Kallelse

Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-05-19
Tid: kl. 13:00-15:30
Plats: Konferensrum Eken, Eklundavägen 1
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors,
june.fors@regionorebrolan.se eller telefon 019-602 71 73.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.
Utskottets sammanträde den 19 maj 2020 kommer att äga rum i Eken, Eklundavägen 1.
Mot bakgrund av rådande pandemi, och det beslut som regionfullmäktige har fattat
om möjlighet till distansmöten, kommer det att vara möjligt att delta på sammanträdet på
distans. Ledamöterna kommer att via e-post få instruktioner om hur distanssammanträdet
går till.
Ledamot/ersättare som önskar delta på distans ska anmäla det till nämndsekreteraren
senast 2 dagar i förväg.
Logga in på sammanträdet cirka 15 minuter innan det ska börja, för att ge möjlighet till
kontroll av att allt fungerar som det ska.
Det är inte möjligt att via iPaden delta i distansmötet samtidigt som den används för att läsa
handlingarna. Det bästa är därför att distansdeltagande ledamot/ersättare deltar genom att
använda en egen dator, och att handlingarna läses i Meetings Plus i plattan. Om
distansdeltagare inte kan ordna tillgång till dator uppkopplad på nätet, får handlingsfrågan lösas
genom pappershandlingar, men det är en möjlighet som av flera skäl bara ska användas
undantagsvis. Vidare bör distansdeltagare också ordna med hörlurar med mikrofon. Det ger
bättre ljudkvalitet för mötesdeltagarna.
Tänk på att inga utomstående ska ha möjlighet att ta del av distansmötet, ordna därför en
avskild arbetsplats för mötets genomförande.

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Andreas Svahn (S), ordförande
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande
Behcet Barsom (KD)
Ola Karlsson (M)

Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Ulrika Björklund (M)
Mats Gunnarsson (MP)
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Ola Karlsson (M) med Torbjörn Ahlin (C) som ersättare justerar dagens protokoll.
Protokollet ska vara justerat senast den 2 juni 2020.
2. Fördelning av statsbidrag till ungdomsmottagningen 2020
Diarienummer: 20RS4701

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att till Hälsovalsenheten överföra medel motsvarande ungdomsmottagningens kostnader
för genomförda satsningar under 2020, maximalt uppgående till det statsbidrag
regionorganisationen erhåller om 4,5 miljoner kronor, samt
att överföringen till Hälsovalsenheten finansieras med medel avsatta i Region Örebro läns
budget för 2020.
Sammanfattning

Satsningen riktad till landets ungdomsmottagningar ingår som en del i den
överenskommelse som slutits mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och staten
”Insatser inom området psykisk hälsa 2020”. Aktuella insatser som görs inom
ungdomsmottagningen med anledning av överenskommelsen kommer att redovisas i
samband med övrig rapportering till SKR. För insatserna tilldelas Örebro län
specialdestinerade statsbidrag om totalt 4,5 miljoner kronor för 2020, vilka har rekvirerats
av Region Örebro län som huvudman för ungdomsmottagningarna i länet.
Ungdomsmottagningen tillförs medel genom Hälsovalsenheten.
Beslutsunderlag



FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200519, statsbidrag till
ungdomsmottagning 2020

3. Årsredovisning 2019 och budget 2021 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
Diarienummer: 20RS4094

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2019,
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för
verksamhetsåret 2019 samt
att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling för år 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023.
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Sammanfattning

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för
2019 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023
för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län.
Beslutsunderlag






FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200519, årsredovisning 2019 och
budget 2021 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 – Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
Följebrev verksamhetsplan Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2021
Verksamhetsplan och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

4. Fördelning av statsbidrag till följd av ökade bemanningskostnader
Diarienummer: 20RS4673

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utbetala engångsbidrag till privata utförare enligt framlagt förslag,
att utbetalning av bidraget sker under förutsättning att Region Örebro län erhåller
motsvarande belopp i statsbidrag,
att regiondirektören får i uppdrag att omförhandla avtalen med privata utförare
upphandlande enligt lagen om offentlig upphandling samt
att regionbidrag omdisponeras enligt följande:
- Regionstyrelsen regionbidrag ökar med 5 638 tkr
- Hälso- och sjukvårdsnämnden regionbidrag ökar med 562 tkr
- Planeringsreserven minskar med 6 200 tkr.
Sammanfattning

Bakgrund
Regeringen har beslutat att regionerna kan rekvirera medel i syfte att omförhandla ingångna
befintliga avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) och som har fått ökade kostnader för bemanning. Medlen uppgår
till 210 miljoner kronor som fördelats mellan regioner utifrån andel av befolkningen. För
Region Örebro län uppgår beloppet till 6,2 miljoner kronor. Statsbidraget avser 2020 och
kan inte tillämpas retroaktivt. I budgetpropositionen 2020 aviserades bidraget på 210
miljoner kronor per år för åren 2020-2022. Beslut av regeringen kommer dock fattas årligen
vilket innebär att det är preliminärt för åren 2021-2022.
Bakgrunden till beslutet är ny praxis efter beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018
ref 41) och EU-domstolen som inneburit kostnadsökningar i form av moms för privata
utförare som hyr in vårdpersonal.
Sveriges kommuner och regioner, SKR har i bilaga beskrivit aspekter kring statsbidraget för
kompensation för ökade bemanningskostnader. I dokumentet framgår vilka som omfattas
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och kan få del av bidraget. SKR anser att frågan om det finns skäl att ”omförhandla” avtal
med privata utförare bör bedömas av respektive region utifrån de egna lokala och regionala
förhållandena.
Det anges också att det är fullt möjligt att – på sätt som redan skett hos några regioner – höja
den generella ersättningen (eller generella momskompensationen) om regionerna anser det
finns skäl för det.
För Region Örebro län omfattar statsbidraget privata vårdutförare som har avtal enligt LOV
samt LOU-upphandlade specialistmottagningar.
Regionkansliet föreslår att Region Örebro län tillämpar generell modell, det vill säga
statsbidraget fördelas tillfälligt för 2020 genom ett engångstillägg.
Fördelningsmodell
Ersättningen till de privata aktörerna för ökade bemanningskostnader 2020 utgår som ett
engångsbidrag i relation till den regionala ersättningen till aktörerna.
För privata aktörer inom Hälsovalet primärvård utges ett tillfälligt engångsbidrag utöver
ersättningen enligt krav och kvalitetsboken. Till de vårdutförare som upphandlats enligt
LOU utbetalas ett tillfälligt engångsbidrag, givet att befintligt avtal omförhandlas.
Ersättningarna enligt nedan utbetalas i december.
Engångsbidraget fördelas enligt följande:
Regionens finansiering Andel Engångsbidrag
Capio Läkargruppen 75,5 33,9% 2 102
Unilabs AB (mammografi) 20,2 9,1% 562
Stenström och Kullberg AB (lymfterapi) 1,9 0,9% 53
Lymfkliniken Karlskoga HB (lymfterapi) 0,6 0,3% 17
Vivalla vårdcentral 39,3 17,6% 1 093
Haga vårdcentral 45,4 20,4% 1 263
Lekeberg vårdcentral 29,3 13,2% 815
Pålsboda vårdcentral 10,6 4,8% 295
Totalt 222,8 100,0% 6 200
Ersättningen betalas ut i december 2020. Bidraget är villkorat till att Region Örebro län
erhåller motsvarande belopp i statsbidrag.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200519, Fördelning av statsbidrag för
ökade bemanningskostnader
Regeringsbeslut om statsbidrag för ökade bemanningskostnader
Besked från Sveriges kommuner och regioner - Aspekter på statsbidrag för
omförhandling av avtal med privata utförare som utför hälso- och sjukvård

5. Svar på revisionsrapporten Tåg i Bergslagen AB - Granskning av
ägarstyrning
Diarienummer: 20RS3833

Föredragande: Lennart Frommegård
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer.
Sammanfattning

Regionens revisorer har vid sitt sammanträde 2020-03-11 behandlat och godkänt bifogad
revisionsrapport "Tåg i Bergslagen - Granskning av ägarstyrning ".
Granskningen har skett som en samgranskning tillsammans med revisorerna i regionerna
Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Syftet med granskningen har varit att besvara
följande revisionsfråga:
Säkerställer regionstyrelserna att ägarstyrningen av Tåg i Bergslagen AB är tydlig,
transparent och samordnad?
Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att regionstyrelsen delvis
säkerställer att ägarstyrningen och uppsikten av Tåg i Bergslagen AB (TiB) är tydlig,
transparent och samordnad.
Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommendationer vill regionstyrelsen
framföra följande:
Regionstyrelsen utarbetade under 2018 ett förslag till bolagspolicy, vilken anger ansvaret
och verktygen för styrningen av regionens ägda bolag. Bolagspolicyn fastställdes av
fullmäktige i september 2018.
Av bolagspolicyn framgår att regionstyrelsen har uppsiktsplikt över regionägda bolag och
ska göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter
som anges i bolagsordningen. Bedömning rapporteras till regionfullmäktige. I de fall
fullmäktige fastställt ett ägardirektiv för bolaget ansvarar regionstyrelsen också för
uppföljning av efterlevnaden av ägardirektivet. När det gäller delägda bolag fastställs
normalt ett ägardirektiv i samråd med övriga delägare.
Regionstyrelsen uppfattning är att bolagspolicy och dess definition av ansvarsfördelning och
krav på uppföljning generellt sett har bidragit till ökad tydlighet och transparens mellan ägda
bolag, ägare och nämnder (i de fall nämnd har rollen som beställare).
Regionstyrelsen delar revisorernas uppfattning att samverkan med andra ägare,
kollektivtrafikmyndigheter och den långsiktiga styrningen av Tåg i Bergslagen AB kan
utvecklas. Det är regionstyrelsens uppfattning att representanter från Region Örebro län har
varit drivande i den ambitionen. Regionen har arbetat aktivt för att, tillsammans med övriga
ägare och trafikmyndigheter, ta fram ett långsiktigt trafikprogram i syfte att ge bolaget
långsiktiga förutsättningar och definiera framtida behov av nya fordon. När det gäller
ansvarsfrågor mellan ägare, myndighet och TiB har bolagets ägarråd beställt en utredning i
syfte att tydliggöra de olika rollerna. Utredningen pågår. För att tydliggöra ansvaret som
styrelseledamot arrangerade Region Örebro län i juni 2019 en utbildning för
styrelseledamöter i regionens ägda bolag.
Regionstyrelsen kommer att beakta de rekommendationer som lämnats av revisorerna i
arbetet med ägarstyrningen av regionens bolag.
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Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 190519, svar på revisionsrapport
granskning av ägarstyrning för Tåg i Bergslagen AB
Svar på revisionsrapport Ägarstyrning av TiB
Revisionsrapport - Tåg i Bergslagen AB - Granskning av ägarstyrning

6. Meddelandeärenden
Diarienummer: 19RS10400
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Följande meddelandeärenden redovisas:
1. Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport april 2020 för
pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Diarienummer 19RS413.
2. Uppföljningsrapport nr 39, H-huset Universitetssjukhuset Örebro, vecka 17-19 år 2020.
Diarienummer 18RS1178.
Beslutsunderlag






FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 190519, Meddelandeärenden
Finansrapport Örebro april 2020
Innehavsrapport april 2020
Uppföljningsrapport H-huset 2020-05-19 inkl bilaga

7. Information

1. Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS - Ulrika Landström
2. Coronaviruset i arbetsgivarperspektivet - Maria Åkesson
3. Åtgärder inför sommaren 2020 - Maria Åkesson
4. Löneöversyn 2020 - Lone Atterstig
5. Nytt ekonomisystem - Richard Säfström
6. Periodrapport per april 2020 - Lennart Frommegård
7. Övrigt
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