och
berörda kommuner.

Mats Gunnarsson

Monika Aune

Fredrik Persson

* med leder avses både vandringsleder, kanot- och cykelleder
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18
Kompletteringsval till
kommunala handikapprådet i
Degerfors kommun
20RS6891

73 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Kristina Berglund

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 20RS6891

Organ

Regionstyrelsen

Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i
Degerfors kommun
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun utse
…………………….(S) för tiden 2021-06-11 – 2022-12-31.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Kommunala handikapprådet i Degerfors kommun
Den valde
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

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

19
Kompletteringsval till rådet för
funktionshinderfrågor
21RS4047

75 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4047

Organ

Regionstyrelsen

Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor utse ……………….. (SD) för tiden
2021-06-11 – 2022-12-31.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beviljade Pernilla Marbergs (SD) begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor den 29 april 2021.
Ny ledamot ska utses till rådet för funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, kompletteringsval rådet för
funktionshinderfrågor

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Rådet för funktionshinderfrågor
Den valda
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet

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

20
Kompletteringsval till
Nyckelfondens styrelse
21RS5239
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www.regionorebrolan.se

1 (1)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5239

Organ

Regionstyrelsen

Kompletteringsval till Nyckelfondens styrelse
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar

att efter Benny Frengen utse Jenny Emerén till ny ersättare i Nyckelfondens stiftelse
för tiden 2021-06-11 – 2022-12-31.
Sammanfattning
En ny ersättare i Nyckelfondens styrelse ska utses efter Benny Frengen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, kompletteringsval till Nyckelfondens
styrelse

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Nyckelfondens styrelse
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
Jenny Emerén

www.regionorebrolan.se

78 (616)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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21
Revidering av den
gemensamma
varuförsörjnings-nämndens
reglemente och
samverkansavtal mellan
medlemmarna
21RS4096

80 (616)

www.regionorebrolan.se

1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Niklas Tiedermann

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4096

Organ

Regionstyrelsen

Revidering av den gemensamma varuförsörjningsnämndens reglemente och samverkansavtal mellan
medlemmarna
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen revidering av reglemente och samverkansavtal avseende den
gemensamma varuförsörjningsnämnden.
Sammanfattning
Region Örebro län är tillsammans med Region Västmanland, Region Dalarna, Region
Sörmland och Region Uppsala medlem i den gemensamma varuförsörjningsnämnden.
Region Uppsala är värdorganisation för nämnden.
Varuförsörjningsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 mars 2021 beslutat föreslå
medlemmarna justeringar i reglemente och samverkansavtal. Revideringarna är i
huvudsak två: Dels införande av möjlighet till distansmöte (reglementet). Dels
förändring av bestämmelsen i samverkansavtalet om ordförandeskap och vice
ordförandeskap, så att dessa ska rotera mandatperiodvis mellan medlemmarna istället
för årsvis.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutat saknar konsekvenser ur dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutat saknar ekonomiska perspektiv.

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

2 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Niklas Tiedermann

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4096

Beslutsunderlag
Föredragnings-PM regionstyrelsen 2021-06-11
Skrivelse från varuförsörjningsnämnden med förslag till revideringar av reglemente
och samverkansavtal.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

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

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Dominique Nilsson för Region Uppsala
region@regionvastmanland.se; region.dalarna@regiondalarna.se; Region Örebro län;
registratur@regionsormland.se; Jessica Bräck
Protokollsutdrag från Varuförsörjningsnämndens sammanträde den 26 mars 2021 - Revidering av
varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan
den 22 april 2021 12:03:47
Missiv - Reglemente samt avtal om samverkan.pdf
Avtal om samverkan, revidering.pdf
Reglemente varuförsörjningsnämnden, revidering.pdf
Protokollsutdrag från Varuförsörjningsnämndens sammanträde den 26 mars 2021 - Revidering av
varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om sa.pdf

Hej,
Översänder protokollsutdrag från Varuförsörjningsnämndens sammanträde den 26 mars 2021 Revidering av varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan.
Medlemmarna föreslås besluta att godkänna reviderat reglemente för varuförsörjningsnämnden
samt besluta att godkänna reviderat avtal om samverkan, se bifogat missiv.

Vänliga hälsningar
----------------------Dominique Nilsson
Registrator
018- 611 60 18
Regionkontoret
Region Uppsala
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2021-03-26

Dnr VF2020-00067

Avsändare

Mottagare

Varuförsörjningsnämnden

Region Sörmland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Dalarna
Regionstyrelsen Region Uppsala

Revidering av varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om
samverkan
Varuförsörjningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars 2021 att revidera
nämndens reglemente med anledning av möjligheten att genomföra distanssammanträden.
Varuförsörjningsnämnden beslutade också att revidera avtal om samverkan.
Medlemmarna föreslås besluta att godkänna reviderat reglemente för varuförsörjningsnämnden
samt besluta att godkänna reviderat avtal om samverkan.

Tommy Levinsson
Ordförande varuförsörjningsnämnden

Bilaga
Protokollsutdrag 2021-03-26
Reglemente varuförsörjningsnämnden
Avtal om samverkan

Regionkontoret
Storgatan 27 │ Box 602 │ 751 25 Uppsala │ tfn vx 018-611 00 00 │ fax 018-611 60 10 │ org nr 232100-0024
www.regionuppsala.se
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§ 11
Sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter deltagande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. I första hand ska ersättare kallas in. Ledamot
som önskar delta på distans ska senast fem (5) dagar i förväg, om inte synnerliga skäl
föreligger, anmäla detta till nämndens kansli.
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Om det inte är möjligt att
sammankalla ett beslutsmässigt sammanträde på grund av extra ordinär händelse
och det är av vikt att beslut i ärendet tas får dock ordföranden kalla till ett
distanssammanträde.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Administration, juridik och säkerhet,
Niklas Tiedermann

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3123

Organ

Regionstyrelsen

Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens
arbete med civilt försvar 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att för Region Örebro läns del godkänna överenskommelsen mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar.
Sammanfattning
Riksdagen har den 15 december 2020 antagit propositionen Totalförsvaret 2021–2025
(prop. 2020/21:30). Propositionen innehåller bland annat förslag om ett övergripande
mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.
Av propositionen framgår att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst
krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila
försvaret. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de
viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.
Att bygga förmåga inom det civila försvaret, liksom inom det militära försvaret, är ett
omfattande arbete med långa ledtider. Arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad
och förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare. Under perioden
2021–2025 är det viktigt att förmågan i det civila försvaret utvecklas och att konkreta
steg framåt tas.
Medel till regionerna inom ramen för överenskommelsen avseende 2021 omfattar
sammanlagt 200 miljoner kronor. SKR tilldelas därutöver 4,5 miljoner kronor för år
2021. Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2022–2025 kommer att
beslutas i särskilda regeringsbeslut under förutsättning att riksdagen beviljar medel.

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum
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2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3123

Civilt försvar är den verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner samt
enskilda, företag, föreningar och andra relevanta aktörer vidtar för att förbereda
Sverige för krig. Erfarenheter från covid-19-pandemin ska omhändertas i det fortsatta
beredskapsarbetet. Under arbetet med att hantera den pågående pandemin görs
många praktiska lärdomar avseende omställning och beredskap i svensk hälso- och
sjukvård.
För att få ta del av medlen inom ramen för denna överenskommelse ska regionerna
tillsammans med berörda myndigheter delta i planeringen av totalförsvaret.
Planeringen ska förbereda Sverige för krig. I fredstid sker det i form av
beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder samt under höjd beredskap och
ytterst krig genom nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar.
Regionernas insatser bör utgå från en analys av hur hälso- och sjukvårdens beredskap
ska kunna anpassas till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården, bland
annat arbetet med en god och nära vård och den högspecialiserade vården.
Regionernas insatser påverkas under 2021 av den pågående covid-19-pandemin.
Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan hälso- och
sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som bedrivs vid
fredstida kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad verksamhet är
försörjning av läkemedel, blod, livsmedel och textilier.
Regin Örebro län bedriver sedan tidigare sådant arbete som anges i
överenskommelsen, och kommer att med detta som grund, och de medel som erhålls
genom överenskommelsen, kunna fortsätta att fördjupa detta arbete.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar direkta konsekvenser ur dessa perspektiv, men kan i allmänna ordalag
sägas gynna perspektiven eftersom det syftar till Region Örebro län och dess invånare
ska ha en högre beredskap att möte krigets och krisens konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Genom överenskommelsen beräknas Region Örebro län under det första året få cirka
7,2 miljoner kronor att användas i sådant syfte som anges i överenskommelsen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11
Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

www.regionorebrolan.se
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Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till)
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Sveriges Kommuner och Regioner
Särnå Karin
Meddelande 4/2021 från SKR:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
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den 26 mars 2021 15:11:18
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Till samtliga regionstyrelser
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har den 26 mars 2021 beslutat om Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar 2021, se bilaga.
För frågor om överenskommelsen kontakta Emma Spak, SKR, e-post emma.spak@skr.se.
Vänliga hälsningar
Karin Särnå
Handläggare
Avdelningen för ledningsstöd
_________________________________
Sveriges Kommuner och Regioner
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 7264
+46 76 125 1980
www.skr.se

102 (616)

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 4/2021

Vårt ärendenr:
21/00003

2021-03-26

Regionstyrelserna

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar 2021
Ärendenr: 20/01610

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 26
mars 2021 beslutat
att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om Hälso- och sjukvårdens
arbete med civilt försvar 2021
att i skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.
Bakgrund
Sammanfattning
Riksdagen har den 15 december 2020 antagit propositionen Totalförsvaret 2021–
2025 (prop. 2020/21:30). Propositionen innehåller bland annat förslag om ett
övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila
försvaret.
Av propositionen framgår att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst
krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila
försvaret. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de
viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.
Att bygga förmåga inom det civila försvaret, liksom inom det militära försvaret, är
ett omfattande arbete med långa ledtider. Arbetet med planering,
kunskapsuppbyggnad och förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas
ytterligare. Under perioden 2021–2025 är det viktigt att förmågan i det civila
försvaret utvecklas och att konkreta steg framåt tas.
Medel till regionerna inom ramen för överenskommelsen avseende 2021 omfattar
sammanlagt 200 miljoner kronor. SKR tilldelas därutöver 4,5 miljoner kronor för år
2021. Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2022–2025 kommer att
beslutas i särskilda regeringsbeslut under förutsättning att riksdagen beviljar medel.

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se
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2021-03-26

Vårt ärendenr
21/00003

Civilt försvar är den verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner samt
enskilda, företag, föreningar och andra relevanta aktörer vidtar för att förbereda
Sverige för krig.
Erfarenheter från covid-19-pandemin ska omhändertas i det fortsatta
beredskapsarbetet. Under arbetet med att hantera den pågående pandemin görs
många praktiska lärdomar avseende omställning och beredskap i svensk hälso- och
sjukvård.
För att få ta del av medlen inom ramen för denna överenskommelse ska regionerna
tillsammans med berörda myndigheter delta i planeringen av totalförsvaret.
Planeringen ska förbereda Sverige för krig. I fredstid sker det i form av
beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder samt under höjd beredskap och
ytterst krig genom nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar.
Regionernas insatser bör utgå från en analys av hur hälso- och sjukvårdens beredskap
ska kunna anpassas till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården, bl.a.
arbetet med en god och nära vård och den högspecialiserade vården. Regionernas
insatser påverkas under 2021 av den pågående covid-19-pandemin.
Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan hälso- och
sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som bedrivs vid
fredstida kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad verksamhet är
försörjning av läkemedel, blod, livsmedel och textilier.
Parterna är överens om att regionerna ska använda bidraget för att arbeta med
uppgifterna nedan. Uppgifterna är del i ett långsiktigt arbete och kommer inte
avslutas under 2021.

1

Krigsorganisation och dess bemanning

Regionen ska planera för att i krig kunna upprätthålla en viss förmåga att bedriva
hälso- och sjukvård. Hela vårdkedjan ska beaktas i arbetet. Planeringen behöver
således ske utifrån ett bredare perspektiv än traumavård och omfatta alla delar av
hälso- och sjukvården, inklusive smittskydd och primärvård. Regionen ska i sin
planering ta hänsyn till den kommunala hälso- och sjukvården.

2

Samverkan och ledning

Regionen ska stärka sin förmåga att bedriva samverkan och ledning vid särskilda
händelser samt höjd beredskap och krig. Här ingår bland annat särskild
sjukvårdsledning och TiB-funktion, samt medverkan i aktörsgemensamma former för
inriktning och samordning. Regionerna ska i detta arbete beakta lärdomar från
hanteringen av covid-19-pandemin.
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Planeringssamverkan

Regionen ska delta i planeringen av totalförsvaret på lokal, regional och nationell
nivå. I detta ingår att samverka med aktörer som Socialstyrelsen, Försvarsmakten,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelser, kommuner och andra
berörda aktörer. Regionen ska särskilt sträva efter att delta i de utvecklingsarbeten
som Socialstyrelsen bedriver.

4

Utbildning och övning

Regionen ska genom utbildning och övning stärka hälso- och sjukvården och dess
stödfunktioners förmåga vid särskilda händelser och höjd beredskap.
Regionen ska, om förutsättningar för detta finns, medverka i andra aktörers övningar.

5

Traumavård

Regionen ska fortsätta kartläggning och analys av traumavårdkedjan, samt utifrån
kartläggningen genomföra prioriterade åtgärder för att stärka förmågan att hantera
masskadeutfall.

6

Försörjningsberedskap

Regionen ska fortsätta och fördjupa kartläggningen av hur den normala försörjningen
av läkemedel, medicinteknik, blod, och sjukvårdsmateriel, m.m. behöver anpassas
för att möta behoven under höjd beredskap. Regionen ska utifrån kartläggningen
även genomföra prioriterade åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.
Regionen ska kartlägga hur den normala försörjningen inom hälso- och sjukvårdens
stödjande verksamheter behöver anpassas för att möta behoven under höjd beredskap
avseende t.ex. livsmedel, textilier och drivmedel. Regionen ska utifrån
kartläggningen även genomföra prioriterade åtgärder för att stärka
försörjningsberedskapen.

7

Motståndskraft

Regionen ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för att stärka
förmågan att motstå cyberangrepp i de digitala system som är kritiska för hälso- och
sjukvårdens bedrivande inklusive system som är av betydelse för patienternas vård.
Regionen ska genom kontinuitetshantering och andra robusthetshöjdande åtgärder
stärka förmågan till kontinuerlig drift av prioriterade delar av hälso- och sjukvården
såväl i fredstida kriser som krig. Kontinuitetshantering och andra robusthetshöjande
åtgärder kan avse såväl hälso- och sjukvårdens verksamhet, som stödfunktioner
såsom vårdfastigheter, it, service och försörjning.
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SKR ska genom följande insatser stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och
sjukvårdens arbete med civilt försvar. SKR ska:
-

-

fortsätta stödja regionerna och kommunerna genom att utveckla sin nationella
operativa samverkan kring läkemedel, sjukvårdsmateriel och personlig
skyddsutrustning, samt nationell samordning av IVA-resurser. I arbetet ingår
att, stödja regioner och kommuner i att analysera befintlig samverkan i syfte
att bygga praktisk kunskap för framtida samverkan i fredstida kriser och krig.
tillsammans med regioner arbeta fram strategier för robust försörjning av i
första hand hälso- och sjukvårdsmateriel. Även kommuner kan delta i arbetet.
stödja regionernas nätverk för civilt försvar och andra relevanta nätverk och
arbetsgrupper för att underlätta erfarenhetsutbyte och samverkan kring
praktisk framdrift av de insatser som regleras i denna överenskommelse.

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande
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1. Inledning

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig mycket väl i jämförelse med andra
länder. Uppföljningar visar på goda medicinska resultat, att patienter överlag är nöjda med
kvaliteten och att förtroendet för hälso- och sjukvården är gott.
Just nu påverkas Sverige och svensk hälso- och sjukvård, precis som resten av världen,
kraftigt av den pågående coronapandemin. Svensk hälso- och sjukvård har under pandemin
visat en mycket god förmåga till omställning för att möta utmaningarna under pandemin och
personalen i vård och omsorg gör kraftfulla insatser för att detta ska vara möjligt.
Svensk hälso- och sjukvård står nu inför den stora utmaningen att fortsatt hantera den
pågående pandemin samtidigt som det stora behov av rehabilitering och hantering av
uppskjuten vård som pandemin medfört måste adresseras. Pandemin har synliggjort vikten av
att bygga en långsiktig hållbar beredskap i hela samhället, inte minst inom hälso- och
sjukvården. Beredskapen att möta fredstida kriser kommer att behöva prioriteras under en
lång tid och arbetet för att stärka motståndskraften i hälso- och sjukvården behöver
vidareutvecklas och fördjupas.
Samtidigt står svensk hälso- och sjukvård inför en rad långsiktiga strukturella utmaningar.
Befolkningen lever allt längre vilket är en framgång för det svenska välfärdssamhället. Antalet
gamla och unga ökar dock snabbare än befolkningen i arbetsför ålder och under den
kommande 10-årsperioden prognostiseras gruppen i ålder 80 år och äldre att öka med
närmare 50 procent medan gruppen i arbetsför ålder bedöms öka med endast 5 procent. Den
demografiska förändringen innebär stora utmaningar att finansiera och inte minst bemanna
hälso- och sjukvårdens verksamheter. Som en del av lösningen krävs att kommuner och
regioner förändrar arbetssätt och utvecklar sina organisationer. Hälso- och sjukvården måste
ställas om för att bättre kunna möta denna utmaning – en utmaning som redan är påtaglig i
stora delar av landet. Det ökade behovet av hälso- och sjukvård behöver mötas på ett
kostnadseffektivt sätt, med bl.a. nya och förbättrade arbetssätt, samt ett innovativt och
ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala tjänster.
Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har
en tydlig koppling till folkhälsopolitiken vars övergripande mål är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och
för stora delar av befolkningen utvecklas hälsan positivt.
Men det finns skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan såväl kvinnor och män,
flickor och pojkar som mellan socioekonomiska grupper och vissa andra utsatta grupper. Den
självskattade psykiska ohälsan ökar bland barn och unga men även i den yrkesverksamma
befolkningen och hos äldre. Samhället i stort, inte minst hälso- och sjukvården, har en viktig
roll både i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Att ställa om hälso- och sjukvården
till ett mer effektivt, främjande, förebyggande och proaktivt arbetssätt är en av de åtgärder
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som kan ge ett mer ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande och därmed bidra till att
hälso- och sjukvården kan möta den demografiska utmaningen.
Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas med trygghet, förståelse och
kompetens. Primärvården och övriga aktörer som möter barn och unga behöver vara särskilt
rustade för att hantera denna målgrupps behov. Samverkan mellan olika delar av hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och andra relevanta aktörer behöver fungera mer effektivt, så att
den som har stora behov eller samsjuklighet i beroendesjukdomar och annan psykisk ohälsa,
till exempel till följd av våldsutsatthet, inte riskerar att falla mellan stolarna.
Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig och tillhandahållas på lika villkor för hela
befolkningen. Det finns därför behov att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och
tillgänglig vård i hela landet som bättre motsvarar olika människors och gruppers behov.
Vikten av kontinuitet är också central, både för patienter och medarbetare. Patienternas
möjligheter till delaktighet och självbestämmande ska stärkas och principen om vård efter
behov tryggas. Patientens möjlighet till information och rätt att välja ska värnas och utvecklas.
För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, bland annat till följd av den
demografiska utvecklingen, behöver vården effektiviseras och ställas om så att den nära
vården vidareutvecklas samtidigt som vissa delar av vården behöver koncentreras och
högspecialiseras.
Primärvården ska vara basen och navet i svensk hälso- och sjukvård. Den ska finnas nära
invånarna och ha goda möjligheter att arbeta främjande, förebyggande och proaktivt. I
primärvården byggs kontinuitet upp för att främja relationer och bidra till ökad trygghet och
tillgänglighet.
Kortare väntetider och minskade köer ska ge fler patienter vård i rätt tid. Ökad tillgänglighet
handlar om geografisk närhet, öppettider, nyttjande av digital vård och digitala lösningar för
kontakter med vården. Tillgänglighet handlar också om ett bemötande som bidrar till att
patienter upplever sig sedda och om att hälso- och sjukvården utformas så att den inte
utestänger någon. Det kan röra sig om fysiska anpassningar eller om anpassad information
och kommunikation utifrån olika patienters behov.
Rätt kompetens är en grundläggande förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera
väl. Att människor vill utbilda sig för att arbeta inom, och stanna kvar i vården, inte minst
inom primärvården, är därför grundläggande. För att möta kommande utmaningar, däribland
de demografiska, är det avgörande att vården också arbetar för att utnyttja kompetensen
bättre. Nya arbetssätt inte minst med stöd av ny teknik och ökad samverkan kan bidra till
utvecklingen.
En bättre förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter tillsammans med säkra och
ändamålsenliga it-system är centrala faktorer för utvecklingen av hälso- och sjukvården och
för att personalen i hälso- och sjukvården ska få bättre förutsättningar att tillhandahålla en
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god och nära vård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Att nyttiggöra tekniska och
vetenskapliga framsteg inom life science-området är centralt i ett långsiktigt perspektiv.
Forskning och innovationer är grundläggande för utvecklingen av hälso- och sjukvården.
För att nå önskad utveckling behöver stat, regioner och kommuner arbeta med samma
inriktning.
1.1 Förutsättningar för överenskommelser inom hälso- och sjukvård och folkhälsa

Överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är
värdefulla verktyg för att åstadkomma förändring, eftersom de ger möjlighet att gemensamt
formulera en vision och långsiktigt styra i den önskvärda riktningen.
Överenskommelser mellan regeringen och SKR kan användas inom områden där regeringen
och SKR gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en utveckling i
önskad riktning. Genom överenskommelser ges förutsättningar för att insatser kan ske
samordnat på lokal, regional och nationell nivå. Viktiga utgångspunkter för
överenskommelser är ett tillitsbaserat förhållningssätt, hög kostnadseffektivitet och ett tydligt
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv utifrån det jämställdhetspolitiska målet om jämställd
hälsa.
Överenskommelserna omfattar hälso- och sjukvård och insatser som är offentligt
finansierade, oavsett vem som utför dessa. Det betyder att såväl regioner och kommuner som
privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård, som är offentligt finansierad, omfattas. Den
enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en
mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som
underlättar den enskildes aktiva val. Alla aktörer inom välfärden oavsett driftsform ska ha
likvärdiga villkor. Även offentligt finansierade privata aktörer ska därför kunna få ta del av
medlen, givet att juridiska förutsättningar finns, och medverka till att insatserna som framgår
av överenskommelserna genomförs.
1.2 Överenskommelser för 2021 inom hälso- och sjukvård och folkhälsa

Regeringen och SKR kommer för 2021 ingå ett antal överenskommelser på centrala områden,
som på olika sätt bidrar till hälso- och sjukvårdspolitiska mål på olika områden samt till det
nationella målet för folkhälsopolitiken.
Det gäller t.ex. utvecklingen av en god och nära vård, förbättrad tillgänglighet genom kortare
väntetider, stärkt kompetensförsörjning, förstärkta insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention, en stärkt förlossnings- och cancervård, ambulanssjukvård, ett stärkt civilt
försvar samt utökad testning av covid-19. För att följa utvecklingen av den svenska hälsooch sjukvården och de satsningar som görs genom bland annat överenskommelserna behöver
relevant data kunna samlas in och analyseras som t.ex. jämställdhetsanalyser för att ge stöd till
ökad kvalitet och effektivitet.
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Inriktningen är att arbetet med överenskommelserna ska vara strategiskt och långsiktigt och
bygga på en samsyn kring de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Arbetet bör i
ökad utsträckning utgå från regionala och lokala behov, förutsättningar och utmaningar för
att ge kommuner och regioner bättre planeringsförutsättningar.
Regeringen avser att utveckla arbetssättet för att uppnå ökad samordning när det gäller de
styrsignaler som ges till kommuner och regioner. I detta ligger bland annat att se över hur den
administrativa bördan för regionerna kan minska avseende överenskommelserna.
Uppföljningen ska i högre grad fokusera på resultat och måluppfyllelse, mindre på process.
Överenskommelserna utvecklas löpande tillsammans med SKR för att de ska bli så
ändamålsenliga, bl.a. avseende antal och detaljeringsgrad, och kostnadseffektiva som möjligt.
Parterna avser särskilt att utveckla arbetssättet för att uppnå ökad samordning av rapportering
och redovisning avseende de ingångna överenskommelserna. Utvärdering och analys av vilka
styrmedel som är mest ändamålsenliga beroende på insatsens karaktär sker löpande.
En tydlig målsättning under de kommande åren är att stärka samverkan mellan regioner och
kommuner i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg.
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2. En förändrad hotbild ställer högre krav på beredskapen

Riksdagen har den 15 december 2020 antagit propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop.
2020/21:30). Propositionen innehåller bland annat förslag om ett övergripande mål för
totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.
Regeringen beslutade den 17 december 2020 om inriktning till Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att i samverkan med bevakningsansvariga
myndigheter, främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret för 2021–
2025. I beslutet konstaterade regeringen bl.a. att för att säkerställa den samlade förmågan i
totalförsvaret är det av stor vikt att arbetet med en sammanhängande totalförsvarsplanering
utvecklas och genomförs på statlig, regional och kommunal nivå av såväl offentliga som
privata aktörer. Enligt inriktningsbeslutet ska Försvarsmakten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap fortsatt stödja och verka för att bevakningsansvariga
myndigheter samt regioner och kommuner stärker sin förmåga att hantera höjd beredskap
och då ytterst krig.
Enligt totalförsvarspropositionen ska totalförsvaret utformas och dimensioneras för att
kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige, inbegripet krigshandlingar på svenskt
territorium. Ett starkt totalförsvar är förebyggande och fredsbevarande. Det civila och
militära försvaret är ömsesidigt förstärkande. För att värna balansen i totalförsvaret är det
viktigt att också det civila försvaret prioriteras och fortsätter att utvecklas. Genom en
trovärdig totalförsvarsförmåga, som inkluderar en sammanhållen planering, ledning,
beredskap samt nödvändiga resurser för att kunna hantera krig, förbättras även möjligheterna
att förebygga och hantera fredstida kriser, konflikter i vår omvärld samt hantering av s.k.
gråzonsproblematik.
Av totalförsvarspropositionen framgår vidare att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap
och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila
försvaret. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste
samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas. Att säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna inkluderar att upprätthålla en nödvändig försörjning. Det innebär som
regel en lägre ambitionsnivå än i ett fredstida normalläge. Arbetet har påbörjats men behöver
nu intensifieras ytterligare. Arbetet med att öka motståndskraften inom bland annat hälsooch sjukvård behöver vidareutvecklas och stärkas. Utgångspunkten ska vara att under minst
tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som
innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under en del av denna tid.
Under del av tiden och inom de tre månaderna är Sverige i krig och krigshandlingar pågår på
svenskt territorium med perioder av högintensiva strider och perioder med lägre
stridsintensitet. Under de tre månaderna förutsätts vidare att det råder höjd beredskap och att
logistikflödena med omvärlden har begränsningar men inte är helt avbrutna. Geografiska
områden som är strategiskt viktiga för försvaret av Sverige i händelse av kris eller krig är
Stockholmsområdet, Gotland, sydöstra Sverige, Öresundsregionen, Västkusten med
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Göteborg, västra Svealand samt delar av Jämtlands och Norrbottens län men även andra
platser kan vara viktiga.
Att bygga förmåga inom det civila försvaret, liksom inom det militära försvaret, är ett
omfattande arbete med långa ledtider. Arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad och
förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare. Under perioden 2021–2025 är
det viktigt att förmågan i det civila försvaret utvecklas och att konkreta steg framåt tas.
I syfte att stärka och vidareutveckla motståndskraften i hälso- och sjukvården i det civila
försvaret har det avsatts 450 miljoner kronor 2021 och därefter är regeringens inriktning en
stegvis förstärkning som omfattar 600 miljoner kronor 2022, 1,1 miljarder kronor 2023, 1
miljard kronor 2024 och 1,05 miljarder kronor 2025.
Medel till regionerna inom ramen för överenskommelsen avseende 2021 omfattar
sammanlagt 200 miljoner kronor. Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2022–
2025 kommer att beslutas i särskilda regeringsbeslut under förutsättning att riksdagen beviljar
medel.
2.1 Hälso- och sjukvård i civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner samt enskilda,
företag, föreningar och andra relevanta aktörer vidtar för att förbereda Sverige för krig. I
fredstid genomförs förberedelser i form av beredskapsplanering och förmågehöjande
åtgärder. Under höjd beredskap och ytterst krig vidtas nödvändiga åtgärder för att
upprätthålla målet för civilt försvar. Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst
krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila försvaret.
Enligt totalförsvarspropositionen (prop. 2020/21:30) ska utvecklingen av det civila försvaret
så långt som möjligt bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. I
den mån dessa strukturer och processer behöver revideras utifrån erfarenheterna av covid-19
ska detta göras. Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att värna
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig
försörjning, bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld, upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att
stärka försvarsviljan, bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra
påfrestningar på samhället i fred, och med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Totalförsvarsresurser ska utformas så
att de även kan stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på
samhället. Krisberedskapen och det civila försvaret bör därmed ses som ömsesidigt
förstärkande.
Enligt totalförsvarspropositionen är det viktigt att upprätthålla funktionaliteten inom hälsooch sjukvården i krig. Om sjukvården inte fungerar får det konsekvenser för människors liv
och hälsa. Den civila hälso- och sjukvården bör vid krig ha kapacitet att utföra sådan vård
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som inte kan anstå. Sådan vård ska säkerställas för såväl civila som för militär personal. Den
av riksdagen beslutade prioriteringsplattformen gäller vid prioritering av vårdbehov. Trots att
den allmänna vårdstandarden inte kan vara densamma bör de medicinska behandlingsresultaten för det stora flertalet patienter så långt som möjligt motsvara den nivå som gäller
vid ett normalläge i fred.
Erfarenheter från covid-19-pandemin ska omhändertas i det fortsatta beredskapsarbetet.
Under arbetet med att hantera den pågående pandemin görs många praktiska lärdomar
avseende omställning och beredskap i svensk hälso- och sjukvård. Inte minst erfarenheterna
att hantera ordinarie hälso- och sjukvårdsuppdrag parallellt med den pågående krisen och
förmågan att samverka nationellt, kommuner, regioner och myndigheter har utvecklats under
pandemin.
2.2 Hälso- och sjukvårdens beredskap

Regioner och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvård i Sverige. Regionernas ansvar
för att bedriva hälso- och sjukvård framgår av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
förkortad HSL. Enligt 12 kap. ansvarar kommunerna för hälso- och sjukvård i vissa fall och
får även i vissa andra situationer bedriva hälso- och sjukvård.
I HSL finns det inga bestämmelser som begränsar lagens tillämplighet vid höjd beredskap.
Regionerna ska enligt 7 kap. 2 § HSL planera sin hälso- och sjukvård så att
katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Några särskilda bestämmelser som tar fasta på
huvudmännens ansvar när det gäller civilt försvar finns inte i HSL. Enligt 6 kap. 1 § punkten
2 HSL får regeringen emellertid meddela föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid
krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Även annan
lagstiftning inom hälso- och sjukvården, exempelvis smittskyddslagen (2004:168), har
betydelse för hälso- och sjukvårdens beredskap.
Bestämmelser om regionernas och kommuners ansvar under fredstida kriser och under höjd
beredskap återfinns även i lagen (2006:544) om kommuner och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I 3 kap. återfinns
bestämmelser om regioners och kommuners förberedelser för och verksamhet under höjd
beredskap.
Inom hälso- och sjukvården ska Socialstyrelsen medverka i krisberedskap och i totalförsvaret
i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, samt förordningen (2015:1053) om totalförsvar
och höjd beredskap. Socialstyrelsen ska samordna och övervaka planläggningen av den civila
hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap samt på regeringens uppdrag samordna
förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap,
för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap.
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Den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga vid särskilda händelser i fredstid
och höjd beredskap behöver förstärkas. En god krisberedskap baseras på en väl fungerande
ordinarie verksamhet som kan ta höjd för särskilda händelser i fredstid och höjd beredskap.
Planering, resurser och organisation som finns för krisberedskapen bör utgöra grunden för
den ytterligare planering som krävs för det civila försvaret. Beredskapsplaneringen behöver
omfatta alla delar av hälso- och sjukvården, inklusive smittskydd, primärvård och kommunal
hälso- och sjukvård samt tandvård. Den kommunala hälso- och sjukvården omfattas dock
inte av denna överenskommelse.
För att säkerställa hälso- och sjukvårdens funktionalitet behövs även försörjning av läkemedel
och annan sjukvårdsmateriel. Regionerna har enligt gällande lagstiftning ansvar för att det
finns läkemedel och nödvändig utrustning för den vård som regionerna ska bedriva och att
det därmed behöver finnas en viss lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i
regionerna.
Omregleringen av apoteksmarknaden har inneburit att det inte längre finns en utpekad aktör
med beredskapsuppgifter. Ingen av nuvarande apoteksaktörer har något ansvar för
läkemedelsberedskap.
Hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och höjd beredskap
är i hög grad beroende av en robusthet i den grundläggande tekniska infrastrukturen med
internet, el, vatten och värme. Därutöver finns behov av transporttjänster för att hälso- och
sjukvårdens verksamheter ska kunna fungera tillsammans. För att kunna fullgöra sina
uppgifter vid särskilda händelser i fredstid och höjd beredskap behöver hälso- och sjukvården
samverka med många olika aktörer i samhället, både inom offentlig och privat verksamhet.
Kommunerna respektive länsstyrelserna, som har det geografiska områdesansvaret på lokal
respektive regional nivå, har viktiga uppgifter för att skapa förutsättningar för att hälso- och
sjukvården ska fungera.
2.3 Omställningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården

Omställningen till en god och nära vård pågår i kommuner och regioner. Arbetet kräver
långsiktighet och uthållighet hos såväl regioner och kommunerna som staten. Omställningen
syftar till en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens
individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas.
Regeringen har tagit flera steg i omställningen. Dels genom de lagändringar som trädde i kraft
den 1 januari 2019 och som innebär att regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att
den kan ges nära befolkningen och att den enskilde inom tre dagar garanteras en medicinsk
bedömning av den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården som bäst
kan möta patientens behov, detta inom ramen för den förstärkta vårdgarantin. Dels genom
regeringens proposition Inriktningen för en nära och tillgänglig vård –som innebär att en
reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och
kontinuitet (prop. 2019/20:164).
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Även hälso- och sjukvård som bedrivs på vårdcentraler eller i hemsjukvården behöver
omfattas av planeringen. Hela vårdkedjan är av betydelse eftersom tillgången till vårdplatser
på sjukhusen påverkas av om primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården klarar
av sina respektive uppdrag. Om den kommunala hälso- och sjukvården inte klarar av sitt
uppdrag kommer patienter därifrån behöva läggas in på sjukhus vilket riskerar att försvåra
mottagandet av krigsskadade. Beredskapsplaneringen för hälso- och sjukvården behöver
således ske utifrån ett bredare perspektiv än traumavård och omfatta alla delar av hälso- och
sjukvården, inklusive smittskydd, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.
Koncentration av resurser till en eller ett fåtal platser skapar sårbarhet. De vårdinrättningar
som ingår i organisationen bör vara geografiskt spridda för att minska sårbarhet och skapa
redundans. Planeringen behöver även beakta behovet av motståndskraftiga lokaler, avseende
t.ex. säkerhetsskydd och försörjning av bl.a. vatten, avlopp, värme, el och ventilation.
Denna överenskommelse omfattar dock inte den kommunala hälso- och sjukvården.
2.4 Pågående utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap

Regeringen beslutade i augusti 2018 om kommittédirektiven Hälso- och sjukvårdens
beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
(dir. 2018:77). Syftet med utredningen är att se över behoven av och inriktningen på de
åtgärder som behöver vidtas inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.
Vidare är syftet att föreslå en långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser, säkerställa att
det finns ett ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och vid behov
förtydliga statens, regionernas och privata aktörers ansvar. I översynen ingår att säkerställa att
det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid sådana händelser.
Vidare ingår i uppdraget att pröva om det finns behov av en närmare samverkan mellan
regionerna, vilken inriktning en sådan samverkan bör ha samt hur den skulle kunna
organiseras. I översynen ingår även att se över om det samarbete som regionerna i dag har
med andra aktörer inom beredskapssystemet behöver utvecklas. Vidare ska utredaren
analysera om befintliga författningar av betydelse för beredskapen inom hälso- och
sjukvården vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap är ändamålsenliga och
vid behov lämna förslag till ändringar.
I november 2019 beslutades om tilläggsdirektiv (dir. 2019:83) med uppdrag att utreda
åtgärder för att förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmateriel
och läkemedel även om det inte föreligger någon allvarlig händelse som påverkar
försörjningen. Bakgrunden var de allvarliga problem med materielförsörjningen som hade
drabbat några regioner. Därtill ska utredningen också analysera vissa frågor om hanteringen
av jodtabletter inom ramen för kärnenergiberedskapen.
Utredningen lämnade den 2 april 2020 delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) som utgjorde underlag för
regeringens arbete med den försvarspolitiska propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop.
2020/21:30).
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Utredningen fick i augusti 2020 tilläggsdirektiv (dir. 2020:84) med uppdrag att överväga om
särskilda beredskapsapotek, det vill säga apotek med ett särskilt ansvar för att säkerställa
läkemedelsförsörjningen till enskilda, bör inrättas för att ansvara för läkemedelsförsörjningen
i krissituationer eller vid höjd beredskap. Vidare ska utredningen överväga och lämna förslag
om vilken tillverkningsberedskap som behöver finnas i Sverige, eller genom till exempel
nordiskt samarbete, av materiel och ett antal särskilt kritiska läkemedel. Tilläggsdirektivet
innebär även att utredningen ska beakta erfarenheter av utbrottet av sjukdomen covid-19
under det fortsatta utredningsarbetet. Av tilläggsdirektivet framgår att utbrottet av covid-19
har medfört ett ökat behov av vårdinsatser och således även av personal. Utredningen har
därför i uppdrag att analysera hur hälso- och sjukvårdens behov av personal med adekvat
kompetens kan tillgodoses på ett mer effektivt sätt vid allvarliga händelser i fredstid och höjd
beredskap, t.ex. genom regelbunden utbildning och övning av hälso- och sjukvårdspersonal
som till vardags arbetar i en annan verksamhet. I utredningens uppdrag ingår vidare att
analysera förutsättningarna för att kommuner och regioner kan ta i anspråk hälso- och
sjukvårdspersonal som till vardags inte är anställd i kommunen och regionen.
Utredningen ska lämna en delredovisning avseende försörjning av hälso- och
sjukvårdsmateriel och läkemedel senast den 1 april 2021. Delbetänkandets förslag avses att
remitteras. När det gäller den samlade nationella försörjningsberedskapen för hälso- och
sjukvården kommer regeringen att återkomma när kommande delbetänkandet från
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har behandlats. Utredningen ska lämna
sitt slutbetänkande senast den 28 februari 2022.
2.5 Socialstyrelsens utvecklingsarbete

Regeringen har den 24 mars 2021 gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla särskilda
prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som omfattar vårdbehov, fördelning av
vårdresurser och rationalisering (optimering) av utnyttjande vid kris och krig. I uppdraget
ingår även att ta fram en definition av begreppet katastrofmedicinsk beredskap. Vid särskilda
händelser som är så omfattande eller allvarliga att resurserna måste organiseras, ledas och
användas på särskilt sätt såsom vid större olyckor, terrorattentat, kris eller krig behöver
katastrofmedicinska, eller särskilda, prioriteringsprinciper utvecklas med utgångspunkt i de
principer som normalt råder i hälso- och sjukvården. Beslut om och genomförande av
prioriteringar i händelse av kris, höjd beredskap och krig handlar inte primärt om en
förändring av faktiska medicinska åtgärder. Prioriteringarna ska snarare utgå från kunskap om
patientens behov och vilka medicinska åtgärder som inte är möjliga, nödvändiga eller kan
avvaktas med. Prioriteringar på grund av bristande resurser kommer att aktualisera svåra
etiska problem då de innebär överväganden, gradering och jämförelse av olika människors
behov vilket kräver en helhetssyn och en sammanvägning av hälso- och livskvalitetsrelaterade
behov. För att förtroendet för sjukvården ska kunna upprätthållas även vid kris och krig,
behöver grunderna för vidtagna åtgärder och prioriteringar vara transparanta och vedertagna.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer, även under väpnad konflikt och krig, belastas
av akutfall som är oberoende av kriget som sådant och det är därför nödvändigt att hela
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vårdkedjan omfattas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 30 juni 2022.
Regeringen har den 24 mars 2021 gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag och
förslag samt utreda vissa grundläggande delar som behövs för att utveckla och stärka
regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar.
Utgångspunkt i arbetet ska vara propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30)
och delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23). Socialstyrelsen
ska även utgå från de kunskapsunderlag som myndigheten på regeringens uppdrag har
identifierat att regionerna har behov av som stöd för sin planering (S2018/02370/FS). I
uppdraget ingår även att Socialstyrelsen ska samordna och stödja regionernas arbete med
hälso- och sjukvårdens beredskap. Vidare ska Socialstyrelsen följa upp och utvärdera denna
överenskommelse. Underlag ska tas fram inom följande områden: masskadeplan, utökning av
vårdplatser, plan för att skapa en nationell samsyn av förmågan att hantera ett plötsligt och
oväntat högt inflöde av patienter, en plan för vilket underlag som behövs för en samordning
av sjuktransporter, ett förslag till en modern nationell förstärkningsorganisation för
sjuktransporter och en rapport om förutsättningarna för att skapa ett nationellt register över
blodgivare. Uppdraget delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) enligt särskild
plan med start från den 1 oktober 2021 till och med den 1 oktober 2022. Slutredovisning
avseende uppföljning och utvärdering av överenskommelsen mellan staten och SKR om
hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ska lämnas senast den 1 mars 2026.
Regeringen har den 24 mars 2021 gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella
utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar.
Socialstyrelsen ska även redovisa för hur aktuella områden för utbildning och övning
identifieras och omhändertas 2021–2025. I uppdraget ingår nationell samordning av
kommuners och regioners deltagande inom området hälso- och sjukvård i nationella kris- och
totalförsvarsövningar. Utgångspunkt i arbetet ska vara Totalförsvaret 2021–2025 (prop.
2020/21:30) och delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23).
Socialstyrelsen ska även utgå från de kunskapsunderlag som myndigheten på regeringens
uppdrag har identifierat att regionerna har behov av som stöd för sin planering
(S2018/02370/FS). Nationella utbildnings- och övningsplaner ska initialt tas fram inom
följande områden: traumavård, omhändertagande av drabbade vid s.k. CBRN-händelse,
katastrofmedicin och krisstöd samt hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret. Uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2022.
De underlag som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tar fram inom ramen för civilt
försvar kommer att utgöra underlag och stöd för regionernas fortsatta arbete med det civila
försvaret i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar utvecklas
och stärks under totalförsvarperioden 2021–2025 i takt med att förutsättningar och underlag
finns till regionernas förfogande. Under totalförsvarsperioden 2021–2025 kommer, utöver
vad som framgår av denna överenskommelse, arbete att inledas för att öka hälso- och
sjukvårdens förmåga vid höjd beredskap och krig. Det omfattar bland annat förmågan att ta
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hand om många skadade, informations- och cybersäkerhet, arbete med motståndskraftiga
lokaler och försörjningsberedskap av läkemedel, sjukvårdsmateriel och annan nödvändig
försörjning.
Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag (S2018/02370) att stödja regionerna i deras
arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering inför civilt försvar inom hälso- och
sjukvården. Myndigheten har inom uppdraget gjort en förstudie av vilka kunskapsunderlag
som regionerna har behov av som stöd för sin planering samt att inventera vilka behov av
övnings- och utbildningsinsatser som finns inom regionerna. Vid uppdragets slutredovisning
den 30 december 2020 redogjorde Socialstyrelsen för en plan att, i samverkan med
regionerna, SKR och Försvarsmakten, utveckla en nationell modell för kunskapsstyrning
inom det katastrofmedicinska området. Myndigheten presenterade även en nationell modell
för utbildnings- och övningsverksamhet. Socialstyrelsen föreslår en modell för utbildning
och övning inom hälso- och sjukvårdssektorn som är anpassad till lokal, regional och
nationell nivå och som kan möta behov av t.ex. aktörsgemensamma övningar inom
totalförsvaret. Förslaget är att den nationella modellen för utbildnings- och
övningsverksamhet ska bygga vidare på en redan framtagen, och med regionerna förankrade,
övningsmodell som myndigheten arbetade fram för planering och deltagande i
Totalförsvarsövning 2020. Socialstyrelsen presenterade även en tidsplan för fortsatt arbete.
3. Övergripande inriktning

För att få ta del av medlen inom ramen för denna överenskommelse ska regionerna
tillsammans med berörda myndigheter delta i planeringen av totalförsvaret. Planeringen ska
förbereda Sverige för krig. I fredstid sker det i form av beredskapsplanering och
förmågehöjande åtgärder samt under höjd beredskap och ytterst krig genom nödvändiga
åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar.
Regionernas insatser bör utgå från en analys av hur hälso- och sjukvårdens beredskap ska
kunna anpassas till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården, bl.a. arbetet med en
god och nära vård och den högspecialiserade vården. Regionernas insatser påverkas under
2021 av den pågående covid-19-pandemin.
Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan hälso- och
sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som bedrivs vid fredstida
kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad verksamhet är försörjning av läkemedel,
blod, livsmedel och textilier. Syftet med överenskommelsen är att ge regionerna långsiktiga
förutsättningar för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Överenskommelsen ska
skapa förutsättningar för regionerna att bedriva ett långsiktigt, uthålligt och effektivt arbete
bland annat i fråga om anställning av för arbetet adekvat personal.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) har förlängt och justerat överenskommelsen dem emellan om regionernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2018–2020, som reglerar uppgifter och ersättningar, samt
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statens stöd utifrån lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Överenskommelsen mellan
MSB och SKR har förlängts och justerats att gälla till och med 31 december 2021. I
överenskommelsen avses gällande civilt försvar regionens hela verksamhet. Som ett
komplement till överenskommelsen regleras regionernas arbete med hälso- och sjukvården
och civilt försvar även i överenskommelse mellan SKR och Socialdepartementet. MSB ska
under 2021 verka för att stärka den statliga samordningen gentemot regionerna.
3.1 Insatser som regionerna ska genomföra

Parterna är överens om att regionerna ska använda bidraget för att arbeta med uppgifterna
nedan. Uppgifterna är del i ett långsiktigt arbete och kommer inte avslutas under 2021.
1

Krigsorganisation och dess bemanning
Regionen ska planera för att i krig kunna upprätthålla en viss förmåga att bedriva hälsooch sjukvård. Hela vårdkedjan ska beaktas i arbetet. Planeringen behöver således ske
utifrån ett bredare perspektiv än traumavård och omfatta alla delar av hälso- och
sjukvården, inklusive smittskydd och primärvård. Regionen ska i sin planering ta hänsyn
till den kommunala hälso- och sjukvården.

2

Samverkan och ledning



Regionen ska stärka sin förmåga att bedriva samverkan och ledning vid särskilda
händelser samt höjd beredskap och krig. Här ingår bland annat särskild sjukvårdsledning
och TiB-funktion, samt medverkan i aktörsgemensamma former för inriktning och
samordning. Regionerna ska i detta arbete beakta lärdomar från hanteringen av covid-19pandemin.

3

Planeringssamverkan



Regionen ska delta i planeringen av totalförsvaret på lokal, regional och nationell nivå. I
detta ingår att samverka med aktörer som Socialstyrelsen, Försvarsmakten, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelser, kommuner och andra berörda aktörer.
Regionen ska särskilt sträva efter att delta i de utvecklingsarbeten som Socialstyrelsen
bedriver.

4

Utbildning och övning



Regionen ska genom utbildning och övning stärka hälso- och sjukvården och dess
stödfunktioners förmåga vid särskilda händelser och höjd beredskap.
Regionen ska, om förutsättningar för detta finns, medverka i andra aktörers övningar.
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5

Traumavård



Regionen ska fortsätta kartläggning och analys av traumavårdkedjan, samt utifrån
kartläggningen genomföra prioriterade åtgärder för att stärka förmågan att hantera
masskadeutfall.

6

Försörjningsberedskap



Regionen ska fortsätta och fördjupa kartläggningen av hur den normala försörjningen av
läkemedel, medicinteknik, blod, och sjukvårdsmateriel, m.m. behöver anpassas för att
möta behoven under höjd beredskap. Regionen ska utifrån kartläggningen även
genomföra prioriterade åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.
Regionen ska kartlägga hur den normala försörjningen inom hälso- och sjukvårdens
stödjande verksamheter behöver anpassas för att möta behoven under höjd beredskap
avseende t.ex. livsmedel, textilier och drivmedel. Regionen ska utifrån kartläggningen
även genomföra prioriterade åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.



7

Motståndskraft



Regionen ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för att stärka
förmågan att motstå cyberangrepp i de digitala system som är kritiska för hälso- och
sjukvårdens bedrivande inklusive system som är av betydelse för patienternas vård.
Regionen ska genom kontinuitetshantering och andra robusthetshöjdande åtgärder stärka
förmågan till kontinuerlig drift av prioriterade delar av hälso- och sjukvården såväl i
fredstida kriser som krig. Kontinuitetshantering och andra robusthetshöjande åtgärder
kan avse såväl hälso- och sjukvårdens verksamhet, som stödfunktioner såsom
vårdfastigheter, it, service och försörjning.



3.2 Insatser som SKR ska genomföra

SKR ska genom följande insatser stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och
sjukvårdens arbete med civilt försvar. SKR ska:
î

î
î

fortsätta stödja regionerna och kommunerna genom att utveckla sin nationella operativa
samverkan kring läkemedel, sjukvårdsmateriel och personlig skyddsutrustning, samt
nationell samordning av IVA-resurser. I arbetet ingår att, stödja regioner och kommuner
i att analysera befintlig samverkan i syfte att bygga praktisk kunskap för framtida
samverkan i fredstida kriser och krig.
tillsammans med regioner arbeta fram strategier för robust försörjning av i första hand
hälso- och sjukvårdsmateriel. Även kommuner kan delta i arbetet.
stödja regionernas nätverk för civilt försvar och andra relevanta nätverk och
arbetsgrupper för att underlätta erfarenhetsutbyte och samverkan kring praktisk framdrift
av de insatser som regleras i denna överenskommelse.
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4. Redovisning av regionernas och SKR:s insatser

Regionerna ska lämna en redovisning till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2022. Av
redovisningen ska framgå vilka insatser respektive region genomfört och uppnådda resultat
samt hur regionerna använt de medel som tilldelats inom ramen för överenskommelsen.
Vidare ska redovisningen innehålla planerade insatser och identifierade utmaningar för det
fortsatta arbetet med genomförandet av överenskommelsen.
SKR ska lämna en redovisning till Socialstyrelsen senast den 31 mars 2022. Av redovisningen
ska framgå genomförda insatser och hur SKR använt de medel som tilldelats inom ramen för
överenskommelsen. Vidare ska redovisningen innehålla planerade insatser och identifierade
utmaningar för det fortsatta arbetet med genomförandet av överenskommelsen.
5. Medelstilldelning 2021

Regionerna tilldelas 200 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen 2021. Medlen
fördelas med ett grundbelopp på 3 500 000 kronor per region och resterande fördelas i
relation till befolkningsandel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2020 i
enlighet med bilaga 1.
SKR tilldelas 4,5 mnkr för år 2021.
6. Ekonomiska villkor och rapportering

Totalt uppgår överenskommelsen för 2021 till 204,5 miljoner kronor.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård och sjukvård och social omsorg, anslaget
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Civilt försvar – hälso- och sjukvård.
Beslut om utbetalning av medlen till SKR och regionerna kommer att fattas genom ett
särskilt regeringsbeslut, ställt till Kammarkollegiet.
Medel till SKR och regionerna utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvirering av medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till
bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid.
Medel som SKR eller regionerna inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2022.
En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur de medel som tilldelats SKR och
regionerna använts ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Information
som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning beskrivs i bilaga 2. Ekonomichefen
(eller motsvarande) på var och en av organisationerna ska granska och intyga uppgifterna
under punkt tre i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om
eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisning inte
inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet.
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om
utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.
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Rekvisitionen, den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara
undertecknade i original av behörig företrädare för SKR eller den region som rekvirerar
medel.
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av
räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets användning.
7. Uppföljning

Parterna är överens om att insatserna i överenskommelsen ska följas upp och analyseras.
Socialstyrelsen följer upp och utvärderar hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar på
regeringens uppdrag (S2021/ -). Uppdraget ska genomföras i samarbete med regioner,
länsstyrelserna, SKR, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
andra relevanta aktörer.
8. Godkännande av överenskommelsen

För staten

För Sveriges

genom Socialdepartementet

Kommuner och Regioner

Stockholm den 26 mars

Stockholm den 26 mars

Maja Fjaestad

Staffan Isling

Statssekreterare

Verkställande direktör
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Bilaga 1

Region

Andel

Grundbelopp

159 227
287 681
60 050
287 631
336 440
131 064

2%
3%
1%
3%
3%
1%

364 953
246 033
202 247
249 649
1 388 910
2 391 841
299 329
388 076
282 906
273 220
244 663
277 228
1 734 344
305 715
467 276
10 378 483

Befolkning

Belopp

Totalt

3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000

1 940 767
3 506 451
731 930
3 505 842
4 100 759
1 597 497

5 440 767
7 006 451
4 231 930
7 005 842
7 600 759
5 097 497

4%
2%
2%
2%
13%
23%
3%
4%
3%
3%
2%
3%
17%

3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000
3 500 000

4 448 295
2 998 817
2 465 124
3 042 892
16 928 978
29 153 383
3 648 425
4 730 134
3 448 251
3 330 191
2 982 119
3 379 043
21 139 363

7 948 295
6 498 817
5 965 124
6 542 892
20 428 978
32 653 383
7 148 425
8 230 134
6 948 251
6 830 191
6 482 119
6 879 043
24 639 363

3%
5%
100

3 500 000
3 500 000
73 500 000

1/11 - 2020

Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland
Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Västra
Götalandsregionen
Region Örebro län
Region Östergötland
Totalsumma
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3 726 262
7 226 262
5 695 477
9 195 477
126 500 000 200 000 000
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Bilaga 2

Information som ska ingå i respektive regions och SKR:s rekvisition och ekonomisk
redovisning avseende från Kammarkollegiet rekvirerade medel inom ramen för denna
överenskommelse. I den ekonomiska redovisningen ska respektive region och SKR redogöra
för den verksamhet som bedrivits under 2021 med stöd av bidraget. Respektive region och
SKR ska verka för att omfattning och finansiering av respektive område inom
överenskommelsen ska kunna redovisas i så stor utsträckning som möjligt.
Rekvisition
1. Kontaktuppgifter
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Postadress
Telefon inkl. riktnummer
Faxnummer
E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser
Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande
överenskommelse Regeringskansliets diarienummer
för regeringsbeslut avseende utbetalning
Överenskommelsens benämning
Belopp som rekvireras
Period som rekvisitionen avser
3. Uppgifter för utbetalning
Bankgiro/Plusgiro
Önskad betalningsreferens

4. Underskrift i original av behörig företrädare
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är
riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att
användas enligt den gemensamma
överenskommelsen.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

Ekonomisk redovisning
1. Kontaktuppgifter
Bidragsmottagare
Organisationsnummer
Kontaktperson
Postadress
Telefon inkl. riktnummer
Faxnummer
E-postadress
2. Bidrag som ansökan avser
Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande
överenskommelse Regeringskansliets diarienummer
för regeringsbeslut avseende utbetalning
Överenskommelsens benämning
Summa bidrag enligt överenskommelsen
Summa bidrag som utbetalats från Kammarkollegiet
Period som den ekonomiska redovisningen avser
3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet
Bidrag som erhållits Kammarkollegiet
Kostnader (specificera större kostnadsposter)
Summa kostnader
Medel som inte har förbrukats (Bidrag – kostnader)
4. Ekonomichefens (eller motsvarande) granskning av
den ekonomiska redovisningen
Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande) intygar
att den ekonomiska redovisningen under punkt 3 är
korrekt.
Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande)
bedömer inte att den ekonomiska redovisningen
under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och
eventuella åtgärder ska också redovisas.)
Namn
Befattning
Telefon inkl. riktnummer
E-postadress
5. Underskrift i original av behörig företrädare
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är
riktiga.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5110

Organ

Regionstyrelsen

Fastställande av bolagsordning för Bussdepåer i Örebro
län AB
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av
bolagsordningen.
Sammanfattning
Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget
Rodret 6 & 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån i
Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i
Örebro län. Säljande parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården
Fastigheter AB.
Bussdepåer i Örebro län AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB under
2021. I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån
aktiebolagslagen och kommunallagen.
Förvärvet av Bussdepåer i Örebro län AB genomfördes formellt den 3 maj.
Konstituerande bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny
bolagsordning, styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar m.m.
Bolagsordningen ska fastställas av fullmäktige i Region Örebro län och i Region
Västmanland för att vinna giltighet.

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

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5110

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Ärendet har inga konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 11 juni 2021.
Bolagsordning.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

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

Bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB
Organisationsnummer: 556078-7839

1. Firma
Bolagets firma är Bussdepåer i Örebro län AB.
2. Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Örebro kommun i Örebro län.
3. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla, avyttra och förvalta bussdepåer
samt idka därmed förenlig verksamhet i Västmanlands län och Örebro län.
4. Verksamhetens ändamål
Bolagets ändamål är att äga, utveckla, avyttra och förvalta bussdepåer.
Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala likställighets-, lokaliserings- och
självkostnadsprinciperna bedriva den ovan angivna verksamheten, såvida inte lag, förordning
eller praxis för viss verksamhet medger undantag.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren Svealandstrafiken AB och i ägarens ställe.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.
5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier.
7. Styrelse
Styrelsen består av 1 – 10 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter.
Styrelsen utses av fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län
med lika många ledamöter vardera, och en suppleant vardera. Mandattiden är tiden från den
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har förrättats intill slutet av
den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.
8. Revisorer
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För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en
suppleant för den.
9. Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utses av fullmäktige i Region
Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län en lekmannarevisor för vardera Region
Västmanland och Region Örebro län.
10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till
aktieägarna tidigaste sex veckor och senast två veckor före stämma.
11. Bolagsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns
granskningsrapport.
Beslut om
fastställande av resultaträkning och balansräkning,
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
Fastställande av arvode åt styrelse- och revisionsarvode.
Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant, då sådana val har
förrättats
Val av auktoriserade revisorer och suppleant för dessa, då sådant val ska förrättas
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Framläggande och beslut om ägardirektiv
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
13. Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
14. Handlingars offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
15. Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Västmanland och regionstyrelsen i Region Örebro län har rätt att ta
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
16. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av både fullmäktige i Region
Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5111

Organ

Regionstyrelsen

Fastställande av bolagsordning i f ettorBsdeBun i p rebro
Af
Förslag till beslåt
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av
bolagsordningen.
ÖaS S anm
attning
Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget
Rodret 6 & 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån i
Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i
Örebro län. Säljande parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården
Fastigheter AB.
Bettorpsdepån i Örebro AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB under
2021. I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån
aktiebolagslagen och kommunallagen.
Förvärvet av Bettorpsdepån i Örebro AB genomfördes formellt den 10 maj.
Konstituerande bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny
bolagsordning, styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar m.m.
Bolagsordningen ska fastställas av fullmäktige i Region Örebro län och i Region
Västmanland för att vinna giltighet.
f eredning
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 2021.

www.regionorebrolan.se

134 (616)

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

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Lennart Frommegård

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS5111

Konsekvenser m
ör S iljö-, barn- och jäS ställdhetsBersBektiven
Förslaget till beslut har ingen påverkan på miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektivet.
EkonoS iska konsekvenser
Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens.
f eslåtsånderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 11 juni 2021.
Bolagsordning.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Ökickas till:
Regionfullmäktige
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Bolagsordning för Bettorpsdepån i Örebro AB
Organisationsnummer: 559313-7481

1. Firma
Bolagets firma är Bettorpsdepån i Örebro AB.
2. Styrelsens säte
Bolagets styrelse har sitt säte i Örebro kommun i Örebro län.
3. Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla, avyttra och förvalta bussdepåer
samt idka därmed förenlig verksamhet i Örebro län.
4. Verksamhetens ändamål
Bolagets ändamål är att äga och förvalta fastigheterna Rodret 6 och Rodret 8 i Örebro.
Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala likställighets-, lokaliserings- och
självkostnadsprinciperna bedriva den ovan angivna verksamheten, såvida inte lag, förordning
eller praxis för viss verksamhet medger undantag.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren Svealandstrafiken AB och i ägarens ställe.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.
5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.
6. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.
7. Styrelse
Styrelsen består av 1 – 10 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter.
Styrelsen utses av fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län
med lika många ledamöter vardera, och en suppleant vardera. Mandattiden är tiden från den
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har förrättats intill slutet av
den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.
8. Revisorer
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För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en
suppleant för den.
9. Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utses av fullmäktige i Region
Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län en lekmannarevisor för vardera Region
Västmanland och Region Örebro län.
10. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till
aktieägarna tidigaste sex veckor och senast två veckor före stämma.
11. Bolagsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns
granskningsrapport.
Beslut om
fastställande av resultaträkning och balansräkning,
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
Fastställande av arvode åt styrelse- och revisionsarvode.
Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant, då sådana val har
förrättats
Val av auktoriserade revisorer och suppleant för dessa, då sådant val ska förrättas
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Framläggande och beslut om ägardirektiv
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
13. Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
14. Handlingars offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
15. Respektive regionfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska ge fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt fattas.
16. Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Västmanland och regionstyrelsen i Region Örebro län har rätt att ta
del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av både fullmäktige i Region
Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län.
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Förnyad borgen för Stiftelsen
Activa
21RS4324
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4324

Organ

Regionstyrelsen

Förnyad borgen för Stiftelsen Activa
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Activas låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 4 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Sammanfattning
Region Örebro län har ställt borgen för Stiftelsen Activas lån om högst 4 miljoner
kronor. Beslutet togs i landstingsstyrelsen den 20 april 1998. Vid omsättning av
stiftelsens lån önskar långivaren beslut om förnyelse av detta borgensbeslut.
Stiftelsen Activa köpte 1998 en fastighet på Landbotorpsallén 25. I samband med
köpet lånade stiftelsen 8 miljoner kronor och dåvarande Örebro läns landsting och
Örebro kommun beslutade om borgen för 4 miljoner kronor var. Lånet omsattes 2016
och då förnyade regionstyrelsen borgensbeslutet.
Den 31 december 2021 är det slutförfall på lånet som idag finns på Swedbank. För att
få en lägre ränta kommer lånet att flyttas till Kommuninvest. Kommuninvest har
begärt in borgenshandlingar för det nya lånet som planeras att tecknas från och med
1 januari 2022. Stiftelsen Activa har därför lämnat en ansökan om förnyad borgen om
4 miljoner kronor från Region Örebro län. Motsvarande beslut från Örebro kommun
finns redan.
Beredning
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 juni 2021.
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS4324

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet har inga konsekvenser för ovannämnda perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Om Stiftelsen Activa skulle sakna betalningsförmåga vid förfall av stiftelsens lån
svarar Region Örebro län och Örebro kommun solidariskt för upp till 4 miljoner
kronor var jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Uppföljning
Stiftelsen Activa rapporterar sin verksamhet och ekonomi i delårsrapport och
årsredovisning.
Beslutsunderlag
FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-06-11 Förnyad borgen för Stiftelsen Activa
Ansökan om förnyat borgensåtagande från Stiftelsen Activa

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Stiftelsen Activa

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

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3479

Organ

Regionstyrelsen

Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning för
2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning för
2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för
2020 samt
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet
Norra Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och
Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser
för 2020. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

www.regionorebrolan.se

144 (616)

Postadress
Region Örebro län
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2021-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 21RS3479

regionorganisationen och kommun. I enlighet med förbundsordningen ska styrelserna
årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamheternas
resultat.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet har inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsen den 11 juni 2021 Årsredovisningar för
samordningsförbunden för år 2020.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för Samordningsförbundet Finsam
Lekeberg och Örebro.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för Samordningsförbundet Sydnärke.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för Samordningsförbundet Finsam
Degerfors /Karlskoga.
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för Samordningsförbundet i Norra
Örebro län SOFINT.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionfullmäktige

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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DocuSign Envelope ID: 6FD6DD51-B3BD-4AC2-9CD4-80109A94D4E5

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro, org. nr 222000–2493,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro för år
2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
x

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
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x

x
x

x

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro för år 2020.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den
interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
2
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Örebro den 31 mars 2021

_____________________________

_____________________________

Gunilla Karlsson

Gunvor Lindkvist

Revisor utsedd av Region Örebro län

Revisor utsedd av kommunerna

____________________________
Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor, utsedd av staten
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Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro
Revisionsrapport 2020
2021-03-26

1

Inledning

1.1

Uppdraget
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Lekeberg
och Örebro för räkenskapsåret 2020. Granskningen har bedrivits i enlighet med god
revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för
revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.
Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna
kontroll fungerar.
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och
eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets
revision.

1.2

Syfte
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har
besvarats i granskningen:
1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering
och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?
2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar?
3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2020 och
den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?
4 Är den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning,
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet.

1.3

Metod och avgränsning
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 1 och Skyrev 2. Det innebär att vi
1
2

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2020. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån
om informationen är förenlig med de finansiella delarna.
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen

— Intervjuer med berörda tjänstemän
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

— Stickprovsgranskning av attest och utanordning
— Diskussion med processtöd/förbundssamordnare
— Sedvanlig bokslutsgransknig

1.4

Risk- och väsentlighetsanalys

1.4.1

Redovisningen
— Verksamhetens intäkter
Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot
beslut, fakturering och inbetalning.

— Verksamhetens kostnader
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning
samt avklipp.

— Kassa och bank
Substansgranskas mot externa underlag.

— Kortfristiga skulder
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning
samt avklipp.

— Redovisningsprinciper och upplysningsplikt
1.4.2

Intern kontroll
— ”Ordning och reda”
— Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och extern redovisningsbyrå
— Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt
belopp.
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Granskningen avser Samordningsförbund Lekeberg Örebro där styrelsen är ytterst
ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet.

1.5

Projektorganisation
Granskningen har utförts av revisor Josefin Andersson under ledning av auktoriserad
revisor Nils Nordqvist.

4
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification:
KPMG Confidential
153 (616)

Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro
Revisionsrapport 2020
2021-03-26

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelsen

2.1.1

Regelverk
I lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) anges de formella kraven på
innehållet i en förvaltningsberättelse (kap. 11). Det är en ny lagstiftning som gäller från
och med 2020, den nya lagen ställer högre krav på förvaltningsberättelsen jämfört med
tidigare lagtext. Upplysningar skall bl.a. lämnas om:

—
—
—
—
—
—

Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förväntad utveckling

För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt.

2.1.2

Vår bedömning
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till de nya lagkraven
på hur en förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger
utförlig information om vad som skett under året samt kring verksamhet och
måluppfyllelse med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även
information om förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av den
nya lagen.
Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en
rättvisande bild.

2.2

Redovisningsprinciper

2.2.1

Regelverk
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen
skett enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

2.2.2

Vår bedömning
Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Detta innebär att den skall upprättas enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
LKBR och RKR:s rekommendationer och således också god redovisningssed i
kommunal verksamhet.
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2.3

Bedömning av förbundets mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning

2.3.1

Finansiella mål
I dokumentet ”Verksamhet- och budgetplan 2020” anges att:
” Målet är att under 2020 finansiera värdeskapande insatser så att förbundet i utgången
av året har ett eget kapital som understiger 20% av den totala tilldelningen.”
Målet följs upp i förbundets årsredovisning.

2.3.2

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Förbundet hade ett eget kapital på 1 871 tkr vid ingången av år 2020. Utfallet för år
2020 innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 8 000 tkr och
nettokostnader (inklusive finansnetto) från verksamheten på -8 578 tkr. Förbundet
redovisar därmed ett negativt resultat på 566 tkr och en avvikelse mot budget på + 342
tkr eller 4 % av budgeterade kostnader. Avvikelsen mellan budget och utfall är
förhållandevis liten, dessutom förklaras avvikelserna på ett tydligt sätt i
årsredovisningen. Anledningen till avvikelserna är främst att insatserna i Lekeberg
inte fullt ut rekvirerat de medel de ansökt om samt att administrativa kostnaderna är
lägre än förväntat, delvis kopplat till Corona.
Årets resultat innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 305 tkr, vilket
motsvarar 16 % av anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 23
% av anslagna medel. Förbundet lever således i år upp till Nationella rådets
rekommendationer och sitt eget finansiella mål om att det egna kapitalet inte ska
överstiga 20 %. Vilket också tydligt presenteras i årsredovisningen.
Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 15 % utav erhållna bidrag
under 2020 vilket vi bedömer som en acceptabel nivå. Nivån är i paritet med
föregående år. Verksamhetsutvecklarens lön redovisas i sin helhet som kostnad mot
strukturprojekt då f verksamhetsutvecklaren inte jobbar med administration enligt
förbundet. Förbundschefens lön bokförs dock idag som administrationskostnad i sin
helhet. En diskussion har pågått en tid om detta ger en rättvis bild av förbundet och
dess administrativa kostnader. För 2021 har förbunden i Örebro län kommit överens
om att 70 % av förbundschefens lön skall bokföras som administrativ kostnad,
resterande del som strukturinsats. Detta gör, enligt förbunden, den administrativa
kostnaden mindre och mer rättvisande utifrån vad förbundschefen faktiskt gör. Vi tycker
att en fördelning är rimlig men för att fördelningen skall bli trovärdig kan en enkel
tidredovisning för förbundschefen vara att rekommendera.
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2.3.3

Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet
Ett samordningsförbund får enligt förarbetena inte bedriva någon egen
rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers
deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva
myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de
samverkande parterna.
För att tydlig göra denna gränsdragning är det viktigt att förbundet tecknar tydliga avtal
med de huvudmän som genomför insatser och rehabiliterande verksamhet. Förbundet
har historiskt haft problem med denna gränsdragning och vi i revisionen har påpekat
brister de senaste två åren. För 2018 konstaterade revisionen att:

”Avtal saknas med huvudmännen avseende beviljade insatser. Sådana avtal bör
tecknas avseende alla större insatser där krav på mål, del- och helårsrapportering
framgår.”
I revisionen för 2019 konstaterades:
”Under 2019 har förbundet klargjort vem som är huvudman för respektive projekt så
detta blir tydligt. Efter detta har förbundet börjat se över avtalen och förutsättningarna
för insatserna. Detta har lett till en hel del förhandlingar och diskussioner både internt
inom förbundet men framförallt mot huvudmännen. Förbundet har också funderat på
olika uppföljningsformer och finansieringsformer av insatserna vilket försenat
processen. Vi ser positivt på att förbundet tagit till sig av kritiken från tidigare år och vi
rekommenderar förbundet att försöka komma i mål med nya uppdaterade avtal så
snart som möjligt för alla insatser man planerar att finansiera framgent.”
Vi kan i årets granskning konstatera att förbundet för samtliga insatser som man
finansierar upprättat tydliga avtal där det framgår vem som är huvudman för insatsen
samt hur förbundet skall utvärderas och följas upp insatserna. Vi noterar att förbundet
under de senaste två åren tagit stora steg i rätt riktning och idag ser vi utifrån
genomförd granskning inte några problem i denna gränsdragning.
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2.3.4

Mål för verksamheten
Förbundet har som nämnts ovan fattat beslut om ett finansiellt mål för förbundet,
förbundet har också fastställt 11 verksamhetsmål med bärighet på god ekonomisk
hushållning, målen framgår nedan.
Uppföljningen av målen sker på olika sätt och presenteras i förbundets årsredovisning.
Vissa av målen följs upp kopplade till uppföljningen av de individinriktade insatserna
som förbundet finansierar andra via de strukturövergripande insatserna samt genom
indikatorer. Ytterligare några av målen följs upp frikopplat från förbundets finansierade
insatser.

2.3.5

Uppföljning av verksamhetsmål
Som framgick av kapitel 2.3.3 ovan så har förbundet under de senaste åren gjort ett
bra jobb med införandet av avtal och en förtydligad struktur kring de insatser som
förbundet finansierar. I dessa avtal framgår också tydliga mål för insatserna.
Resultatet av insatserna presenteras i årsredovisningen på ett tydligt sätt och så görs
även med de verksamhetsmål som förbundet beslutat om i sin verksamhetsplan. Vi
upplever också att förbundet är mer aktivt i arbetet med mål, både sina egna mål och
målen som sätts för de insatser man finansierar.
Vi bedömer att förbundet har en bra uppföljning av sina mål och vi ser en positiv trend i
förbundets målstyrning som blir bättre år för år. Vi rekommenderar förbundet att
fortsätta detta arbete, målstyrningen är ett arbete som bör ses långsiktigt och kräver
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kontinuerliga insatser. En förbättring kan vara att förbundet på ett tydligare sätt kopplar
sina verksamhetsmål till begreppet god ekonomisk hushållning.
Förra året rekommenderade vi förbundet att man bör vara tydlig på vilka krav man
ställer på leverans från de projektägare som driver insatserna som förbundet
finansierar och även agera vid eventuella avvikelser. I år har förbundet genom
upprättande av nya avtal blivit tydligare med vilka krav man ställer vilket är bra. Nu
rekommenderar vi styrelsen att fortsätta detta arbete samtidigt som man också jobbar
strukturerat med uppföljning av insatsernas mål och ställer tydliga krav på åtgärder i de
fall huvudmännen inte lever upp till uppställda mål.

2.4

Resultaträkningen

2.4.1

Regelverk
Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).

2.4.2

Vår bedömning
Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.

2.5

Balansräkningen

2.5.1

Regelverk
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§).

2.5.2

Vår bedömning
Vi har kontrollerat att:

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag
— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed
— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt
periodiserade

— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen
— Dokumentation finns till samtliga balansposter
Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt
lagen om kommunal redovisning.
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2.6

Kassaflödesanalys

2.6.1

Regelverk
I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret
redovisas (LKBR 8 kap 1§).

2.6.2

Vår bedömning
I årsredovisningen för år 2020 ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi
bedömer att kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.

3

Förvaltningsrevision

3.1

Attest och delegationsordning
Förbundet fastställer årligen en riktlinje för delegationsbestämmelser för förbundet som
gäller tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en
övergripande nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på
dokumentens innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i
samband med granskningen av årsbokslutet, visar på att rutinerna fungerar.
Vi har också granskat förbundets löneutbetalningar med avseende på attest av
ordförande och att löneutbetalning är korrekt utifrån avtal och tidrapportering. Vi har
inte noterat några avvikelser och bedömer förbundets rutiner som acceptabla.

3.2

Budget och verksamhetsplan
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2020 den 28
november 2019. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på verksamheten,
organisation samt de olika insatser som skall göras under året. Även budget för 2020
samt en plan för 2021 och 2022 framgår av dokumentet.

3.3

Finansiell rapportering
Förbundet har bra rutiner för uppföljning av ekonomin. Styrelsens får ta del av
ekonomiskuppföljning vid samtliga styrelsemöten, vilket framgår av förbundets protokoll
från styrelsemöten.
Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under
2020. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje
med god sed.

3.4

Intern styrning och kontroll
Styrelsen har fastställt en plan för hur den interna kontrollen skall genomföras under
2020, beslut fattat i maj 2020. Internkontroll planen baseras på en risk och
väsentlighetsanalys och resulterar i två internkontrollpunkter.
x

Att säkerställa att vi följer riktlinjer enligt GDPR

x

Att säkerställa att de insatser förbundet finansierar ger de effekter som avses.
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Vår bedömning är att förbundet har gjort ett bra arbete med den intern kontrollplanen.
Vi kan också notera att den blivit återrapporterad till styrelsen i november 2020.

3.5

Finansierade insatser
Som vi kommenterat i kapitel 2.2.3 har förbundet under de senaste åren arbetat med
att förtydliga förhållandet och gränsdragningen mellan förbundet och de insatser som
förbundet finansierar. Vi ser positivt på denna utveckling.
Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet.
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller
finansiera deltagarnas försörjning, dvs förbundet får ej bedriva myndighetsutövning.
Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.
Vad vi kan bedöma genomförs inköp av verksamhet och beviljande av medel för
insatser riktade mot enskilda deltagare endast till huvudmännen. Förbundschefen
fungerar inte som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med enskilda
deltagare i insatserna.
Vår bedömning är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får
bedriva även om det i vissa situationer behövs en tydligare gränsdragning mellan
coachingteamets verksamhet och förbundets verksamhet.
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4

Slutsats
Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets
redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen.
Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner
och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under
perioden. Vår bedömning är att förbundet uppfyller god ekonomisk hushållning, detta
kan dock preciseras av förbundet på ett tydligare sätt.
Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav.
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget
och jämfört mot fg år samt balansräkning med kassaflödesanalys för perioden och
föregående år.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
2021-03-26
KPMG AB

Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor
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1.1.

Översikt över verksamhetens utveckling


Verksamhetens intäkter
Verksamhetens
kostnader
Årets resultat
Soliditet
Antal anställda

2020
8 014
- 8 578

2019
8 000
-8 266

2018
8 002
-10 062

2017
8 002
-8 357

2016
8 002
-6 951

- 566
1 305
2

-266
1 871
2

- 2 060
2 137
1

-355
4 197
1

848
4 552
1
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¤¤ÚÚ
ǤʹͲͳͷÚ¡Ǥ


 Ú 
ͳͲͲͲͲ
ͺͲͲͲ
ͲͲͲ
ͶͲͲͲ
ʹͲͲͲ
Ͳ
ʹͲͳͷ

ʹͲͳ

ʹͲͳ

ʹͲͳͺ



ʹͲͳͻ

ʹͲʹͲ







1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
ʹͲʹͲ¤ ͳͻÚ¡Ǥ¤
¤¤ ¡¡ ǡǡ
ÚÚǡ¤ Ǥ
¡ ¤ÚÚ¡
¤Ǥ

¤¤ ¡¤
Ú¡¡¡¤¡Ǥ
Ú¤ÚǤ
¡ÚʹͲʹͲ¡Ú¡Ú
ÚÚǤ

 ¤ Y¡Ú
ÚǤ ¤
Ú¤¡¤
ÚǤ ÚÚ Ú
¡ Ú¤¤
¤¡ÚǤÚÚ
¡Ú¤ͳͶͲÚ¡¤Ǥ
ÚÚ¡Ú 
¡Ǥ

Ú¤ÚÚÚÚ
¡¤Ú¤ ǤÚ¤¡¤
ͳͺͲͲͲÚǦ Ú 
ȋ ȌYǤ¡¡ 
¡Ú¤ Ǥ

¤Ú¡¤
¡ Ǥ
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Ú¤ÚYÚ
¤¡Ú ȋ ȌÚ
¤¡ǡ¡Ú
Ǥ

¤Ú¤¡ Y
Ǥ¤¡Ú¡
 Ǥ



1.3.

Händelser av väsentlig betydelse



Úǡ¡ ¡
ÚǤ¤¡¤
ǡ ¤  Ǥ 
¤¡¡¤ǡ¡¡
 Ǥ

¡¡Ǥ
Ú¡ Ú¤¤
¤ ¡Ú¤¡
Ǥ  Y
ÚÚǤ ¡¤
Ú 
¤ ¤¡Ǥ¤Ú
¡¤¤ÚǤÚ
¡ ¤¤Ǥ

Ú¡Ú¤
Ú¡¡
Ǥ Ú 
Ú ¤Ú
ÚʹͲʹͳÚǤ

"Ú¡ǤÚ
Ú¤ǤÚ
Ú¤Úǡ ¡¤
¤ ¤ÚǤÚ 
¤¡Ǥ Ú¤¤ǡ
¤Ú 
¤¡Ú
 Ú¤
ǤÚ ÚÚ
Ǥ

Ú¤ÚÚǤ
¤Ú Ú
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 Ú ÚÚǤ¤
¡¤¡Ǥ

¤¤Ú
Ú¡¤¤¤ʹͲͳͻ¤Ǥ
¡Ú ¤Ǥ

Ú¤ǡ¤ÚÚ
 ǤÚ¡¡
Ú¤ÚÚ¡Ú¡¡Ǥ
 Ú¡ 
Ǥ

ʹͲʹͲ Ú¡Ǥ
¤¡Ǥ
¤¡¤Ú¡Ǥ


1.4.

Styrning och uppföljning av verksamheten

¤¡Ú  Ú¤Úǡ
 ¤Ǥ ¤¤
¤Ú
ÚÚ¡¤Ú¡
 Ú¡ ÚÚ
Ǥ
¡¡¤Ú 
¤¡¡¡¡Ǥͳ
¤ Ú¤¤ 
¤ʹʹΨǤ

 ¤Ú Ú¡Ú
¡ Ǥ  Y
¤¤¡ ¡ÚǤ
¡Ú¤¤¡ÚÚ¡
 ¡Ǥ ¡Ú
¡¤Ú¡Ú 
Ú¡ǡ¤ÚǤ Ú
¡¤¡  
Ǥ

Ú¤¡ ¤
 ¤
ȀǤ¤ÚÚ

•
•
•

1

Karakteristika ved udsatte borgere og prædiktion af deres jobsandsynlighed, Rosholm, M.,, Lykke Sørensen,
K., og Skipper, L.
Aktiv beskæftigelsesindsats og progression, Rosholm, M., Lykke Sørensen, K., Skipper, L., og Nielsen, S.
Effektive sagsbehandlerstrategier i beskæftigelsesindsatsen, Rosholm, M., Lykke Sørensen, K., Skipper, L., og
Nielsen, S.
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 Ú¤Ǥ ÚÚ 
¡Ú 
ǤÚ
¤¤ÚǤ 
¡¤ǤÚ 
 ¤¤Ú ¤
¤Ǥ

Ú¤Ǥ¡
ÚÚ Ú¤
¤ÚÚ¤¡¤ǡ
Ǥ

ÚÚÚ¡
¡ÚǤ Ú
Ú¡¡ÚÚǤÚ¡
¡¡ǡ 
¤Ǥ

Ú¡¡¤
Ú Ǥ ÚÚ 
¡¡¤¤
¡¡  Ú¤ÚǤ Ú
¡ÚÚ¤¡¡¡¡
¡Ú¡ ÚÚǤ




1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Ú¤¤Ǥ
ÚȀͳͶΨǤ

Kostnadsfördelning 2020
14%
10%
0%
76%



Ú

Ȁ


Finansiellt mål
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Ú¤¤ʹͲʹͲ¡¤
Ú¤¤ʹͲΨ
ǤÚ¤ʹͲʹͲͳΨÚ
Ǥ¤ͳÚÚÚ¡
¡Ǥ
¡¤ÚÚǤ

Behovsanalys
 ¤
¤ǤÚÚ
¡
¡ÚÚÚǤʹͲʹͲ¡ 
 Ú¡ÚʹͲͳͻÚÚ¤
¡¡Ǥ

¤¤¡ Ú
¡ Ǥ¡
 Ú¤ǡ
Ú¤¡¡Ú¡
¡ Ǥ¤ ¤
Ú¤ÚÚ¤Ǥ
Ú¤¡ ¤Ǥ
Ú¤¡
ÚǤ¤¡
¡¤ ¡¤¡
¤ÚǤ 
¡ÚÚÚ¡Ú¤¡¤
¤¤Ǥ¡¡
¤¤¡¤Ú
¡ǡǡ¤Ú¤
Ǥ¡ʹͲ ¡
ǡ¡
¡ÚÚ
 ¤ÚǤ¤
¡Ú¤ ¡Ú
Ǥ¤ÚÚ
¡ÚÚǤ  
¡¡¡ 
¡ǡ¤ǡÚÚǤ¤ǡÚ
 Ú¤ǡ¤ ÚÚ¤
ǡ¡Ǥ

¤¤¤
ÚÚ¤¡Ǥ
¤ÚY¡ͳͳ͵Ͷ ͶʹͶǤ¡¡
¡¡Ǥ¡ 
ͷΨÚ
Ǥ
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¡¤ ¤
 
ͷͲͲͲȂͳͳͲͲͲ¤Y ʹͲͲǦͶͲͲǤ
¤ ʹͲǦͶͲ ¤
Y¤ ʹǦͷ Ǥ¡Ú¤
ÚÚYǤ

YÚ ǡ
¡¡ ¡Ǥ
 Ú¡ÚÚÚ 
Ǥ Ú ¤
¡Ú
¤Ǥ ÚÚ¡Ú
¤¡ǤÚ¤Ú
 ÚǤ Ú¡
¤ÚÚ¡¡ ¡Ú
ÚÚÚ ȋ  
Ȍ¤Ǥ
ÚÚ ʹͲʹͲ Ú
¤ǤÚ¤
ÚÚ¡¡
Ǥʹ Ú
 ǡ¡Ú¡
ÚÚ¤Ǥ¤¡¡¡
ÚÚ¤
ǡ Ú¡ Ǥ

Ʋȋ  Ȍ¤¡¡Ú
  Ǥ
ʹͲͳͻ¤ÚÚÚ
Ú  
Ǥ Ú¤Ú
 ¤¡Ǥ¤¤
Ǧ Ú  ¤
¡ÚÚ ¡
ÚǤ¡Ú
Ú Ǥ
Målgrupper
Ú¤Ú¤Ú¤Ǥ
ÚÚ¤ÚÚǤ
¡Ú¤¡
 ȀÚ¤Ǥ




2

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Kunskapsutveckling/Samverkan-forkunskapsstyrning-inom-halso--och-sjukvard-mellan-kommunerna-och-Region-Orebro-lan/
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¡Ú
ǡ¡ǡǤ Ú
¤Ǥ

¤ Y
ǣ
a) Ungdomar/unga vuxna som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden
b) Individer som varit sjukskrivna under lång tid
c) Individer som varit arbetslösa under lång tid
d) Individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa kombinerat med andra hinder
e) Individer med sammansatt och komplex problematik
ÚÚ¤¡¤
¡¡Ǥ

Ú¤¤
ÚÚǤ

¡ ÚÚ¤Ú
ǤÚ  ǡ
 ǡ¡ǡÚ 
¡Ǥ

Individinriktade insatser
Uppdrag i Finsamlagen:
Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser
Svarar mot målen i förbundets verksamhetsplan för 2020:
x Att bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst från arbetsmarknaden
x Att bidra till att tillvarata arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning
x Bidra till mål 3:4 Främja social och ekonomisk inkludering och 10.2 Främja psykisk hälsa och
välbefinnande i Agenda 2030




Coachingteam Lekeberg
Syfte:
Målgrupp:
Övergripande mål:

Ú Ú
¤¤ ¤Ú¤Ǥ
¡ ¤ͳǦͷ¤
¡¤Ǥ

Kvantitativa mål/resultat: ͵ͷΨͶʹΨ
¤



¤

Sida 11
172 (616)

DocuSign Envelope ID: 2BAE8FFC-B0DA-4EDE-AA38-97C81342EF45



Kvalitativa mål:

ͷǦͳͲͲΨ¤¤¤
ÚÚ 
¤Ǥ

Antal deltagare
Budget 2020 (förbrukat
%):

Genomsnittskostnad
per deltagare

ʹǡͳʹ

ͷʹ͵͵ȋͺͶΨȌǤÚ¤ÚǤ
Ú ¤ͳͺͲΨ
Ǥ
16 283 kr (observera att detta enbart är kostnaden för förbundet, Lekebergs Kommun
går in med finansiering av personal och lokal)


Coachingteam Örebro
Syfte:

Ú 
Ú

Ȁ¡Ú

Målgrupp:
Övergripande mål:

¡ ¤ͳǦͷ¤
¡¤Ǥ

Kvantitativa mål (resultat): ͳͳͶ
ͳͲͲ

ͶͲΨͳͷΨ¤
¤

ʹͲΨ
¡Ú͵ͺΨÚ
Ú¡

Kvalitativa mål:

ͷǦͳͲͲΨͶ
ÚÚ ¤¡
¤Ǥ

Totalt antal deltagare
Budget 2020 (förbrukat
%):
Genomsnittskostnad
per deltagare

¤¡

155 deltagare, varav 53 avslutade
͵͵ʹͺͲȋͳͲͲΨȌǤ
23 438 kr



Miljövårdscentrum
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Syfte:
Målgrupp:

¡Ú Ǥ
¡ ¤ͳǦͷ¤

Övergripande mål:

¡ÚÚ¡
 ÚǤ

Resultat/effekter:

¡Ǥ¡Ú¤¤
 ¤¡ǡ
 Ú¡Ǥ

Antal deltagare
Budget 2020 (förbrukat):

Genomsnittskostnad
per deltagare






¤

6 deltagare (3 platser)
ͳͺͳͲͲȋͳͲͲΨȌǤ͵ǤÚ
Ú¤ǡ¡¡ÚǤ
͵Ͳʹ
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Mottagningsteam Lekeberg
Syfte:
Målgrupp:
Övergripande mål:

Ú¡Ú¡¡Ǥ
¤ͳǦͷ¤
ÚÚ
ÚÚǤ

Kvantitativa mål (resultat): ÚÚ
¡ 
¤Ú¡¡¤ͺ͵Ψ¡

Ú¡
ͳʹ ¤Ú
¡¡¤¡

Ú͵ͷ¡
¤Úʹ͵¡

Kvalitativa mål:
Ú¤ÚͲ Ǥ
¡¡
¤ÚͲ Ǥ
¤Ú¡ǡ¤Ǥ
¡¡Ú¡ Ú¤
¤¤Ǥ
Antal kartläggningar:
Budget 2020 (förbrukat):

Genomsnittskostnad
per deltagare






¤

ʹ͵Ú¡
ͶͷͻͲȋͻͲΨȌǤÚ¤Úǡ
ÚǤ
ͳͺͲ
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Samverkansteam
Syfte:
Målgrupp:
Mål:
Kvantitativa
mål(resultat):

Kvalitativa mål:

Antal kartläggningar:
Budget 2020 (förbrukat):
Genomsnittskostnad
per deltagare

Ú¡Ú¡¡Ǥ
.
ÚÚ
ÚÚǤ
ÚÚ
¡ 
¤Ú¡¡¤¡

Ú¡
ͳʹ ¤Ú
¡¡¤¡

ͳͳͲ¡
¤ͺͲ¡

Ú¤ͻͷΨÚ
ÚͲΨǤ

ͻͲΨ
¡¡¤¡
ÚͲΨǤ
ͺͲ
ͳͺͲͶͲͲͲȋͳͲͲΨȌ
ʹʹͷͷͲ
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Strukturövergripande insatser 2020

Uppdrag i Finsamlagen:
Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
I syfte att uppnå en effektiv resursanvändning.
Svarar mot målen i VP 2020:
x
x
x

Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser
och stöd till individer.




Behovsanalys Lekeberg
Syfte:
Målgrupp:
Mål:

Resultat/effekter:

Budget 2020 (förbrukat):







¤

ÚÚÚ¤ Ú
¤¤Ǥ
¤¤¤ǤÚ
ÚǤ
ÚÚ¤Ú 
¡¡Ú¡¡Ú
¡ÚÚǤ
ÚÚÚ¡ǡ¡
¤
ÚǤ ¡Ú 
 ÚÚ¤ǤÚ
 ¤¡ ¡
Ú Ǥ
ʹͶ͵ͺͳͳȋͻΨȌ
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Insatskatalogen
Syfte:
Målgrupp:
Mål/Resultat:

 Ú  
¡Ǥ
¤Ú
ÚǤ
Y¤ǣ ÚÚ
¤ ¤¤Ǥ
¤ʹͲʹͲǣ
¡ 
Ú¤ʹͲʹͲǤʹͲʹͲǤ

ǤʹͲǦ͵Ͳ¡
¤Y¡


Budget 2020 (förbrukat):

͵ͲͲͲȋͳͲͷΨȌ




Strukturell samverkan
Syfte:
Målgrupp:
Mål:
Resultat/effekter:

¡ÚÚÚ¡ ¤
¤Ǥ
 Ú.
¡ ¡Ú
6 representanter från förbundet har genomgått 4 dagarsutbildning i Jämställdhet Genus
och Ledarskap/Ökad kunskap kring vikten av att arbeta med jämställdhet i både det
operativa och strategiska arbetet i förbundet.
Förbundskansliets personal har utbildats för att kunna utbilda i tjänstedesign.
Kansliet har utbildat 16 medarbetare (från Regionen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Lekebergs och Örebro kommun) i tjänstedesign vilket lett till
ökad kunskap om agilt arbete och utökad förmåga att använda verktyg för att utforma
stöd utifrån vad som är värdeskapande för mottagaren. Utvecklingsprocesser utifrån
metoden har påbörjats som förbundets verksamhetsutvecklare leder.

Budget 2020 (förbrukat):







¤

ͳͲͲͲͲͲȋͳͲʹΨȌ



Sida 17
178 (616)

DocuSign Envelope ID: 2BAE8FFC-B0DA-4EDE-AA38-97C81342EF45



Utredare
Syfte:

Målgrupp:
Mål:

¡Ú Ú¤ Úǡ
Ú ¤ÚÚ
ÚǤ Ú
  Ǥ
ÚÚ¡Ǥ
¡  Ǥ
ǡ ǡ  Ú.
¤ǣ
x
x
x
x

Resultat/effekter:

Budget 2020 (förbrukat):

Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av
insatser och stöd till individer.
Att bidra till utvecklandet av fungerande arbetsformer för dem som står längst
från arbetsmarknaden

¤¡  
¤ Ǥ  
 ǤÚ ǡÚ
 ǤÚ ͳ
Ʈǳ ǳǤ
¤Ú  ¡Ú¡
  Ǥ
ͲͲͲͲͲȋΨȌǡͺͲΨǡ¡
Ǥ






¡Ú ¤¤¤ǣ
x
x
x

Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och
stöd till individer.

Ú ǡ Ǥ 
Ú¤¡ Ǥ
¤¤Ú¤
¤ Ú¤¡Ǥ

¡Úǣ



Förbundets funktion som plattform för samverkan är stärkt
¤ ¤Úǡ¡¤ ¤
Ú¤ͺͲΨ 
Ǥ¡Ú¤ʹͲͳͻ¡ͲΨǤ
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¤¤¤¡ͶͲΨ
 ¤¤Ǥ ¡¡¡¡ʹͲͳͻ¤ͷΨ
  ¤Ǥ

Vår förmåga till behovsanalys är stärkt
¤ ¤ǡ ¤
͵͵Ψ¡
¡¤ʹͲʹͲ¤ʹͷΨ Ǥ ¤ 
¤¤¡¡ ¤
¡¡Ǥ ÚÚ
¤Ú¤ ¤Ú
¡ ¤¡¡
Ú¡¡Ǥ

Förbundet har en fungerande process kring uppföljning, analys och evidens av insatser och stöd
till individer.
¤ ¤ÚÚ ¡
Ú¤ 
Ǥ¤¤ʹͲΨͺͲΨ
 Ǥ¤¤
 ͷͲΨ ͳΨ
 ͷͲΨǤ

¡¤¤¡ǡ¡ ¤¡Ú¡
¤¤Ǥ ¤Ú¤¡
ÚÚǡ ¤ÚǤ




Uppföljning och resultat för individinriktade insatser


¡ÚǤ
¤¡  Y 
 Ǥ




 ÚÚǤ
¡Úǡ¤Ǥ
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 ¤ÚÚ ¤Ǥ¤¡Ú
ÚǤ

¤Ú¤Ǥ 
 ¤¤ǡ
¤Ú¤ YÚ¡
¤Ǥ

ÚÚͳͲȋͳͷͶȌǤÚ
ȋͻͳȌ ¡ÚȋͶȌ
ȀÚȋȌǤ¡Ú
Ú¡ͷͻ  Ͷͳ ¡Ǥ Ú
ÚÚ ¡ǡ¡
¤¤ÚǤ



ÚʹͲʹͲ
Ǧ ǥ

ͷͳ



ͶͲ

 ͷ

Ú¡ ʹ


ʹ



ʹͺ
Ͳ

ͳͺ
ʹͲ



ͶͲ

Ͳ



ͺͲ

ͳͲͲ





Ú  ʹͷ ¤Ȁ
¤¤¤¤͵ͷǦͶͲ ÚʹͲʹͲǤ¤¤
¤¤¤ǤÚ
¡ǡÚ¡ Ú¡ǡ
¡¡ Ú¡ Ǥ
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ÚÚ¡Ú¤ÚÚÚ
Ǥ



ǡ  Ǥ
ÚÚÚÚÚÚǤ ÚÚ
¤¤¡¡ÚǤ¡¤
ÚÚǤ



ÚÚ 
ÚȀ

ͳ

Ͷ

Ȁ

ͳͷ

¡
ÚÚ

Ͷ

ÚÚÚ

Ͷ

ÚÚ
Ú

͵


͵
ͳ

¡
Ǧ



ʹ



ͺ

ͳ
Ͳ

ͷ


ͳͲ

ͳͷ



ʹͲ

ʹͷ





¡¤ÚÚ¤  ¤
ÚÚǤ¡ÚȀǡ
ÚÚ¡¡Ǥ¡¡ÚÚÚ
 ¡¡Ú¡Ǥ
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Ú Ú¡ÚÚ¡Ú
ÚʹͲʹͲǤ

Försörjningskälla

Antal deltagare
före insats

A-kassa

Andel före

Antal deltagare
efter insats

Andel efter

Förändring Förändring i %

5

3,1%

5

3,1%

1

20%

17

10,6%

16

10,0%

-1

-5%

Aktivitetsstöd

4

2,5%

4

2,5%

-3

-42%

Annan offentlig försörjning

7

4,4%

5

3,1%

-6

-42%

Försörjningsstöd

50

31,3%

53

33,1%

0

0%

Ingen offentlig försörjning

38

23,8%

40

25,0%

2

5%

8

5,0%

6

3,8%

-3

-27%

33

20,6%

23

14,4%

-11

-26%

5

3,1%

10

6,3%

5

100%

Aktivitetsersättning

Sjukersättning
Sjukpenning/Rehabpenning
Studiestöd/Studiemedel




¡ ¡Ú 
ÚÚǤ ¡ȀÚ
¡ ǤÚÚÚ¡ ǦǤ



ÚÚ
ͳͶ
ͳʹ
ͺ


ͳ͵

ͳʹ

ͳͲ

ͻ


ͻ

ͻ



Ͷ
ʹ

ͻ

ͳʹͳʹ


ͷ



ͷ

͵

ͷ
ʹ

Ͳ



͵ͳ

ʹ



ʹ

Ͷ






ÚÚÚ
ÚǤ¡ÚÚ¡¡
ÚÚǤ


ÚÚÚÚ¤ͷǡͳ
¤Ǥ ÚÚÚ Y¤
Ͷǡͻ¤Ǥ Ú ¡ǡ¤Ǥ
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Ȁ¡
ÚȀͳ¤
ÚȀ͵¤
ÚȀ¡͵¤



Ͳ

ͷ


ͳͲ

ͳͷ

ʹͲ

ʹͷ

͵Ͳ

͵ͷ






¡ÚÚ
¤Ǥ Ú
¤¡¡Ǥ
Indikatorer
¡¡¡ÚǤ¡
¡¡ÚÚ¡ÚǤ
¡ÚǤ

 ¤Ú¤¤ÚǤ

¡ ¤ǡ¡ͳͲʹͲʹͲǡ
¡¡¡Ǥ¡¤
Ǥ
Yͷͷͷ¤ʹͲʹͲǡ¤ͺͶ Ǥ

¤ʹ ¤͵¤ʹͲͳͻÚÚ ǤÚ¤
ͳǡͷǡǡǡ ¤ǤY   
¤¡ʹͲʹͲ¤ͷΨ¤¤ͳǦ͵ ͷǦͳͲͲΨ¤
¤Ͷ¡Ú¤¤Ǥ


1. Får du
stöd på ett
sätt
som är till
stor nytta
för dig?

2. Är du med
och
bestämmer
vilket stöd
du skall få?

3. Får
stödet ta
den tid
du
behöver?

4. Har du en
person eller
ett team du
kan
kontakta?

5. Har det
stöd du fått
hjälpt dig att
utveckla sätt
att hantera
din
situation?

6. Känner du
dig mer redo
att kunna
arbeta eller
studera
jämfört med
innan du fick
kontakt med
oss?

7.Upplever
du att
personalen
tar tillvara
dina
erfarenheter,
kunskaper
och
synpunkter?

Örebro

80 %

83 %

87 %

96 %

54 %

33 %

78 %

Lekeberg

60 %

90 %

70 %

100 %

30 %

20 %

50 %
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ÚY¤ÚǤ
¤Ú¡Ǥ¤¡¤¤¡¡
¡ȋ¤ͶȌ¤¡¤¤ÚÚȋ¤ͷ Ȍǡ¤¤
¡ ¡ʹͲʹͳǤ Ú¤
¤Ú¤¤¤ ¤¤Úʹ¤Ǥ

Y¤¡¤
¡ǡ¤ Ú
Ǥ ¤¤¡
¤Ǥ

 ¤¡
¡¡¡ÚǤ
¤¤¡¡ǡ¤¤
  ǤÚ¡ ¤
ÚǤ¡ÚÚ 
¡ÚǤ¤¤Ú
¤Ǥ¡ͳ¤¡ʹͲʹͲǡ¡ 
¡¡Ǥ

Y¤ Ú¤Ú
Ú ǡ¤¡¤¡ Ǧ ÚǤ¡
 ¡Ȁ Ǥ
¡¤Ú Ǥ ¤
Ú¤ Ú¤
¤ ǡÚǤ
 ȀǤ



Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

¤ÚÚ¡ ¡
 ÚǤÚ¤
ÚÚ¤Ǥ
¤ ¤¡ Ú¤¡
Ú¡ÚÚǤ 
Ú¤ÚǤ Ú¡Ú¤Ú
¤¡
¤ Ǥ  
Ú ¡¤¡ Ú¤¡
¡ ÚÚǤ¡Ú
ÚÚÚ
ǡ  
Ǥ¡¤Ú¤ ¡
 Ǥ

Ú¡¤¡  ¡¡ǡ 
ȋ ȌǤ  ʹͲ¡



¤

Sida 24
185 (616)

DocuSign Envelope ID: 2BAE8FFC-B0DA-4EDE-AA38-97C81342EF45



Övriga mål
Mål

Kommentar

Uppfyllt/nästan uppfyllt/inte
uppfyllt

Stärka förbundets
jämställdhetsarbete

Genom att
-erbjuda representanter från
förbundet utbildning i JGL
- Analysera verksamheternas
resultat
Utifrån jämställdhetsperspektiv
Uppföljning genom
enkätutvärdering
. Jag har fått en fördjupad
förståelse för myndigheternas
uppdrag
Maxvärde: 5
Resultat:
4,07
Jag har fått en fördjupad
förståelse för utmaningarna som
finns i samverkan mellan
myndigheterna
Maxvärde: 5
Resultat: 4
Jag har fått en fördjupad
förståelse för Finsams uppdrag
Maxvärde: 5
Resultat: 4,42
Jag har fått en fördjupad
förståelse för min egen roll som
representant inom Finsam
Maxvärde: 5
Resultat:4,42

Uppfyllt

Uppföljt genom enkät till styrelse
och beredning Målet uppfyllt 5/5
Förlängd svarstid pga pandemin
men stora delen av arbetet
genomfört
Planerade aktiviteter:
- Bidra i aktiviteter i länets
psykiatrivecka
- Genomföra den lokala
finsammässan med tema
psykisk hälsa

Uppfyllt

Tydliggöra roller och ansvar för
förbundets beredningsgrupp och
styrelse

Tydliggöra målgrupper för
förbundets insatser
Uppdatera förbundsordningen för
förbundet
Bidra till ökad kompetens om
psykisk ohälsa

Att under 2020 finansiera
värdeskapande insatser så att
förbundet i utgången av året har
ett eget kapital som understiger
20% av den totala tilldelningen

Uppfyllt

Nästan uppfyllt

Ej uppfyllt
Pga pandemin

Uppfyllt
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Sammanfattning
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1.6.

Väsentliga personalförhållanden
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1.7.

Förväntad utveckling
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2. Driftsredovisning

Belopp tkr

Utfall jan-dec
2020

Aktuell budget
jan-dec 2020

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2019
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3. Resultaträkning

Resultaträkning

Ǥ
¡

Verksamhetens resultat


ʹͲʹͲǦͲͳǦͲͳ

ǦʹͲʹͲǦͳʹǦ͵ͳ
ͳ ͺͲͳ͵͵
ʹ
Ǧͺͷͺ͵ͳͶ

-564 541

¡

Resultat efter finansiella poster







Årets resultat





¤

Ͳ
ǦͳͶͺͲ
-1 480


ʹͲͳͻǦͲͳǦͲͳ
ǦʹͲͳͻǦͳʹǦ͵ͳ
ͺͲͲͲͲͲͲ
ǦͺʹͷͶͻʹ
-265 492

ͻ
ǦͳͳͲ
-14


-566 021

-265 506
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4. Balansräkning

Balansräkning




Ǥ

ʹͲʹͲǦͳʹǦ͵ͳ
ʹͲͳͻǦͳʹǦ͵ͳ
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Yʹ͵ͳͷͳ͵Ͷ
Ú ¡ͳ͵ͷͷͳͳͷͷͳͷͷ 
 ͵͵Ͷͳʹͻ͵ͻͷͳͷͻ  
Summa omsättningstillgångar
3 377 995
4 224 578

SUMMA TIILLGÅNGAR
3 377 995
4 224 578

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
ͳͺͳͳͺʹʹͳ͵ͺͺ
%ǦͷͲʹͳǦʹͷͷͲ
Summa eget kapital
1 305 1611 871 182 

Avsättningar
¡Ú͵ͺʹͲͳͳʹͻͲ
Summa avsättningar
82 011
72 790

Kortfristiga skulder
Úͳͳͺʹͳͻ͵ʹͷʹ 
YͶͲʹͳͻͷͷͻͶʹ
Ú¡ǡͷʹͳͳͻ͵ͲͺͶͳʹ
Summa kortfristiga skulder
1 990 823
2 300 606
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER


3 377 995




4 244 578






¤
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5. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys

Ǥ

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31


Den löpande verksamheten
%ǦͷͲʹͳǦʹͷͷͲ
Ú¤ͻʹʹͳʹͻͲ
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
-556 800
-192 716

YȀʹͷʹͲ͵Ǧͺ͵Ͳ
YȀǦ͵Ͳͻͺ͵ʹͷʹ͵ͳ
Kassaflöde för den löpande verksamheten
-610 380
56 208


Årets kassaflöde
-610 380
56 208
¤Ú͵ͻͷͳͷͻ͵ͺͻͷͶͷͳ
¤͵͵Ͷͳʹͻ͵ͻͷͳͷͻ






6. Redovisningsprinciper


%¡¡ȋʹͲͳͺǣͷͻȌÚ 
Ǥ



7. Noter



Not 1. Verksamhetens intäkter

2020
2019
¤
ͶͲͲͲͲͲͲͶͲͲͲͲͲͲ
¤Y
ͳͻͲͲͲͲͲͳͻͲͲͲͲͲ
¤ͳͲͲͲͲͲͳͲͲͲͲͲ
¤Y¡ʹͲͲͲͲͲͲʹͲͲͲͲͲͲ
¡ÚÚÚͳ͵͵Ͳ
Summa
8 013 773
8 000 000





¤
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Not 2. Verksamhetens kostnader




2020

2019

Direkta kostnader
ʹ͵ͺʹͳ͵ͺͻͺ
Summa direkta kostnader
7 273 827
6 713 898
Administrativa kostnader
ͻʹͺʹʹͻͳͶͶ͵
Y͵ͷͺͷ͵ͻͷͳ
Summa administrativa kostnader
1 304 487
1 551 594
Summa kostnader
8 578 314
8 265 492
Not 3. Avsatt till pensioner


2020-12-31

2019-12-31

¡ͲͲͲͷͺͷͻ
¡ÚͳͲͳͳͳͶʹͳͳ
Summa avsatt till pensioner
82 011
72 790
Not 4. Övriga skulder




2020-12-31

2019-12-31
 ͲʹͳͻͷͷͻͶʹ

Summa övriga skulder


60 219

55 942

Not 5. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader




2020-12-31

2019-12-31

ͲͲ
¡Úͳͺ͵ͳ͵
Úͳͳͺʹͳ͵Ͳͺ
͵ͷ͵ͳʹͷͷ͵ͳ
 ͷʹͷʹͻͶ
ͻͲͲʹͳͺͶ͵
Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
211 977
308 412



¤
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Not Sammanställning aktiviteter och insatser, utfall och budget 2020
Budgeterat
Utfall
Differens
Insatser
Coachingteam Örebro͵͵ʹͲͲͲ͵͵ʹͺͲǦͺͲ
SamverkansteamͳͺͲͶͲͲͲͳͺͲ͵ʹͷͻͶͳ
Mottagningsteam LekebergͶͷͻͲͶͳͲͶͻͶͳͻͶ
Coachingteam Lekebergͷʹ͵͵Ͷ͵ͺͶͷͺͷͷ͵ͳ
MiljövårdscentrumͳͺͳͲͲͳͺͳͲͲͲ
Strukturell SamverkanͳͲͲͲͲͲͳͲʹ͵ͲͺǦʹ͵Ͳͺ
Insatskatalogen͵ͲͲͲ͵ʹͲǦͳʹͲ
Utredare
ͲͲͲͲͲͷ͵ͷͻͻͷͳͶͲͲͷ
Hur bryter vi bidragsberoendetʹͶ͵ͺͳͳͳͻ͵ͳͳ͵ͷͲͻͺ
SUMMA
7 677 477 7 335 106
342 371
Administrativa kostnader
Kansli/administrationͳ͵Ͷ͵ͻͲͲͳͳͻʹͳͶʹ͵ͺ
SUMMA
1 343 900
1 197 662
146 238
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8. Styrelsens underskrift
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9. Revisionens underskrift
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Från: Shaqdih, Raéd <Raed.Shaqdih@kumla.se>
Skickat: den 1 april 2021 11:35
Till: Ljungh Christer (4120) <christer.ljungh@forsakringskassan.se>; Domberg Ingrid, Regionkansliet
Ekonomi <ingrid.domberg@regionorebrolan.se>; koncernekonomi@forsakringskassan.se;
Askersunds kommun (kommun@askersund.se) <kommun@askersund.se>; Bo Lindström
<bo.lindstrom@askersund.se>; Hallsbergs kommun (kommun@hallsberg.se)
<kommun@hallsberg.se>; Servicecenter <servicecenter@kumla.se>; 'Laxå kommun
(kommun@laxa.se)' <kommun@laxa.se>; gunilla.kanrell <gunilla.kanrell@arbetsformedlingen.se>
Ämne: Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för Samordningsförbundet Sydnärke

Hej!
Samordningsförbundet Sydnärke
Raéd Shaqdih/Förbundschef

Datum: 2021-03-13
Att:
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Örebro län
Askersunds kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun

Till Samordningsförbundets medlemmar
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för Samordningsförbundet Sydnärke
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL)
översändes till förbundsmedlemmarna:
x Årsredovisning för 2020
x Revisionsberättelsen för 2020
x Bilagorna 1–4
Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas
och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar Samordningsförbundet få
besked om detta.

För Samordningsförbundet Sydnärke
Raéd Shaqdih
Förbundschef
Vänligen
Samordningsförbundet Sydnärke
Förbundschef | Raéd Shaqdih
Mobil 070-321 83 49
Adress:
Samordningsförbundet Sydnärke
c/o Kumla kommun

196 (616)

692 80 Kumla
http://finsamorebrolan.se/sydnarke
Missa inte att gilla Samordningsförbundet Sydnärke på Facebook:
https://www.facebook.com/finsamsydarke/
I Samordningsförbundet Sydnärke kommunicerar vi gärna digitalt, för miljöns och
tillgänglighetens skull.
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Årsredovisning
2020
Organisationsnummer: 222000–2600
Beslutad av styrelsen: 2020-03-26
Dnr: FS 2021/5
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Ordförande har ordet
År 2020 har inneburit många utmaningar med bl.a. begränsningar vad gäller fysiska
möten. Vi ser tydligt att pandemin har påverkat oss på ett påtagligt sätt, bl.a. märker vi
detta i att antal deltagare har minskat med cirka 21 %, (antal deltagare år 2020 var 338
deltagare och år 2019 var 430 deltagare.
I spåren av Covid-19 ser vi att behoven av samordning blir allt viktigare. Enligt
Arbetsförmedlingen ökar antalet långtidsarbetslösa och så gör också antalet individer som
sjukskrivs. I detta läge är det viktigt att ingen lämnas ensam. Vi behöver hjälpas åt och vi
behöver samarbeta för att bli starka och kunna utvecklas.
Av de deltagare som avslutades i insatser som förbundet finansierade 2020 betecknades
en stor andel, har fått arbete, redo för arbete eller studier, ett resultat som styrelsen och
med särskild tanke på Covid-19 omständigheterna är nöjd med.
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet, utgår förbundet från
den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.
Förbundsstyrelsen kan verifiera att den i stort har utövat styrning och kontroll över
tilldelat uppdrag under år 2020. Styrelsen anser sig har haft bra kontroll över
verksamheten och bedömer att måluppfyllelsen trots Covid-19 omständigheterna vara
tillräcklig. Därutöver anser styrelsen att redovisat resultat för år 2020, är förenligt med
fastställda mål för ekonomi.
En annan del av arbetet kommer vi att börja se under 2021 i form av visioner och
värdegrund.
2021 då? Ja det är ett år vi ser fram emot på flera sätt. Förhoppningsvis kommer vi under
året att börja närma oss något som kan likna ett normalläge.
Redan direkt efter årsskiftet kommer vi att börja arbeta med regeringsuppdraget till NNS
om att upptäcka våld. Sedan 2019 har det inom NNS och samordningsförbundens
nationella råd pågått ett projekt mot våld, där 13 samordningsförbund som är pilot- och
Grupp2-förbund rutinmässigt använt ett validerat frågeformulär med sju definierade
frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Utvärderingen av projektet har hittills visat
att det är vanligt att man drabbas av våld bland våra deltagare. Avgörande för att upptäcka
detta är att vi helt enkelt frågar. När vi får veta att människor har drabbats kan vi genom
vår samverkan på ett effektivt sätt hjälpa och stödja individen på rätt sätt. Dessa
erfarenheter behöver tillvaratas och spridas. Samordningsförbundet Sydnärke har en
ambition att redan nästa år inkludera oss i detta så viktiga arbete.
Under 2021 kommer vi att verka för att förbättra dialogen oss emellan, skapa
gemensamma strukturer för samarbete och hitta former för att hjälpas åt.
Ett stort tack till alla samverkansparter, beredningsgruppen och personal i de insatser som
förbundet finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang i vårt gemensamma
arbete för att stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov på vägen till egen
försörjning.
Tack även till vårt förbundskansli och styrelsen.
Inger Trodell Dahl/ordförande
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1.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret
2020. Till redovisningen hör 3 bilagor.
Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Askersund, Hallsberg Kumla
och Laxå som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin
hjälp har den ett kansli.
Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar
Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande
parterna.
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa
strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det
kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.
Finansiering
Förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av
medlen, Regionen Örebro län med en fjärdedel och kommunerna Askersund, Hallsberg,
Kumla och Laxå med resterande fjärdedel.
Under perioden 2019.09.01 – 2020.11.30 finansierades projektet Växa med andra
intäkter från Tillväxtverket.
Verksamhetsidé och vision
Verksamhetsidén: Samordningsförbundet Sydnärke ska vidareutveckla samverkan
mellan myndigheter och andra parter för att personer som behöver ett samordnat stöd
ska få bättre förutsättningar att uppnå egen försörjning.
Vision: Samordningsförbundet Sydnärke ska för sina medlemmar arbeta med
samverkan, så att de kan stötta enskilda individer att uppnå eller förbättra sin förmåga
till egen försörjning”
Förbundets vision bygger på tre hörnstenar:
• Individens behov i fokus
• Möjliggörandet av effektiva och framgångsrika insatser
• Ett tydligt utvecklingsfokus

1.1.

Översikt över verksamhetens utveckling

Hur man organiserat samverkan inom rehabiliteringsområdet har utvecklats först
genom frivillig samverkan sedan 2008 i Sydnärke. Inom beredningsgruppen och
styrelsen har man de senaste åren diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet
från att ha varit projektorienterat till största del till att i större utsträckning finansiera
långsiktiga samverkansinsatser.
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet
Antal inlånade anställda

2020
5 971 971
-5 846 583
125 388
51 %
7,4

2019
6 049 407
-5 725 926
323 481
42 %
8,9

2018
5 740 056
-5 820 536
-80 480
16 %
8,9

2017
5 795 388
-6 326 414
-531 026
19 %
8,9

2016
6 249 712
-6 282 035
-32 323
56 %
8,9

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

För att lyckas med långsiktiga samverkansinsatser behöver det finnas en enighet hos
förbundets samtliga parter om behovet av en myndighetsgemensam insats för
personer som behöver samordnad rehabilitering.
För att möjliggöra att insatsen möter rätt behov behöver insatsen vara flexibel och det
ska göras en revidering av prioriteringar inom processens inriktning löpande dock
minst en gång årligen.
Under 2020 har Samordningsförbundets insatser kostat 4 582 206 kr. Under 2019
betalade Samordningsförbundet ut 4 383 292 kr i insatsmedel. Den totala summan för
insatsmedel har alltså ökat med 50 206 kr, dvs. en ökning med cirka 5%

1.3.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har det uppstått en del hinder i arbetsprocessen, bl.a. pga. virusutbrottet.
Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan
komma att påverka förbundets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka
den finansiella rapporteringen framåt.
a) I denna bedömning har vi kommit fram till att inflödet av deltagare minskade
med 21 %.
b) b) Vi bedömer att påverkan på förbundet är begränsad till tiden som pandemin
pågår.

1.4.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundet kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att
fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga
projekt utan mer som långsiktiga samverkansverksamhet.
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få
stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och
individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.
Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet
mellan parterna att fungera mer effektivt.
Hur budgetar och målsättningar tas fram utgår från att Samordningsförbundet
Sydnärke uppdrag är att ge stöd och utveckla nya former för organisation och
arbetssätt kring rehabilitering mot arbete. Insatserna utgår från Sydnärkes behov och
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förutsättningar – och alltid med individens fokus i fokus. Finansieringen sker
gemensamt, med olika delar från staten, regionen och kommunerna.
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande
organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i
förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för kommunerna
(Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå) och Region Örebro län. Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan företräds av tjänstemän.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
2020 års verksamhetsplan och budget har tagits fram i dialogform och med stöd av
kanslipersonal. Styrelsen uppföljning av verksamheten via kontinuerliga
verksamhetsrapporter vid varje styrelsemöte.
Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska
användas. Styrelsen stödjer också samverkan mellan parterna.
Beredningsgruppen bereder ärenden inför styrelsen. Gruppen ska också utveckla
styrelsens intentioner i de finansierade insatserna och samarbetet mellan
organisationerna. Beredningsgruppen återför information från Samordningsförbundet
till den egna organisationen. Slutligen ska beredningsgruppen identifiera behov av
samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där
samverkan behövs.
Andra förhållanden av betydelse för styrning, uppföljning och kontroll
Rutiner för en bra styrning, uppföljning och för att säkerställa att förbundet bedriver
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt är bl.a. följande:
x ǅ ǅ Ǥ
x Ekonomisk redovisning ǅ Ǥ
x ǅ ǅ  Ǒ Ǒ 
Ǒ s process och resultat enligt en
ǅ ǤǑ ǅ ǅ .
x ǅ ͳǑ ȀǑ Ǥ
x
ǅ ǅ Ǒ  ǅ ǅ 
Ǒ Ǥ
x ǅ ȋǅ ǅ ǅ 
 Ǒ Ȍ
x ǅ ǅ  olika indikatorer ǅ det kvalitativa
ǅ som ǅ ǅ ǅ ǅ ȋȌ
har utvecklat. Enǅ ǅ ǅ ǅ 
ǅ ǅ ǡǅ ǅ ǅ ǅ 
ǅ ǅ  Ǒ ǅ ǅ ǅ ǅ 
samordningen av arǤǅ 
ǅ Ǥ
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1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och
ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet, utgår förbundet
från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.
Förbundsstyrelsen kan verifiera att den i stort har utövat styrning och kontroll över
tilldelat uppdrag under år 2020. Styrelsen anser sig har haft bra kontrollen över
verksamhetens och bedömer att måluppfyllelsen trots Covid-19 omständigheterna
vara tillräcklig. Styrelsens bedömer att förbundet genom de insatser man finansierat
under året har nått sin målbild/vision. Därutöver bedömer styrelsen att redovisat
resultat för år 2020, tål en granskning och är därmed förenligt med fastställda mål för
ekonomi.
Redovisning av målgrupper
Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer i åldrarna mellan 16–64 år,
som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden
eller annan varaktig försörjning samt även personer med behov av samordnade
förebyggande insatser.
En behovsinventering genomförs varje år och som används för att styrelsen ska kunna
fastställa sina prioriteringar vad gäller målgrupper.
Styrelsen har därför för år 2020, valt att prioritera följande målgrupper:
• Unga vuxna med psykisk ohälsa, med eller utan aktivitetsersättning.
• Kvinnor av utländsk härkomst som inte har någon aktivitet, och
är/eller sjukskrivna.
• Ungdomar inom funktionsstöd/ socialpsykiatrin, som bedöms redo
att prövas mot arbetslivet.
Insatsbeskrivning, individinriktade, se bilaga 1 och 2
Vad gäller individinriktade insatser så har förbundets insatser nått till 338 individer,
varav 60% har varit kvinnor och 40% män.
Vi vill uppmärksamma medlemmarna på att förbundet har sedan hösten 2020 saknat
möjlighet att komma åt rapporter och mycket annat i databasen SUS som förvaltas av
Försäkringskassan. Under hösten 2020 genomförde IT på Försäkringskassan ett byte
av rapportgenerator från WebFocus till OBIEE som har resulterat att mycket fel och
brister har uppmärksammats i rapporterna.
Bytet av rapportgenerator var varken förankrat med Samordningsförbund eller NNS
(Nationella nätverket för samordningsförbund).
Konsekvenserna av detta byte har begränsat förbundets möjlighet till att dra säkra
statistiska slutsatser för verksamhetsåret 2020. Därför är statistiken som presenteras i
bilaga 3 ganska begränsad.
Försäkringskassan arbetar med att åtgärda dessa fel och brister.
Nya individinriktade aktiviteter och stöd i Covid-tider
x
x

Enskilda, digitala samtal/avstämningsmöten via sms, telefon, Skype, Meet och Facetime
som har stort värde
Promenadmöten, med avstånd mellan arbetscoach och deltagaren så länge vädret tillät
det.
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Sammanfattning för de individinriktade insatserna
Utifrån verksamhetsplanen och projektbeskrivningar så skulle förbundets insatser nå
ut till 295 individer och för 2020 blev resultatet 215 individer, varav flertalet var
kvinnor, vilket stämde väl överens med insatsernas mål. Jämfört med verksamhetsåret
2019 där insatserna nådde ut till 263 individer, är antalet deltagare under 2020 lägre.
Den pågående Covid-19 pandemin har medfört en minskning av antal deltagare med
27%. Detta beror på att deltagare av oro har tackat nej att påbörja insats eller att
deltagare inte kunnat erbjudas plats.
Av de under 2020 avslutade 150 deltagarna har 88 individer gjort stegförflyttningar till
anställning, studier, aktualiserats som aktivt arbetssökande, fått stöd till insatser på
Arbetsförmedlingen, till daglig verksamhet, till praktik via kommunen och för största
gruppen av deltagare, till arbetslivsinriktad rehabilitering genom Coachingteamet.
Samlad bedömning vad gäller måluppfyllelse enligt indikatorer för
finansiell samordning, år 2020
Hos 11 av 17 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i 3
till är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I två av
indikatorerna är det lägre jämfört med rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med
förra året ökar i 8 av indikatorerna men sjunker i 2 av indikatorerna. Det kan vara en
effekt av pandemin.
Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer
uppgifter från insatser finansierade av Samordningsförbundet. Se bilaga 2
Insatsbeskrivning, struktur övergripande, se bilaga 1 och 2
x Förbundet genomförde en uppdatering av den senaste behovsinventeringen, som
gjordes på kommunnivå 2019. Syftet med behovsinventeringen är att utveckla
verksamheten i en riktning som efterfrågas av medlemmarna.
x Förbundet har sjösatt projektet Drivbänk, som är finansierad av Leader Mellansjölandet.
Målet med projektet är att mobilisera civilsamhället för att etablera en
paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer i Kumla, Hallsberg, Laxå och
Askersund. Att skapa sektorsövergripande samsyn kring hur vi kan uppmuntra
tillkomsten av nya sociala företag, samt att undersöka och stödja förutsättningar för
idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
Balanskravsresultat 2020 (i kr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Balanskravsresultat

125 388
0
0
0
0
0
125 388
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1.6.

Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har ingen anställd personal.
Insatserna har påverkats av sjukskrivningar.

1.7.

Förväntad utveckling

Vi har sedan starten år 2008 arbetat för att få ihop samverkanspusslet. Olika direktiv,
regleringar och ambitioner kan göra vardagen i ett samordningsförbund komplicerad.
Därutöver kommer Covid-19 och åtgärderna som syftar till att minska
smittspridningen få stora konsekvenser för länets regionala ekonomi och
arbetsmarknad.
Den pågående pandemin är en annan typ av kris än vad som tidigare upplevts i modern
tid. Den skiljer sig tydligt från både 1990-talskrisen och finanskrisen 2008 då det i
grunden rör sig om en hälsokris som på kort sikt har fått drastiskt negativa
konsekvenser för hela världsekonomin.
Arbetsmarknaden i Örebro län har under året påverkats dramatiskt som en följd av
Covid-19 och olika former av restriktioner. Arbetslösheten, särskilt den öppna
arbetslösheten, har ökat kraftigt och länet har sedan april haft en stor ökningstakt av
öppet arbetslösa. Framför allt unga och utrikesfödda drabbades tidigt under pandemin
av ökad arbetslöshet, vilket delvis förklaras av att dessa grupper i stor utsträckning
arbetar inom branscher som påverkats hårt av pandemin.
Osäkerheten om framtiden är stor. Hur smittspridningen och möjligheten till
vaccinering utvecklas framöver i Sverige och i omvärlden kommer att ha avgörande
betydelse. De planerade vaccinationsinsatserna ger hopp inför 2021 både när det
gäller folkhälsa och ekonomi. Samtidigt är utvecklingen avseende arbetsmarknad och
ekonomi under de närmaste månaderna mycket osäker. Ju längre tid olika
restriktioner kvarstår desto mer sannolikt att arbetslösheten kommer vara kvar på
höga nivåer. Även de olika stödåtgärderna och i vilken utsträckning de förmår dämpa
de negativa konsekvenserna har stor betydelse för den framtida utvecklingen.
Utrikesfödda har under lång tid haft en betydligt lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda, framförallt utrikesfödda kvinnor. Under 2010-talet har sysselsättningsgraden
kontinuerligt stigit både bland inrikes-och utrikesfödda. Eftersom utrikes födda har
stått för merparten av jobbtillväxten har gapet mellan inrikes-och utrikesföddas
sysselsättningsgrad minskat, om än i långsam takt. Till följd av det rådande läget på
arbetsmarknaden väntas sysselsättningsgraden för utrikes födda att minska i hög
omfattning. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningsgraden för utrikesfödda 16–64 år faller från 66,6 procent under 2019 till under 60 procent 2021.
Det skulle innebära den lägsta sysselsättningsgraden för utrikes födda under hela
2000-talet.
Vi bedömer att belastningen på offentliga medel är högre i länet än den är i riket, det
finns ett stort utanförskap både vad gäller sjukskrivningar, arbetslöshet samt individer
försörjda via försörjningsstöd. Våra medlemmar uttrycker en oro över att denna grupp
kommer att öka i framtiden. För länets totala utveckling är det viktigt att vi
tillsammans nyttjar de medel som finns för att individer med behov av samordnad
rehabilitering ska nå egen försörjning.
Det som statsmakterna vidare behöver fatta beslut om är åtgärder som direkt riktade
till personer som står långt från arbetsmarknaden, annars riskerar dessa att halka
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ännu långt efter övriga grupper på arbetsmarknaden. Sådana åtgärder kan vara ökade
möjligheter till att studera på Komvux eller folkhögskola och mer riktade åtgärder för
att dessa personer snabbt ska kunna bli jobbredo. Därtill så behöver
Samordningsförbunden mer resurser för att kunna möta dessa grupper.

1.8.

Avvikelser

Förbundet gör även under år 2020 avsteg när det gäller rekommendationen
beträffande hyra av lokal för de insatser som förbundet finansierar.
Motivering
I en tid då de flesta projektorganisationer är utspridda gör förbundet, tvärtom. Därför
har förbundet samlat nyckelpersoner från de olika samverkande myndigheterna under
ett och samma tak. Förbundet tror därför på att den riktiga samverkan, börjar riktigt
på allvar i möten mellan människor. Det hela kom igång på allvar 2017. Sedan dess har
det hänt en hel del. Idag finns drygt 6 nyckelpersoner med olika kompetenser och
bakgrunder på plats i de lokaler som förbundet hyr i Hallsberg.
Vi är helt övertygade att det är i skärningspunkterna mellan olika kompetenser inom
samverkan som nya innovativa tjänster kommer att skapas. Därmed säkerställer
förbundet att finansierade verksamheter drivs på ett ändamålsenligt och
tillfredsställande sätt.
Att förbundet ställer en lokal till de samverkande myndigheternas förfogande ses
också som smörjmedel för att samverkan ska fungera friktionsfritt.

2. Driftsredovisning
Belopp tkr

Utfall jan-dec
2020

Aktuell budget
jan-dec 2020

Avvikelse utfall –
budget

Bokslut helår
2019

126

-461

588

323

5 234

5 234

0

6 049

125

-463

588

323

1 248

660

588

1 123

1 621

-

-

1 805

Nettokostnad
Medlemsavgift
Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

Kommentera väsentliga avvikelser.
Förbundet rapporterar ett plusresultat om 125 tkr. mot lagt budget för år 2020 om
-463 tkr. För år 2020 redovisade förbundet ett överskott av eget kapital på cirka 21%,
dvs. 1 % över den rekommenderade nivå för eget kapital.
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3. Resultaträkning
Belopp i kr.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Not
1

2

Årets resultat

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

5 971 971
-5 845 502
0
126 469
126 469

6 049 407
-5 724 755
0
324 652
324 652

-1 081

-1 171

125 388

323 481

125 388

323 481

4. Balansräkning
Belopp i kr.

Not

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Korta fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Avsättning
Avsättningar för pensioner
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4

Ansvarsförbindelser

2020-12-31 2019-12-31

822 845
1 620 609
2 443 454

864 171
1 805 474
2 669 645

2 443 454

2 669 645

125 388
1 122 773

323 481
799 293

-

-

1 195 293
2 443 454

1 546 872
2 669 645

-

-
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5.

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.

2020-12-31

2019-12-31

125 388

323 481

125 388

323 481

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde för den löpande verksamheten

41 326
-351 579
-310 253

2 301 199
-2 635 767
-334 568

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-184 865
1 805 474
1 620 609

-11 087
1 816 561
1 805 474

Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

6. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning.

7. Noter
Not 1. Verksamhetens intäkter

Driftbidrag från staten
Driftbidrag från Askersunds kommun
Driftbidrag från Hallsbergs kommun
Driftbidrag från Laxå kommun
Driftbidrag från Kumla kommun
Driftbidrag från Region Örebro län
EU-medel och andra bidrag, Tillväxtverket
Övriga intäkter
Summa

2020-12-31

2019-12-31

2 617 000
271 397
382 733
135 231
519 139
1 308 500
737 971

2 633 000
273 459
384 223
136 778
522 039

5 971 971

1 316 500

783 408
6 049 407
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Not 2. Verksamhetens kostnader

Projektmedel
Köp av tjänst verkställande tjänsteman
Köp av administrativa tjänster
Revision
Arvoden
Sociala avgifter
Ersättning förlorad arbetsförtjänst
Övriga personalkostnader
Kurser, konferenser inkl. resekostnader
Övrigt

Summa

2020-12-31

2019-12-31

4 582 206
497 152
265 031
75 870
141 771
54 140
27 133
10 386
87 772
104 040
5 845 502

4 383 892
549 244
227 106
60 595
150 636
65 754
42 700
27 280
142 095
75 454
5 724 756

2020-12-31

2019-12-31

369 914
22 973
429 958
822 845

94 093
371 694
18 384
380 000
864 171

2020-12-31

2019-12-31

909 793
65 000
18 808

1 480 965
56 000
9 907
1 546 872

Not 3. Fordringar

Övriga fordringar
Skattekonto
Momsfordran
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa

Not 4. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Revision
Student Consulting, administrativt stöd december
Arbetsförmedlingen upplupen lön december
Elkostnad december
Askersunds kommun
Laxå kommun
Hallsbergs kommun
Kumla kommun
Försäkringskassan
Summa

12 826
91 648
4 340
88 494
4 383
1 195 292
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8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.
Styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om 1 248 162 kr till
nuvarande årsbudget 2021.
Datum: 2021-03-26

…………………………………
Inger Trodell Dahl
Ordförande

………………………………………….
Annica Moberg
Vice ordförande

…………………………………
Erling Johansson
Ledamot

…………………………………………..
Gunilla Kanrell
Ledamot

…………………………………
Veronica Wallgren
Ledamot

…………………………………………..
Karlsson Erika
Ledamot

…………………………………
Anette Schön
Ledamot
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9. Revisorernas påteckning
Revisionsberättelsen för år 2020 har angivits:
2021-03-26
För staten (FK och AF)

För Region Örebro län

……………………………………..
Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
KPMG AB

……………………………………………
Gunilla Carlsson
Förtroendevald revisor

För Kommunerna i Sydnärke

………………………………………..
Per Ager
Förtroendevald revisor för kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå

Sida 14
212 (616)

Certificate Of Completion
Envelope Id: 569528A756B142F38C50D17AB7CADC50

Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 15

Signatures: 10

Envelope Originator:

Certificate Pages: 8

Initials: 0

Pernilla Sundén Bengtsson

AutoNav: Enabled

PO Box 50768

EnvelopeId Stamping: Enabled

Malmö, SE -202 71

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

pernilla.sunden@kpmg.se
IP Address: 109.225.118.148

Record Tracking
Status: Original
3/26/2021 11:26:46 AM

Signer Events

Holder: Pernilla Sundén Bengtsson

Location: DocuSign

pernilla.sunden@kpmg.se

Signature

Timestamp

Inger Trodell Dahl

Sent: 3/26/2021 11:38:16 AM

inger.trodell@askersund.se

Viewed: 3/26/2021 11:45:41 AM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/26/2021 11:46:09 AM
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 62.20.64.210

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 8cd27fe2-3bf5-5794-84fa-0861dcf12828
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 11:45:25 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 11:45:41 AM
ID: 65131225-e719-4bd6-9a53-c9987c145876
Annica Moberg

Sent: 3/26/2021 11:46:12 AM

annica.moberg@kumla.se

Viewed: 3/26/2021 11:48:19 AM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/26/2021 11:49:22 AM
Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 78.77.197.159
Signed using mobile

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 055a065f-bff3-5c60-b61a-3c68fa310d15
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 11:47:56 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 11:48:19 AM
ID: 7ceecfcd-37b8-4503-a811-3a4926585ab6

213 (616)

Signer Events

Signature

Timestamp

Erling Johansson

Sent: 3/26/2021 11:49:25 AM

erling.johansson@askersund.se

Viewed: 3/26/2021 11:53:56 AM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/26/2021 11:54:51 AM
Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 188.149.178.70
Signed using mobile

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 1b73a14a-ac4d-5c5e-b008-8ab27b22a878
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 11:53:08 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 11:53:56 AM
ID: ee7a4153-6bed-4044-8aa4-a2ab12a59be7
Gunilla Kanrell

Sent: 3/26/2021 11:54:55 AM

gunilla.kanrell@arbetsformedlingen.se

Viewed: 3/26/2021 11:57:24 AM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/26/2021 11:57:42 AM
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 83.255.197.151

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 40e4c920-e790-5d44-9553-462a71bd9114
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 11:57:06 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 11:57:24 AM
ID: 6b7a70d5-bc46-4b81-bb1a-a1bfe89a5073
Veronica Wallgren

Sent: 3/26/2021 11:57:45 AM

veronica.wallgren@hallsberg.se

Viewed: 3/26/2021 12:00:49 PM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/26/2021 12:01:08 PM
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 81.224.41.81

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 8a2081d1-c2e1-5220-b60a-a12d67f0ad70
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 12:00:19 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 12:00:49 PM
ID: be9abbf3-19e5-4abd-97c2-0b17b9698ec5

214 (616)

Signer Events

Signature

Timestamp

Karlsson Erika

Sent: 3/26/2021 12:01:13 PM

erikakarlsson_85@hotmail.com

Resent: 3/26/2021 12:10:42 PM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Viewed: 3/26/2021 12:12:26 PM
Signature Adoption: Pre-selected Style

Signed: 3/26/2021 12:13:21 PM

Using IP Address: 155.4.222.215
Signed using mobile
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: c4b0bb2b-7ef8-58e7-896e-171c1687c637
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 12:12:01 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 12:12:26 PM
ID: 82b2618f-9c6a-4483-b724-d81766510a76
Anette Schön

Sent: 3/26/2021 12:13:25 PM

anette.schon@laxa.se

Viewed: 3/26/2021 12:19:04 PM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/26/2021 12:19:45 PM
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 2.248.166.185

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 54bc482b-7926-5b91-91c2-e9c58541ed38
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 12:17:40 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/26/2021 12:19:04 PM
ID: 18d9181e-acb4-40f7-b629-f88e7be4bfa7
Lisa Tenggren

Sent: 3/26/2021 12:19:49 PM

lisa.tenggren@kpmg.se

Viewed: 3/26/2021 12:25:11 PM

KPMG AB

Signed: 3/26/2021 12:25:22 PM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 195.84.56.2

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 8d4e6a0e-d990-5054-9ede-ea6bc5510317
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/26/2021 12:24:57 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

215 (616)

Signer Events

Signature

Timestamp

Gunilla Karlsson

Sent: 3/26/2021 12:25:26 PM

gunilla.carlsson@telia.com

Resent: 3/31/2021 9:18:25 AM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Viewed: 3/31/2021 9:39:29 AM
Signature Adoption: Drawn on Device

Signed: 3/31/2021 9:41:12 AM

Using IP Address: 90.235.26.158
Signed using mobile
Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 0d7a8667-7bbd-53de-9dd9-372c7fdace86
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/31/2021 9:39:03 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/31/2021 9:39:29 AM
ID: e381e696-c63b-42ad-a4ba-98631cd8b878
Per Ager

Sent: 3/31/2021 9:41:17 AM

per.ager@hallsberg.se

Viewed: 3/31/2021 1:52:48 PM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 4/1/2021 10:10:51 AM
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 81.229.96.72

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: a6d8a926-1dff-5c65-8bb4-1495ab63a4d5
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/31/2021 1:51:47 PM
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: a6d8a926-1dff-5c65-8bb4-1495ab63a4d5
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 4/1/2021 10:09:17 AM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/31/2021 1:52:48 PM
ID: 019f75a9-b2e3-4e5c-8e27-cffa6a14b71b

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

216 (616)

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

3/26/2021 11:38:16 AM

Certified Delivered

Security Checked

3/31/2021 1:52:48 PM

Signing Complete

Security Checked

4/1/2021 10:10:51 AM

Completed

Security Checked

4/1/2021 10:10:51 AM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

217 (616)

DocuSign Envelope ID: 776BBC68-2F02-4DF0-97A8-C02407A50B60



Till styrelsen i Samordningsförbundet Sydnärke, org. nr 222000-2600
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige Örebro län
Kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Sydnärke för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar respektive De förtroendevalda revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.




Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Sydnärke för år
2020.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping 2021-03-26
KPMG AB

Lisa Tenggren

Gunilla Carlsson

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Region Örebro län

Per Ager
Förtroendevald revisor
Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå
Bilagor:
De sakkunnigas rapport
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Result: Passed
Performed: 3/29/2021 5:30:32 PM
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 23410620-a3bc-5b25-bc1a-3a9f79871855
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/29/2021 6:31:01 PM
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 23410620-a3bc-5b25-bc1a-3a9f79871855
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/29/2021 6:32:16 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/29/2021 5:30:54 PM
ID: 0593996f-2bec-4c0c-9f12-3b9b319929e6
Per Ager

Sent: 3/29/2021 5:31:48 PM

per.ager@hallsberg.se

Viewed: 3/29/2021 5:55:20 PM

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed: 3/29/2021 5:57:06 PM
Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 81.229.96.72

Authentication Details
Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 619187b7-027b-5c31-8ff2-aefef8d05315
Country of ID: SE
Result: Passed
Performed: 3/29/2021 5:54:41 PM
Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 3/29/2021 5:55:20 PM
ID: 93741a8b-c4c2-45a7-bd24-a2986aecb7b4

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp
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Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

3/26/2021 11:57:46 AM

Certified Delivered

Security Checked

3/29/2021 5:55:20 PM

Signing Complete

Security Checked

3/29/2021 5:57:06 PM

Completed

Security Checked

3/29/2021 5:57:06 PM

Payment Events

Status

Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

222 (616)

ͳ

¡ÚʹͲʹͲǤ
ͳǤ 
Mottagningteam
Samverkansparter
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För mer information, se slutrapport
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Coachingteam
Samverkansparter
Typ av insats

Syfte

Målgrupp
Mål

Programperiod
Budget
Utfall
Resultat
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Avvikelser
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För mer information, se slutrapport
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Mottagningteam och Coachingteam/Växa
Samverkansparter 
Typ av insats
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Rådgivande ärenden i Mottagningteam
Samverkansparter 
Typ av insats
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Behovsinventering inför verksamhetsåret 2020

ͳ

Samverkansparter
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I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för
indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.
1
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¡ǣ
Ú¡¡ÚʹͲʹͲȀ
ʹͲͳͻǡǤ
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¡Ú¤ʹͲͳͻǡ¤Ú¡ǡ¤
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Nr Indikator

1

2

Resultat totalt i %
jämfört med
rikssnittet
/Sydnärke 2020

¡
¡
ȋ Ȍ

Resultat i % för
Sydnärke 2020 jämfört
med Sydnärke 2019

Högre

Ú
 

76 / 90

90 / 86

Högre

Varken högre eller
lägre

77 / 90

90 / 89
3

4

5

Ú¤
 ¤
Ú¤
Ú¡
¤
¤ Ú

 

Högre

Högre

72 / 80

80 / 73

Varken högre eller
lägre

Varken högre eller
lägre

97 / 100

100 / 100

Högre

Högre

50 / 66

66 / 59
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Högre

Högre

62 / 77

Ȁ

Varken lägre eller
högre

Varken högre eller
lägre

58 / 60

60 / 64
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67 / 58
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Varken högre eller
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Ú¤
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52 / 57

ͷȀͷͺ

Varken högre eller
lägre

Högre
30 / 25

29 / 30

11 Ú
Rekommenderade mått registerstudie, under
¡¤ utveckling
 ¡Ú
12 
¡
ǡ¡¤ ¤

13 
Ú¡ 
¡
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Högre

Högre

45 / 57

57 / 28

Lägre

Lägre

55 / 50

50 / 63
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Högre

52 / 60

60 / 50

Lägre

Högre

19 / 18

18 / 0
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Mått samlas in under från nov 2020
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Respondentgrupp
¤¤


 
Ú
Respondenter totalt

Tillfrågade
͵͵
͵

ͳ
ͳͶ
105

Bortfall
ͻ
ͳʹ
Ͳ
ͷ
Ͷ
30
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Antal svar
ʹͶ
ʹͶ

ͳͳ
ͳͲ
75

Svarsandel
͵Ψ
Ψ
ͳͲͲΨ
ͻΨ
ͳΨ
76%

͵

Ǧǅ ʹͲʹͲ
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Tjänsteskrivelse
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ǣʹͲʹͳǦͲʹǦͲʹ

Till
Styrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke
Revisorer för Samordningsförbundet Sydnärke

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Sydnärke
Ärendebeskrivning
%ʹͲʹͲÚÚ¡Ú 
¡Ǥ
Beslutsunderlag
%ʹͲʹͲÚÚ¡
ͳǡ¡ÚʹͲʹͲǤ
ʹǡ¤¡Úǡ¤ʹͲʹͲ
͵ǡ¡ʹͲʹͲ
Ͷǡ Ú ¡ǡʹͲʹͳǦͲʹǦͲʹ
Ärendets beredning
"Ú Ǥ
Förslag till beslut
Ú Ú¤Ú
x ¤ÚʹͲʹͲÚÚ¡
¡ǡ¡ 
Ú¡
x ÚÚ ÚͳʹͶͺͳʹ
¤ʹͲʹͳǤ
Kansliets motivering till förslaget
ÚȋʹͲͲ͵ǣͳʹͳͲȌ
Ǥ¤¡¡
Ǥ¡¤Ú¡Ú¤
Ú¡ǤÚǡ
¡ ¡Ǥ
Uppdrag och måluppfyllelse
Uppdrag 1:  ÚÚ
Ǥ
͵͵͵¤ʹͲʹͲȋ¤ʹͲͳͻ͵ͶʹȌǤ
1
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Uppdrag 2:ÚǦ   Ú¡Ǥ
ͷͲ¤ʹͲʹͲȋ¤ʹͲͳͻ͵ͶʹȌǤ
ʹͲʹͲÚͶͷͺʹʹͲǤʹͲͳͻ
ÚͶ͵ͺ͵ʹͻʹǤÚ
¤ÚͷͲʹͲǡǤÚ ͷΨ
Måluppfyllelse
Ú¡¡ÚÚ¡¤
Ú¤ÚÚ¡Ǥ
¡Ú ÚǤ
ÚÚǡǦ Ú 
ÚÚ¤¡Ǥ
¤¤ʹͲʹͲ  
Ǧ¤ Ǥ¡Ú
ÚÚ¤Ú¤¡¤Ú
¤Ǥ

Uppföljning/utvärdering
ÚÚʹͲͳͺ¡Ǥ
¡Ú¡Úȋ¤ ¤Ǥ
Siffergranskning och kontroll av räkenskaper
¡¤¤ Ú
¤ ÚʹͲʹͲǤ
Ekonomiska konsekvenser
Ú¤ʹͲʹͲÚ¡ͷͻͳͻͳǤ
¤ǦͷͺͶͷͺ͵Ǥ¤ͳʹͷ͵ͺͺǤÚ
Ú¤¤ͳʹͶͺͳʹǤ
Konsekvenser för deltagare
Ú¡
¤¤¤Ǥ
ÚǳǳǤ Ú¡¤
Ǥ
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
 Ú¡ÚÚ 
¡¡ ¡Ǥ
Miljökonsekvenser
Ú¡¤¤ÚǤ
2
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Från:
Till:

Ärende:
Datum:
Bilagor:

Mari Cedervall
Nilsson Hirsch Yvonne, Regionkansliet Staben Hälso- och sjukvård; Sari Harju; Harryson Johan; Tony Ring;
Anneli Mylly; Teresa Zetterblad; Mattsson Pernilla (1780); Degerfors kommun (kommun@degerfors.se);
Försäkringskassans koncernekonomi (koncernekonomi@forsakringskassan.se); Karlskoga kommun
(kommun@karlskoga.se); Maria Haglund; Region Örebro län
Revision 2020
den 8 april 2021 12:31:00
Revision FINSAM Degerfors Karlskoga 2020.pdf

Översänder revisionshandlingar gällande verksamhetsår 2020 avseende Finsam Degerfors /
Karlskoga
Med vänlig hälsning

Mari Cedervall
Mari Cedervall - Förbundschef
070-38 35 359
Finsam Samordningsförbundet Degerfors / Karlskoga
1 kansli avd
691 83 KARLSKOGA
Besöksadress : Bregårdsgatan 12C
www.finsam.eu
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