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Tjänstgörande ledamöter 
Andreas Svahn (S) (ordförande) 
Torbjörn Ahlin (C) (vice ordförande) 
Willhelm Sundman (L) (2:e vice ordförande) 
Behcet Barsom (KD) 
Ola Karlsson (M) 
 
Närvarande ersättare 
Karin Sundin (S) 
Sebastian Cehlin (M) 
Mats Gunnarsson (MP) 
 
Övriga närvarande 
Rickard Simonsson, regiondirektör 
June Fors, sekreterare 
Maria Åkesson, HR-direktör 
Lennart Frommegård, ekonomidirektör 
Caroline Klefbom, finanschef §88, §§91-92 
Anna Jönsson, SPP Storebrand §92
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Innehållsförteckning 

§85 Protokollsjustering 
§86 Löneöversyn 2022 
§87 Fördelning av medel för utökad vaccinationstäckning 
§88 Initiering upphandling finansiell leasing av personbilar 
§89 Meddelandeärende 
§90 Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket 
§91 Information - Uppdatering av pensionsmedelsportföljen 
§92 Information - Hållbarhet i tillgångsförvaltningen 
§93 Information - Utfall per november 2021 
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§ 85 Protokollsjustering 
 
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   ordföranden och Behcet Barsom (KD) justerar dagens protokoll med 
Willhelm Sundman (L) som ersättare. 
 
Protokollet ska vara justerat senast den 28 december 2021. 
 
Paragrafen är justerad 

Sida 4 av 12



  
 
 Protokoll 

 

  

Regionstyrelsens arbetsutskott  Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

 

§ 86 Löneöversyn 2022 
Diarienummer: 21RS10859 

 
Sammanfattning 
Löneöversynen är integrerad i Region Örebro läns verksamhetsplanerings- och 
budgetprocess och flera parametrar ingår i underlaget till det utrymme som medges 
för löneöversyn. Ramarna för löneöversynen utgörs av ekonomiska förutsättningar, 
verksamhetsplaner, lönebildning kopplat till kompetensförsörjning och marknad, 
omvärldsanalys samt lönekartläggning. Det centrala avtalet Huvudöverenskommelse 
om lön och anställningsvillkor (HÖK) skall följas. 
 
Löneöversyn 2022 gäller från 1 april 2022. 
Vårdförbundets Huvudöverenskommelse löper ut 31 mars vilket eventuellt kan 
komma att innebära en avtalsrörelse. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-12-14, Löneöversyn 

2022 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar HR-direktör Maria Åkesson 
beslutsunderlaget. 
 
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   fastslå 2,2 procent 2022 års löneöversyn samt 
 
att   ge regiondirektören i uppdrag att genomföra Region Örebro läns övergripande 
löneöversyn. 
 
Skickas till 
Förvaltningschefer i Region Örebro län 
HR-chefer i Region Örebro län 
Ekonomichefer i Region Örebro län 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 87 Fördelning av medel för utökad vaccinationstäckning 
Diarienummer: 21RS10104 

 
Sammanfattning 
Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR har tecknat en 
tilläggsöverenskommelse om vaccination mot covid-19 och avsatt medel för att SKR 
och regionerna ska arbeta för utökad vaccinationstäckning. Region Örebro län har 
erhållit 1 243 310 kronor för att finansiera insatser inom överenskommelsen. Medlen 
fördelas med 1 181 145 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för insatser som 
gjorts vid vaccinationsmottagningarna och 62 165 kronor till regionstyrelsen för 
insatser som gjorts av Regionkansliet. 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård 
beslutsunderlaget. 
 
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 
 
att   fördela erhållna medel för utökad vaccinationstäckning med 1 181 145 kronor 
till hälso- och sjukvårdsnämnden och 62 165 kronor till regionstyrelsen. 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 88 Initiering upphandling finansiell leasing av personbilar 
Diarienummer: 21RS9965 

 
Sammanfattning 
Region Örebro läns nuvarande upphandlade avtal gällande finansiell leasing av 
registreringspliktiga fordon löper ut 2023-02-28. Personbilarna används i huvudsak 
av verksamheten och i viss mån av bilpoolerna. 
 
Liksom nuvarande upphandling, kommer kommande upphandling ske i samverkan 
med Region Sörmland och Region Västmanland. Upphandlingens totala värde 
uppgår till 160 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor avser Region Örebro län. 
 
Stor restriktivitet råder beträffande leasing inom regionen eftersom finansiering i de 
flesta fall kan erhållas förmånligare på annat sätt. Personbilar är undantaget från detta 
fall. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2021-12-14, Initiering 

upphandling finansiell leasing av personbilar 
 
Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar finanschef Caroline Klefbom 
beslutsunderlaget. 
 
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   initiera upphandling av finansiell leasing av registreringspliktiga fordon i 
samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland. 
 
Skickas till 
Regionkansliet, staben ekonomi 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 89 Meddelandeärende 
Diarienummer: 21RS27 

 
Sammanfattning 
Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för november 2021, 
pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning. Börserna fortsatte upp i november 
vilket gav en avkastning i portföljen på +2,4 procent (+112 miljoner kronor). Totalt 
för året har portföljen stigit med +15,2 procent (index +13,7). Diarienummer 
21RS1985. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2021-12-14, Meddelandeärende 
 Finansrapport november 2021 
 Innehavsrapport november 2021 
 
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 90 Information - Aktuellt från Arbetsmiljöverket 
 
HR-direktör Maria Åkesson informerar om att Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn, 
som är en del i systematiskt arbetsmiljöarbete för politiskt styrda organisationer, 
kommer att genomföras i början av nästa år. I januari 2022 planeras ett 
uppstartsmöte, i februari görs stickprov i utvalda verksamheter och i mars 
2022 lämnas en återkoppling av resultatet. Stickprov kommer att göras i 
verksamheterna för tandvård, psykiatri, geriatrik, cancervård och patienttransporter. 
 
Paragrafen är justerad 
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§ 91 Information - Uppdatering av pensionsmedelsportföljen 
 
Finanschef Caroline Klefbom informerar om pensionsmedelsportföljens värden per 
den 10 december 2021. Vidare presenteras portföljens avkastning 2021 som var +16 
procent med ett index på +15,4 procent. Portföljens resultat 2021 uppgår till 414 
miljoner kronor för realiserat, 494 miljoner kronor för orealiserat och totalt resultat 
uppgår till 635 miljoner kronor. Arbetet med hållbarhet innefattar styrande dokument 
som verksamhetsplan med budget, program för hållbar utveckling och finanspolicy. 
Arbetet med hållbarhet innefattar också aktiva fonder och en dialog med 
kapitalförvaltare. Utveckling av koldioxidintensitet (utsläpp ton CO2e per miljoner 
kronor intäkter) presenteras för åren 2016 till 2021.  
 
Paragrafen är justerad 
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§ 92 Information - Hållbarhet i tillgångsförvaltningen 
 
Kundansvarig Anna Jönsson, SPP Storebrand informerar om hållbarhetsutveckling 
och -trender, EU Sustainable Finance Action Plan och om hur Region Örebro 
län som kapitalägare kan driva hållbarhetsfrågorna vidare. Vägen framåt för 
hållbarhetsarbetet är att ställa krav på kapitalförvaltningsbranschen, ett mer aktivt 
marknadsdeltagande och uppföljning.  
 
Paragrafen är justerad 
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§ 93 Information - Utfall per november 2021 
 
Lennart Frommegård presenterar utfall per november. Resultatutveckling, årets 
resultat; prognos 700 miljoner kronor, börsuppgång i november påverkade resultatet 
positivt med 112 miljoner kronor, nettokostnadsökningstakt steg till 4,4 
procent. Balanskravsresultat visar på en prognos på 550 miljoner kronor vilket i 
huvudsak följer tidigare prognoser. 
 
Utgångspunkt för prognos om nettokostnadsutveckling är statsbidrag för testning av 
covid-19, utfall november är 48,5 miljoner kronor, prognos: 15 miljoner kronor och 
prognos per november är 6,8 procent för nettokostnadsökningstakten. 
Driftredovisning per nämnd presenteras. 
 
Paragrafen är justerad 
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