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1. Protokollsjustering

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att   ordföranden och Ola Karlsson (M) justerar dagens protokoll med 
Willhelm Sundman (L) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 15 juni 2021. 

2. Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020
Diarienummer: 21RS3479 Föredragande: Lennart Frommegård 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå 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. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, Årsredovisningar för

samordningsförbunden för år 2020
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Degerfors / Karlskoga
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT
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 Bilaga till årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län,
SOFINT

 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam  Sydnärke

3. Förnyad borgen för Stiftelsen Activa
Diarienummer: 21RS4324 Föredragande: Lennart Frommegård 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

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 Landstinget i Örebro län 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 regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, Förnyad borgen Stiftelsen

Activa
 Ansökan om förnyat borgensåtagande

4. Fastställande av bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB
Diarienummer: 21RS5110 Föredragande: Lennart Frommegård 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   fastställa bolagsordningen för Bussdepåer i Örebro län AB. 

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 
och 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 
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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 med mera. Bolagsordningen ska fastställas 
av fullmäktige i Region Örebro län och i Region Västmanland för att vinna giltighet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, Fastställande av

bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB
 Bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB

5. Fastställande av bolagsordning i Bettorpsdepån i Örebro AB
Diarienummer: 21RS5111 Föredragande: Lennart Frommegård 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att   fastställa bolagsordningen för Bettorpsdepån i Örebro AB. 

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 med mera. Bolagsordningen ska fastställas 
av fullmäktige i Region Örebro län och i Region Västmanland för att vinna giltighet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, Fastställande av

bolagsordning Bettorpsdepån i Örebro AB
 Bolagsordning för Bettorpsdepån i Örebro AB

6. Information

Insatser med hänsyn till omställningsfonden för förebyggande och 
kompetenshöjande insatser 
Samordnare Anna Nilsson, HR-staben 

Lägesinformation kring Visus - Region Örebro läns nya vårdinformationsstöd 
Stabschef Ulrika Landström 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg 2021-06-01 Dnr: 21RS3479 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

Organ 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå 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 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg 2021-06-01 Dnr: 21RS3479 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

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

rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
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 regionstyrelsens arbetsutskott den 1 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: 
Regionstyrelsen
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