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Förord

Vad blir bättre om vi gör det tillsammans? När vi samlas 
kring en gemensam målbild och använder resurserna 
väl gör vi större nytta. Det var ambitionen 2006 när 
landsting och kommuner i Örebro län bildade region-
förbundet.

Kom regionförbundet i mål?
– Under de år som vi arbetat i regionförbundet har vi 
lärt oss massor om hur vi vill utveckla vår region, säger 
regionråd Irén Lejegren. Vi har också hittat olika former 
för samverkan, både inom länet och med våra grannar 
eller andra regioner i EU. Nu går vi in i en ny fas för det 
regionala utvecklingsarbetet genom att bilda Region 
Örebro län. 

Vad tar vi med oss in i det nya?
– 2014 har förstås mycket tid och kraft gått till att 
förbereda Region Örebro län, berättar regiondirektör 
Magnus Persson. Inför det nya har vi utvärderat våra 
styrdokument, men också våra arbetssätt.

– Den budkavle som vi överlämnar till regionen handlar 
om det som varit förbundets framgångsfaktorer. 
Irén räknar upp punkterna i budkavlen:
•	 processorienterat	arbetssätt
•	 nätverksbaserat	arbetssätt
•	 kunskapsbaserat	arbetssätt
•	 samverkansorienterat	arbetssätt

Nya uppdrag 2014
Irén och Magnus är överens om att Örebroregionen 
är en bra region, men en organisation med ambitionen 
att utveckla nöjer sig inte med bra:

– Vi vill mer. Vi vill vara en jättebra region.

– Därför har vi fortsatt vårt arbete med att ta fram 
handlingsplaner och program, fortsätter Irén. 2014 
var det Turism, Länsplan för transportinfrastruktur, 
Innovation och entreprenörskap som krokade i målen 
i vår RUS – Utvecklingsstrategi för Örebroregionen.
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irén Lejegren
regionråd

Magnus Persson
regiondirektör

– Regionförbundet har även hållit i pennan när de regio-
nala programmen för Östra Mellansverige har tagits fram 
inför den nya strukturfondsperioden. Att samordna så 
många aktörer i en så bred geografi ställer höga krav på 
processledning, menar Magnus.  

All utveckling och alla åtgärder är till för människor som 
finns i vår region idag eller i framtiden. Genomsyrande 
perspektiv kallar vi de förhållningssätt som ska hjälpa 
oss hålla kurs mot en långsiktig, mänsklig och hållbar 
utveckling.

– När det gäller de genomsyrande perspektiven har vi 
haft flera projekt som lyft regionens klimatmål: mat i 
offentliga kök, godstransporter och solel för att nämna 
några som avslutats 2014. Handlingsplanen för jämställd 
regional tillväxt har uppdaterats med nya, konkreta mål, 
lyfter Irén fram. 

Örebroregionen är en bra region.  
Låt oss slå fast det. Men när vi talar 
om utveckling, regional utveckling, 
räcker inte detta. vi vill mer.  
vi vill vara en jättebra region.

– Imponerande är också arbetet med de mest sjuka äldre. 
Där har alla kommuner lyft sina resultat genom ett 
gemensamt projet. I december kom de statliga presta-
tionsersättningarna och alla kommuner låg över riks-
genomsnittet, säger Magnus.

– Det är med stolhet och glädje som vi stänger böckerna 
för 2014 och för regionförbundet. 2006 till 2014 skapade 
vi en bra plattform att ta arbetet med att utveckla 
Örebroregionen vidare, avslutar Irén. 

Skapa verkstad, impementera eller få något gjort. 
Uttrycken har varierat, men målsättningen för region-
förbundets arbete har varit att tillsammans med andra 
göra skillnad.  
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RIKsVäg 49

Några av årets projekt

läNstRaNspoRtplaNeN 

länsplan för regional TransporTinfrasTrukTur, örebro län 2014–2025  1
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transport-infrastrukturlänsplan för regional transportinfrastruktur

örebro län 2014–2025

nya sträckningen av riksväg 49 klar
Första riksvägen enligt nya länstransportplanen blev klar 
i början på november. Då öppnades den nya sträckningen av 
riksväg 49 mellan gustavstorp och Rude söder om askersund 
för trafik. 

Den nya sträckan är 3,2 kilometer lång och är en mötesfri 
väg med ett körfält i vardera riktning. Hastighetsbegräns-
ningen är satt till 100 kilometer i timmen. 
 Totala kostnaden för nya vägsträckningen och den 
planskilda korsningen på riksväg 50 blev 87 miljoner kro-
nor. Projektet har bekostats av Regionförbundet Örebro.
 Vid invigningen av sträckan påtalade regionråd Irén 
Lejegren, att en nybyggnation var helt nödvändig då riks-
väg 49 och 50 är hårt trafikerade och hittills varit mycket 
olycksdrabbade.

nya eU-pengar till regionen
EU-kommissionen antog under hösten ett nytt part-
nerskapsavtal med Sverige där det fastställts hur struk-
tur- och investeringsfonderna ska användas. Avtalet 
innebär investeringar på 2,1 miljarder euro för perio-
den 2014–2020. 
 Investeringarna ska bidra till att främja innovation 
och utbildning och på så sätt bekämpa arbetslösheten, 
öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten. 
Det ska främja företagande, bekämpa socialt utanför-
skap och bidra till en miljövänlig och resurseffektiv 
ekonomi.
 Regionförbundet har samordnat arbetet med att ta 
fram ett regionalt program för Östra Mellansverige.

Ny stRuKtuRFoNDspeRIoD

Transportinfrastruktur
Regionförbundet har regeringens uppdrag att upprätta 
en länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 
2014–2025. Den ekonomiska ramen är 1 057 miljoner 
kronor. 

– Med den här planen tar regionstyrelsen ett star-
kare grepp om genomförandet, berättar regionråd 
Irén Lejegren (S). Det blir en ny stor satsning på 
kollektivtrafiken och vi fortsätter att satsa på 
riksväg 51.
 Den årscykel som skapats 
innebär dialog med berörda 
aktörer om åtgärdslistor 
och prioriteringar. Varje 
höst fattas sedan beslut 
om vilka åtgärder som 
ska genomföras. 
 – Modellen ger 
oss möjlighet att vara 
flexibla och ompriori-
tera vid behov.
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innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016

sveriges bredaste event 
inom entreprenörskap

geW – gloBal eNtRepReNeuRshIp WeeK 2014

innovation    
och entreprenörskap
en allt snabbare utveckling i vår 
omvärld kräver god förmåga till 
innovation och förnyelse. en för-
måga som kan vara avgörande för 
regional tillväxt, konkurrenskraft, 
och näringslivsutveckling.

Våren 2014 antog regionstyrelsen
en regional handlingsplan för 
innovation och entreprenörskap. 
 – Vi har två perspektiv i pla-
nen: Människor som har idéer – 
att ge dem möjlighet att förverk-
liga dem i företag eller produkter 
och tjänster som kommer ut på 
marknaden och företag som vill 
växa, berättar Cecilia Sundin, 
utvecklingsledare.
   De aktörer som tagit fram 
planen kallar sig för Örebro-
regionens innovations- och 
företagsstödjare.
  – Nu är det tydligt att vi 
arbetar tillsammans med tydliga 
roller där du som idébärare och 
företagare hittar rätt oavsett vem 
av oss du vänder dig till.

Camilla Ljungrens företagsresa 
från student till utmärkelsen Eu-
ropas bästa unga entreprenör med 
produkten ”Pluring” och Marie 
Dahlgrens resa från extrajobbare 

haNDlINgsplaN

2014 erbjöd Örebroregionen landets bredaste event inom 
innovation och entreprenörskap då företagsstödjarna i länet bjöd in till nästan 
30 arrangemang under den gemensamma global entreprenurship Week.

till vice vd på Grythyttans Gästgiveri 
var två höjdpunkter under regionför-
bundets temadag Drivkraft.
 GEW genomförs under samma 
vecka i november över hela världen. 

ett bättre liv för äldre och sjuka
VIsam 

CamIlla ljuNggReN

Bättre kvalitetet och förutsättningar 
för en sammanhållen vård och om-
sorg för de mest sjuka äldre i Örebro 
län – det har varit målet för ViSam-
modellen. 
 
Beslutsstöd i mobilen
Från 2014 kan sjuksköterskorna inom 
den kommunala vården och omsor-
gen ha Visams app i mobilen. Den 
fungerar som ett beslutsstöd när man 
bedömer vilken vård – akutvård di-
rekt eller vårdcentralen – som är bäst 
för en patient.  
 – Under 2014 har vi utbildat, 
informerat och implementerat 
modellen i verksamheterna, berättar 
Margit Gehrke Flyckt, projektledare 
för sammanhållen vård och omsorg.
 – Örebro läns kommuner har gjort 
ett rekordresultat i år. Samtliga kom-
munerna har nått många av målen 

De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och samman-
hållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete över 
professions- och organisationsgränserna.

På www.visamregionorebro.se 
kan man se filmen.

och fått statlig prestationsersättning 
långt över rikssnittet. Det innebär att 
vården till våra mest sjuka äldre har 
blivit bättre 2014.
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Regionförbundet Örebro har under 2013 
och 2014 lett projektet utveckling av grö-
nare logistiktjänster med syftet att driva 
på utvecklingen mot mer energieffektiva 
och klimatsmarta godstransporter. 

Vid sju tillfällen träffades 25 trans-
portköpare och transportsäljare. Kon-
ferenserna gav verktyg och metoder 
för hur köpare och säljare kan utveck-

vegetariska recept 
för offentliga kök

hållBaRa måltIDeR I ÖReBRo läN

gRÖNaRe logIstIK

Under 2014 har kökspersonal från 13 offentliga kök 
i Örebroregionen arbetat med att göra måltiderna 
mer hållbara, klimatsmarta och lustfyllda. Köken 
har också bidragit med vegetariska rätter som 
sammanställdes i en receptsamling. 

egeN solel

intresset för solel ökar
solelen växer i Örebroregionen. Det kunde Dag lundblad på energikontoret 
konstatera när han sammanfattade projektet egen solel. 

Egen Solel har varit ett projekt för att nå det regionala miljömålet om 
5 GWh solkraftproduktion per år i Örebro län till år 2020. Projektet 
pågick 2013–2014 och har bidragit till att planeringsunderlag tagits 
fram för solelanläggningar i regionen motsvarande hushållsel för 100 
hushåll i ett år.

egen solel i örebroregionen  1

se örebros 

solkarta 

egen 
solel

Intresset 

för solel 

ökar! 

läs om företag, förenIngar & prIvatpersoner som satsar på solel

en av sveriges 

största solcells-

anläggningar 

finns i örebro 

Utveckling av grönare logistiktjänster
la klimateffektivare godstransporter, 
både vid upphandling och under 
pågående avtalsperiod.

Framgångsrikt projekt
Hela 60 procent av deltagarna har 
utvecklat tjänster/produkter som är 
mindre miljöbelastande. Samtliga 
transportköpare utvecklade sina 
miljökrav vid upphandling.

hållbara måltider i örebro län 2014  1

hållbara måltideri örebro länVåra bästa vegetariska recept för offentliga kök
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Hur används 
styrdokument 
i vardagen?
utvecklingsstrategi för Örebro-
regionen (Rus) och Regional över-
siktligt planering (RÖp) är styrdo-
kument som regionen gemensamt 
har tagit fram. gör de någon skill-
nad för regionen? Vilka lärdomar 
tar vi med oss till nästa utvecklings-
program? 

Under 2014 har regionförbundet
undersökt RUSens och RÖPens
aktualitet och relevans.
 – Styrdokumentens styrka 
och legitimitet bygger på att inne-
hållet uppfattas aktuellt och rele-
vant av regionens aktörer, så att de 
används. Det är ju aktörerna som 
genomför RUSen och RÖPens in-
tentioner, säger Marjetta Leijon-
hufvud, projektledare för RUS. 
 Under året har bland annat två 
fokusgrupper diskuterat framtida 
utmaningar för regionen. Ena 
gruppen bestod av unga vuxna, 
18-29 år, den andra av personer 
som arbetar med regional utveck-
ling. Utvärderingen blir grunden 
för ett politiskt ställningstagande 
att ta fram ett nytt utvecklings-
program för Örebroregionen.

BuDKaVle tIll RegIoN ÖReBRo läN

Lärdomar från nio år 
med regionförbundet 
Budkavlen beskriver de metoder och 
arbetssätt som regionförbundet an-
vänt i sitt dagliga arbete för regional 
utveckling. I december överlämnades 
budkavlen till Region Örebro län i 
samband med regionfullmäktige.

utVäRDeRINg Rus oCh RÖp

budkavle – regionförbundet örebro 2014     1

Bud
Lärdomar från nio år 

med regionförBundet öreBro
kavLe

haNDlINgsplaN tuRIsm

I juni 2014 antog regionstyrelsen Regio-
nala handlingsprogrammet för turism 
2015-2020. 

Regionförbundets uppdrag är att på 
olika sätt medverka till att regionen 
utvecklas så att fler människor vill bo 
och verka här men också komma hit 
för att mötas och turista. 
 En region som möter besökare med 

turism – handlingsprogram för örebroregionen 2015–2020     1
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turism 
handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

Turism- och besöksnäringen 
viktig för Örebroregionen

gott värdskap och spännande upple-
velser stärker sitt varumärke och blir 
intressant att besöka och återvända 
till. I handlingsprogrammet tydlig-
görs vår uppgift som regional aktör.
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FÖRValtNINgs-
BeRättelse
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Regionförbundets uppdrag

regionförbundet Örebro är kommunerna askersund, degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karl-
skoga, Kumla, Laxå, nora, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro samt Örebro läns 
landstings gemensamma organisation för tillväxt- och utvecklingsarbete i Örebroregionen.

Uppdraget är att göra Örebroregionen ännu mer företagsam, tillgänglig, attraktiv och 
synlig. det är ett stort uppdrag som bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans i regionen. 
vi vill förena all den kunskap, det engagemang och den handlingskraft som finns inom 
näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor i hela regionen.

Enligt förbundsordningen ska förbundets verksamhet 
huvudsakligen omfatta uppgifter på regional nivå inom 
områdena näringslivsutveckling, turism, kommunika-
tioner, infrastruktur, arbetsmarknad, livslångt lärande, 
social välfärd, miljö och samhällsbyggnad, internationellt 
samarbete samt fritid/rekreation.

Förbundet ska även som kommunalt samverkansorgan, 
på uppdrag av regeringen:
•	 Utarbeta	program	för	länets	utveckling	som	kommu-

nerna och landstinget avser att genomföra i samarbete 
med andra parter.

•	 Samordna	utvecklingsinsatser	i	länet	för	genomförande	
av programmet.

•	 Besluta	om	användningen	av	vissa	statliga	medel	för	
 regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs 

av regeringen.
•	 Besluta	om	prioritering	bland	åtgärder	avseende	
 infrastruktur med mera vid upprättande av länsplaner 

för regional infrastruktur.

•	 Följa	upp	åtgärder	och	effekter	av	utvecklings-
 arbetet i länet.
•	 Lämna	en	årlig	redovisning	avseende	åtgärder	
 och effekter till regeringen.

Regionförbundet får också i sin roll som kommunalt sam-
verkans organ ett årligt villkorsbeslut i vilket regeringen 
ger löpande uppdrag och erbjudande, till exempel:

•	 Redovisa	arbetet	med	den	regionala	kompetensplatt-
formen, med fokus på gymnasiesamverkan, integration 
samt hur samverkan och dialog mellan berörda myn-
digheter inom kompetensförsörjningsområdet och de 
regionala kompetensplattformarna har utvecklats.

•	 Redovisa	hur	miljö-,	integrations-	och	jämställdhets-
perspektivet har beaktats i det regionala tillväxtarbetet.

•	 Redovisa	hur	handlingsplanen	för	jämställd	regional	
tillväxt genomförs i det regionala tillväxtarbetet.

•	 Redovisa	de	viktigaste	frågorna	för	att	stärka	och	ut-
veckla arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.



12  årsredovisning 2014 – FÖrvaLTningsBeräTTeLse

regionfullmäktige
Regionförbundet leds av regionfullmäktige med 57 
ledamöter och lika många ersättare. Två tredjedelar av 
ledamöterna i fullmäktige utses av kommunerna och en 
tredjedel av Örebro läns landsting. Mandatfördelningen 
speglar det sammanlagda valresultatet i länets kommuner 
och i landstinget.

Regionfullmäktige består sedan år 2011 av:
socialdemokraterna  25 mandat
Moderaterna  12 mandat
Centerpartiet  3 mandat
Kristdemokraterna  3 mandat
Folkpartiet  4 mandat
vänsterpartiet  4 mandat
Miljöpartiet  3 mandat
sverigedemokraterna  3 mandat

Regionfullmäktiges presidium består sedan år 2011 av:
raul Björk (s), ordförande
susanne stenlund (s), 1 vice ordförande
gunilla Holmström (M), 2 vice ordförande
Under senare delen av 2014 ersattes gunilla Holmström av 
ewa Unevik (M) som 2 vice ordförande och raul Björk (s) 
entledigades på grund av flytt från länet.

Regionfullmäktige har utsett fem revisorer till att granska
verksamheten. Revisorerna biträds av auktoriserad revisor
från PwC.

Regionfullmäktiges revisorer består sedan år 2011 av:
anders svärd (C), ordförande
Ulf Wilén (s), vice ordförande
gudrun norberg (FP)
ingrid Tvelin (Kd)
ingemar Karlsson (s)

Regionförbundets politiska organisation

RegIoNFullmäKtIge

RegIoNstyRelse

RappoRtÖReR NämNDeN FÖR 
eNeRgI oCh KlImat

regionstyrelsen
Regionfullmäktige utser regionstyrelsens elva ledamöter 
och lika många ersättare. Styrelsen har sedan utgången 
av verksamhetsåret 2014 bestått av följande personer, 
se tabellen sid 13. 

Nämnden för energi och klimat består 
av följande fem ledamöter:
Björn eriksson (s), ordförande
Bo rudolfsson (Kd), vice ordförande
ingegerd oberg (s)
Mats gunnarsson (MP)
Lars Johansson (C)

Regionstyrelsen utser inom viktiga politikområden poli-
tiska rapportörer med uppdrag att löpande följa verksam-
heten inom olika sakområden.

år 2011-2014 finns dessa politiska rapportörer:
eu:s strukturfonder: Hans Karlsson (s) och Bo rudolfsson (Kd)
energi: Björn eriksson (s) och Bo rudolfsson (Kd)
Filmverksamhet: Katarina Hansson (s) och Torbjörn ahlin (C)
Infrastruktur: Jonas Karlsson (s) och Bo rudolfsson (Kd)
Internationellt arbete: irén Lejegren (s) och Lars elamson (M)
Kompetensförsörjning: Hans Karlsson (s) och erik Johansson (FP)
Natur och friluftsliv: ewa-Leena Johansson (s) 
och Charlotta englund (C)
Näringsliv: anders Ceder (s) och erik Johansson (FP)
social ekonomi: Katarina Hansson (s) och Lars-erik Jonsson (Kd)
social välfärd: Lars elamson (M) och annika engelbrektsson (s)
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Kansliet leds av regiondirektören med stöd av fem enhetschefer.
Kansliets organisation från 1 november 2012:

Regionförbundets kansliorganisation

soCIal VälFäRD
oCh sKolstÖD

Rus-KaNslI eKoNomI oCh
aDmINIstRatIoN

RegIoNDIReKtÖR

hållBaR
samhällsByggNaD

NäRINgslIV 
oCh KompeteNs

regionstyrelsen
ordinarie ersättare 
irén Lejegren (s) ordf  Lena Baastad (s) 
Björn eriksson (s) 1 vice ordf  Hans Karlsson (s) 
annika engelbrektsson (s)  elisabeth Hoikkala (s) 
anders Ceder (s)  sven-olov axelsson (s) 
Jonas Karlsson (s)  Katarina Hansson (s) 
Kenneth Lantz (v)  Margareta Karlsson (v) 
Catrin steen (MP)  Fredrik Persson (MP) 
Torbjörn ahlin (C)  Lars göran Zetterlund (C) 
Lars elamson (M) 2 vice ordf  ewa Unevik (M) 
erik Johansson (FP)  gabrielle Peteri (FP) 
Bo rudolfsson (Kd)  Lars-erik Jonsson (Kd) 
     

yttranderätt Insynsplats
Per eriksson (s)  sigvard Blixt (sd) 
andreas svahn (s)    
annahelena Jernberg (s)  
Charlotta englund (C)    
roland Halvarsson (v)    
ewa-Leena Johansson (s)    
solweig oscarsson (s)    
Marie-Louise Forsberg Fransson (s)
Tommy Holmqvist (s)    
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Verksamhetsplanen pekar ut Regionförbundets färd-
riktning. Planen delas upp i politiska mål samt verksam-
hetsmål. Bedömningen av verksamhetsmålen redovisas 
med hjälp av pilar, där måluppfyllelsen anges per sista 
december 2014.

Redovisning från verksamheterna 2014

Målet har uppnåtts 2014

Målet har delvis uppnåtts 2014

Målet har inte uppnåtts 2014
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Rus-KaNslI
RUS-kansliets uppdrag är att skapa delaktighet och 
engagemang för Utvecklingsstrategi för Örebroregionen 
(RUS) och samordna dess genomförande. Kansliet arbe-
tar på strategisk nivå med att samordna, stödja och driva 
regionala utvecklingsprocesser. I kansliet finns funktioner 
för processledning, projektfinansiering, analys och om-
världsbevakning, internationell samordning, kommuni-
kation och administrativt stöd till den politiska organisa-
tionen. Kansliet är också ansvarigt för kontakterna med 
Central Sweden i Bryssel. Central Sweden är en ideell 
förening vars medlemmar är Regionförbundet Örebro, 
Region Dalarna och Region Gävleborg. Föreningen 
agerar som regionernas förlängda arm i EU.

polIt IsKa mål

regionförbundet ska driva genomförandeprocessen av 
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen med ett så brett 
engagemang som möjligt för att förverkliga dess vision 
och nå målen. 

det regionala tillväxtarbetet ska bidra till en hållbar regional 
tillväxt. det regionala tillväxtarbetet ska främja lärande och 
bedrivas med ett miljö-, integrations- och jämställdhetsper-
spektiv. (Regeringsbeslut med villkor för budgetåret 2013)

en växande europeisk integration har en direkt effekt på 
Örebroregionens utvecklingsarbete. vi ska ta tillvara på 
de möjligheter och styrkor regionen har samt lära av goda 
exempel i vår omvärld för att utveckla internationellt 
samarbete till stöd för den regionala utvecklingen. 

regionförbundet är en kommunikativ organisation. 
(Regionförbundets kommunikationspolicy)

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 
sker tillsammans med övriga enheter på regionförbundet, 
förbundets medlemmar och andra berörda regionala aktö-
rer. En central roll i genomförandet av strategin har mål-
områdesansvariga (MOA) och granskare. Dessa personer 
finns både inom och utanför regionförbundet. Målom-
rådesansvarigas roll är att analysera, följa upp, utmana, 
initiera och stödja kunskaps- och utvecklingsarbetet inom 
sitt område. Granskarna har till uppgift att se till att de 
genomsyrande perspektiven finns med och stärker 
utvecklingsarbetet.

samordna genomförande av regionala 
utvecklingsstrategin (Rus).  

Fem rUs-workshopar med målområdesansvariga och gran-
skare samt en workshop med enbart granskare för att lägga 
upp arbetet med de horisontella perspektiven har genomförts.

en rapport med process och aktivitetsuppföljning har tagits 
fram och motsvarande för 2015 har påbörjats.

Uppföljning och analys av rUsens indikatorer är slutförd. 
resultat kommunicerades i samband med regionalt 
utvärderingsforum och Loka-dagar.

Ledningsinternat på Loka genomfördes 28-29 augusti med 
cirka 120 deltagare. Temat var ”morgondagen”.

regionalt inspirationsforum genomfördes med tema ”Tillsam-
mans gör vi skillnad” den 4 december med ca 130 deltagare.

ett möte har hållits med regionala styrgruppen.

deltagande i arena rÖP-möte och möten angående framta-
gande av en regional digital agenda. den regionala digitala 
agendan antogs den 17 juni.

sju Fredagsakademier har genomförts med olika teman.

 
samordna genomförandet av handlingsplan 
för jämställd regional tillväxt.

slutrapport skickades till näringsdepartementet 2014-12-01. 
regionstyrelsen har fattat beslut om att förlänga handlings-
planen samt att en aktivitetsplan för 2015-2016 ska tas fram. 
arbetet med en aktivitetsplan är påbörjat.
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Inom ramen för Rus genomförandeorganisation 
stimulera framtagandet av projektidéer. 

genomför regelbundet möten med målområdesansvariga 
samt deltar på enhetsmöten med näringsliv och kompetens 
samt Hållbar samhällsbyggnad.

riktlinjerna för finansiering av projekt har setts över. 
allmänna villkor har uppdaterats och en uppföljningsplan 
har tagits fram.

analysera Rusens aktualitet och andvändbarhet 
samt förbereda en revidering.

en gap-analys med omvärldsperspektiv är levererad 
från Central sweden.

deltagande på ett antal seminarier för att bygga kunskap 
till arbetet.

en nulägesbild av Örebroregionen är framtagen. Trender 
i omvärld och närvärld har arbetats fram och kondenserats 
ner i en ”trendkortlek” som använts första gången på Loka-
dagarna 28-29 augusti.

Påbörjat sammanställning av slutrapport om aktualitets-
prövning och relevansbedömning av rUs och rÖP. 
rapporten förväntas bli klar i slutet av januari 2015.

Utvärdering av rUs-organisationen är något fördröjd 
och blir klar i början av 2015.

skapa ökad analyskapacitet och kunskapsnivå hos
medlemskommuner och regionförbund kring driv-
krafterna bakom kommunal och regional utveckling 
genom projekt analyssamverkan. 

Projektet analyssamverkan har skapat tillgång till supercross-
data för länets kommuner, anordnat utbildning i den samma 
samt genomfört två stycken informationsträffar.

Kommunbesök har initierats för att inventera behov kopplat 
till statistik och analys.

samordna regionförbundets arbete med att påverka 
eu:s politiska agenda till vår regions fördel.

Under våren har det politiska arbetet inom eU legat på en 
låg nivå med tanke på stundade eU-parlamentsval och 
tillsättande av ny kommission. 

inför bildandet av ny region 2015 har arbete påbörjats med 
att se över Central swedens områden för bevakning samt 
politisk påverkan för att undersöka vilka förändringar som 
eventuellt behöver ske i och med den nya organisationen. 

inför 2015 har prioriteringar inom regionförbundets samtliga 
politiska områden skett för att ännu mer systematiskt arbeta 
med politisk påverkan.

Bevakning av pågående programmeringsprocesser för 
gränsöverskridande samt för de gränsregionala programmen 
har skett för att bevaka regionens intressen.

en tematisk träff inom transportområdet har genomförts.

regionförbundet har svarat på en remiss gällande 
kommissionens samråd för europa 2020 strategin.

etablera ett ”eu projektkontor” som bidrar till strategisk 
projektutveckling i regionen och till ökad eu-finansiering.

regionförbundet, Örebro universitet, Länsstyrelsen, Örebro 
läns landsting samt Örebro kommun har ingått ett avtal gäl-
lande samarbete om ett regionalt eU-projektkontor, eU-pris.

arbetet med genomförandet av ny strukturfondsperiod tillsam-
mans med länen inom Östra Mellansverige har pågått under 
hela året.

CePa-processen har pågått under året och tre projektidéer 
var med till slutfasen. 

arbete med beredning av projektansökningar, uppföljning 
av projekt som pågår och löpande återrapporteringar enligt 
villkorsbeslut under hela året.

en projektdialog med fokus ”att styra utvecklingsprojekt” har 
genomförts. Målgrupp var projekt som beviljats regionalt 
utvecklingsstöd.

tillsammans med landstinget skapa en infrastruktur 
för kommunikationsarbetet i den nya regionen.

Tillsammans med landstingets kommunikatörer har olika 
arbetsgrupper skapat den nya infrastrukturen. regionförbun-
dets webbplats har migrerats till regionorebrolan.se och ny-
hetsrummet är nu gemensamt. den grafiska profilen började 
att implementeras, till exempel har det tagits fram underlag till 
smarta Word-mallar och nyhetsbrev.

stödja regionförbundets enheter och projekt med 
kommunikationsinsatser.

samtliga enheter har gjort beställningar till informationsfunk-
tionen om större kommunikationsinsatser. Under delar av året 
har två projektinformatörer arbetat för att stödja kommunika-
tionsarbetet. 
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pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

RUS-projektet handlar om att samordna målområdesansvariga 
och granskare, stämma av arbetsprocesser, ge input i form av 
analys- och informationsstöd liksom inspirationsföreläsningar. 
dessutom handlar det om att mobilisera målområdesansvariga 
och granskare inför regionalt utvärderingsforum, Lokadagar, 
regionalt inspirationsforum och Fredagsakademier. syftet med 
dessa mötesarenor är att visa riktning och utveckling av rUs-
arbetet och därigenom skapa engagemang hos nyckelspelare, 
det vill säga landsting, kommuner, organisationer och företag 
som kan och vill bidra till målen.

Projekt Analyssamverkan utgår från en gemensamma data 
(supercross) för att skapa jämförbarhet och en gemensam bild 
att utgå ifrån. Utbildning i att hantera supercross. Helpdesk- 
och metodstöd till supercrossanvändare på kommunal nivå. 
gemensamma länsövergripande analyser inom samhälls-
områden med överlappande geografier. Kommunala och 
mellankommunala analyser.
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Enheten för Näringsliv och Kompetens arbetar med att 
stödja, driva och samordna utvecklingsfrågor inom tre 
av de fyra utvecklingsområdena i Utvecklingsstrategi för 
Örebroregionen (RUS):

•	 Kunskap	och	Kompetens,	målområdet	
 – kunskapslyft i arbetslivet
•	 Innovationer	och	Entreprenörskap,	målområdet	
 – entreprenörskap och företagande
•		Lustfyllda	möten	och	upplevelser,	målområdet	
 – rika naturupplevelser

På enheten finns målområdesansvaret för dessa områden 
med ansvar för att analysera, utmana, initiera och stödja 
kunskap och utvecklingsarbetet inom respektive område. 
Målområdesansvaret för dessa områden innebär också 
omvärldsbevakning både lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt.

Kompetensförsörjning
För att regionen ska stärka sin konkurrenskraft krävs ett 
strategiskt kompetensförsörjningsarbete för arbetslivet 
med en väl avvägd matchning mellan behov och utbud. 
Utbildningarna i vår region ska vara anpassade efter 
arbetslivets behov. Detta ställer krav på aktiv samverkan 
mellan det lokala näringslivet, offentlig verksamhet och 
utbildningsaktörerna. 

NäRINgslIV oCh KompeteNs

Regeringen har gett regionförbundet uppdraget att eta-
blera en kompetensplattform som ska ge ökad kunskap 
och bättre översikt och samverkan inom kompetens-
försörjnings- och utbildningsområdet. Under 2013 togs 
handlingsplanen för kompetensförsörjning fram i bred 
process med ett antal aktörer i regionen. Handlingsplanen 
utgör grunden för regionens gemensamma kompetens-
plattform. Fokus under verksamhetsåret 2014 har varit 
att processa och följa upp genomförandet av handlings-
planen.

Regionförbundet har uppdraget att samordna, med-
finansiera och driva processer inom länets collegebild-
ningar (Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege med 
mera) för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan 
inom branscherna. Under 2014 har möjligheten att 
utveckla ett college tillsammans med företagen inom 
besöksnäringen undersökts ytterligare.

polIt IsKa mål

Örebroregionen har en väl fungerande kompetensförsörj-
ning, som balanserar utbud och efterfrågan. alla regionens 
företag och organisationer genomför systematisk kompe-
tensutveckling av medarbetare. Mer än 25 procent av alla 
som arbetar har genomgått en minst treårig eftergymnasial 
utbildning.
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pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

Projekt Kompetensplattform region Örebro drivs med medel 
från Tillväxtverket inom programmet regionala kompetensplatt-
formar. Projektet ska ta fram metoder och arbetssätt för en bättre 
matchning mellan utbud och efterfrågan. Projektet ska även 
utveckla systematiskt kvalitetsarbete (uppföljning, utvärdering 
och lärande).

Projekt Socialfonden och kompetensförsörjning i region Örebro 
drivs med medel ifrån socialfonden tillsammans med samverkans-
partner (arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, L&seK, Örebro 
kommun, Örebro läns landsting, Länsstyrelsen Örebro län). 
det övergripande målet med projektet är att aktörer i länet ska 
använda socialfonden som ett effektivt och strategiskt verktyg 
för att öka inträdet på arbetsmarknaden för dem som står 
utanför.

 

samordna och driva utvecklingsfrågorna inom 
kompetensförsörjning och kompetensplattformen 
(genom kunskapsunderlag/behovsanalyser, 
mötesplatser, information/kommunikation).

Förstudien ”socialfonden och kompetensförsörjning i region 
Örebro” har genomförts under 2014. i partenskap med kom-
muner och organisationer har regionförbundet Örebro varit 
projektägare. Förstudien har fokuserat på tre utmaningar. av-
hopp och avbrott ifrån skolan, unga vuxna med funktionsned-
sättning och personer med utländsk bakgrund som ännu inte 
etablerat sig på arbetsmarknaden. resultatet av förstudien 
kommer nu ligga som grund för utlysningar inom socialfonden 
under kommande programperiod 2014-2020.

regionförbundet Örebro har deltagit i planering och genom-
förandet av nationella kompetensförsörjningsdagar. Huvud-
ansvariga var reglab (regionerna), sKL, näringsdeparte-
mentet och Tillväxtverket.

Utifrån regeringsuppdraget att stödja företag inom gruv- och 
mineralnäringen kring kompetensförsörjningsfrågor pågår 
arbete i samverkan med dalarna, västmanland, norrbotten 
och västerbotten. Uppdrag ska slutrapporteras maj 2016.

  
Implementera handlingsplanen för kompetens-
försörjning i samverkan med andra aktörer.

86 procent av åtgärderna i handlingsplanen har påbörjats 
och processer/aktiviteter/planer har identifierats.   

Kompetenskansliet har under perioden genomfört en work-
shop om på vilket sätt perspektiven kön, ålder och etnicitet 
kan integreras i handlingsplanens alla åtgärder. året avsluta-
des med ett utvärderingsforum. ett uppföljningsseminarium är 
genomfört med utgångspunkt i uppsatta mål för arbetet under 
2014. 

  
ta ansvar och leda processer för åtgärder i handlings-
planen för kompetensförsörjning genom att: stärka 
och utveckla arbetet med studie- och yrkesorienteringen, 
öka och systematisera samverkan mellan arbetsgivare och 
gymnasieskolan, utveckla den regionala samverkan inom 
vuxenutbildningen, utveckla samarbetet för fler yrkeshög-
skoleutbildningar med mera.

Två arbetsmarknadsdagar har genomförts. en i Örebro med 
tema logistik och transport samt en i Karlskoga med tema 
industri och teknik.

dialog om regionalt utvecklingsarbete inom vuxenutbild-
ningen och yrkesutbildning för vuxna har genomförts under 
året. region Örebro län ska från 2015 sammankalla nätverket 
reKo i samverkan med kommunerna.

regionförbundet Örebro har i samverkan med Bro-kompe-
tens redovisat regionens behov av yrkeshögskoleutbildningar 
till Myndigheten för yrkeshögskolan.   

efterfrågan på utbildningar från arbetslivet är större 
än vad årligen beviljas.

Följa upp och kommunicera resultat av handlings-
planen för kompetensförsörjning.

Webben är ett verktyg för att visa resultat. en översikt har 
tagits fram som visar vilka åtgärder som redan är uppfyllda, 
pågår eller vilka som inte är påbörjade. 

en uppföljningsplan samt en systemmodell för uppföljning, 
utvärdering och lärande har tagits fram. 

 
samordna och driva processer utifrån kompetens-
försörjningsbehov inom Vård- och omsorgscollege 
och övriga collegebildningar.

Under året har samarbetsavtal och finansieringsavtal angå-
ende vård och omsorgscollege uppdaterats och beslutats i 
både deltagande kommuner och i regionförbundet Örebro.

delfinal inför Yrkes-sM i vård och omsorg har arrangerats 
och kriterier för anställningsbarhet har tagits fram.

deltagande/ medarrangör i en nationell konferens 
med sKL på temat Karriärvägar inom äldreomsorgen.

Mobiliserat krafter och skrivit en intresseanmälan till 
vo-College centralt för att ingå i ett esF-projekt i syfte 
att arbeta med kompetenshöjning, språkstödjande 
insatser och karriärvägar.  
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innovationer och entreprenörskap
Regionen ska vara en bra miljö för entreprenörskap och 
hållbar näringslivsutveckling. Detta innebär att etablera-
de företag växer och att flera nya företag startas. Vår 
region ska vara attraktiv för nya investeringar från 
omvärlden.

Regionförbundet har även under 2014 haft regerings-
uppdraget att koordinera kvinnors företagande. 

Det samarbete som flertalet av länets kommuner har i Bu-
siness Region Örebro med syfte att bli effektivare och mer 
proaktiva i sitt näringslivsarbete har fortsatt under 2014. 
Regionförbundet har under året varit en aktiv part för att 
BRO:s mål ska förverkligas och arbetat för att permanen-
ta verksamheten efter projekttidens slut 2014.

Regionförbundet ska vara en aktiv ägare/finansiär i det 
regionala företags- och innovationsfrämjande systemet. 
Regionförbundet är regional ägare av Almi Mälardalen 
och äger och samfinansierar flera andra aktörer i systemet 

till exempel Inkubera och Örebroregionen Science Park 
AB. Regionförbundet samverkar med Bergskraft för ut-
veckling av gruvnäringen.

Inom arbetet med innovationer och entreprenörskap 
kommer utvecklingsarbetet av regionens innovations-
stödssystem, Innovation Region Orebro (IRO) att fortsät-
ta. Under 2014 fortsatte även arbetet med den regionala 
innovationsstrategin och den nyreviderade handlingspla-
nen för Innovationer och Entreprenörskap. Arbetet med 
smart specialisering intensifieras genom partnerskap i 
EU- kommissionens plattform för Smart specialisering.

polIt IsKa mål

antalet nystartade och växande företag ökar. Minst två 
internationellt erkända innovativa miljöer etableras. vår re-
gion attraherar kontinuerligt fler nya investeringar från om-
världen och fler kunskapsintensiva företag etablerar sig här.
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samordna och driva utvecklingsfrågorna inom 
Innovationer och entreprenörskap.

start i planering av strategiska projekt inför det nya program-
met för regionalfonden i Östra Mellansverige 2014 – 2020. 
Projekt planeras inom smart specialisering mellan regionerna 
i Östra Mellansverige. Flera organisationer från länet har 
även deltagit i förstudier som förberedelse inför nya projekt.

avslutat projekt ”regionalt innovationsarbete och kluster” 
som delfinansierats av Tillväxtverket enligt plan. Projektet 
startade april 2013. alla aktiviteter har slutförts enligt plan.

avslutat projekt främja kvinnors företagande och lämnat 
slutrapport till Tillväxtverket.

Tagit fram riktlinjer om en fortsättning på Bro (Business 
region Örebro).

Medverkat i reglabs lärprojekt om smart specialisering 
med Twinning som verktyg i samarbete med Östsam. 

 
Följa upp genomförandet av den nya handlingsplanen 
för innovationer och entreprenörskap som ett redskap 
för den regionala utvecklingen.

den nya handlingsplanen för innovationer och entreprenör-
skap 2014-2016 antogs av regionstyrelsen i juni. aktiviteterna 
inom ramen för handlingsplanen är framtagna tillsammans av 
aktörerna i det innovationsstödjande systemet. de åtaganden 
som finns i handlingsplanen har börjat genomföras och en 
första uppföljning har skett.

 
samordna och utveckla nätverket för det företags- och 
innovationsfrämjande systemet. genomföra utvecklings-
insatser i nätverket för att stärka kvinnors företagande.

gemensam studieresa med det företags- och innovations-
främjande systemet till siPs event innovationsriksdagen.
 
gemensamt genomförande i det företagsfrämjande systemet 
av geW (global entrepreneurship week) en vecka i novem-
ber i syfte att uppmärksamma företagande och entreprenör-
skap och sprida kunskap om regionens företagsstödjande 
system.
 
en utbildning i ”affärsrådgivning på lika villkor” har getts för 
det företagsfrämjande systemet och privata aktörer såsom 
banker och revisionsfirmor. en aktivitet inom ramen för 
”Främja kvinnors företagande”.

start av framtagande av regional statistikportal som visar på 
kvinnors och mäns företagande och andra förtroendeposter 
inom styrelser i företag och föreningar.

pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

Projekt Regionalt innovationsarbete i Örebroregionen delfinan-
sieras av Tillväxtverket och syftar till att utveckla det innovations-
stödjande systemet i regionen och ta fram en regional 
innovationsstrategi.

Local food as engine for local business – LocFood (Interreg IVC) 
– projekt med nio länder och 13 regioner i europa. syftet med 
projektet är bland annat att kartlägga och analysera små och 
medelstora livsmedelsföretags innovations- och utvecklingsak-
tiviteter. Fokus 2014 har varit att ta fram en handlingsplan och 
broschyr med exempel på ”good practice”. 

säkerställa och vidareutveckla det innovationsstödjande 
systemet, Innovation Region orebro, samt fortsätta arbetet 
med framtagandet av en regional innovationsstrategi.

Beredningsgruppen för innovation region Örebro, Biro (almi, 
Örebro universitet, Örebroregionen science Park och inkubera) 
har träffats regelbundet under året för strategiska diskussioner 
kring gemensamma projekt och utveckling i regionen.

Presentation av det innovationsstödjande systemet med de 
olika aktörerna har skett på olika arenor och möten.

strategiskt styrnings och utvecklingsarbete har skett tillsam-
mans med de aktörer i det innovations och företagsfrämjande 
systemet som vi finansierar och/eller äger till exempel almi 
Mälardalen, almi invest, Örebroregionen science Park, 
inkubera, drivhuset, Ung företagssamhet.

  
Följa upp filmfrågorna i enlighet med det samverkans-
avtal som skrivits mellan Regionförbundet Örebro och 
Filmregion stockholm-mälardalen.

Filmregion stockholm-Mälardalen har beviljats ett utvecklings-
projekt för filmarbetet i regionen och för förverkligande av 
den nya marknadsplanen.

genomföra projektet local food as engine for 
local business – loc Food.

Projektet har genomförts under året och avslutades på sen-
hösten. en broschyr med ”best practice” på området har 
bland annat tagits fram.   
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Turism 
Regionförbundet ansvarar för och finansierar den 
gemensamma marknadsföringen av regionen ”The Heart 
of Sweden” på de viktigaste marknaderna utanför Sverige. 
Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet som ska-
par attraktion och konkurrenskraft för hela regionen. 
Regionförbundet arbetar för att stärka företagandet inom 
besöksnäringen. Fokus inom området turism var under 
2013 att ta fram ett handlingsprogram för besöksnäring-
en och turismen. Förslaget till handlingsprogram har 
tagits fram i bred process och remissats under senhösten/
vintern. Under 2014 var fokus att ta fram handlings-
planer för det fortsatta arbetet. 

polIt IsKa mål

Örebroregionen attraherar fler turister och är känd 
för en spännande hållbar naturturism.

pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

regionförbundet driver projekten Cykelturism i Mellansjölandet 
och Cykelturism i Örebroregionen med syfte att marknadsföra 
och utveckla cykelturismen i Örebroregionen. 

samordna och driva utvecklingsfrågorna inom turism.

destinationsansvariga i länet har samordnats och deltagit i 
diskussioner kring den nya regionala ansatsen kring turism-
arbetet. Benchmarking med andra regioner och nya arbets-
sätt har tagits fram.

 
ta fram en handlingsplan, som bygger på det politiskt 
beslutade handlingsprogrammet för Besöksnärings 
och turism, för regionen i samverkan med andra aktörer.

regionstyrelsen har under året antagit ett regionalt handlings-
program för turism och de regionala uppdragen har tydlig-
gjorts och definierats. 

utveckla regionens internationella turistiska marknadsföring.

regionförbundet är nu medlemmar i swedish Welcome för att 
stimulera till ökat kvalitetsarbete bland företagen och därmed 
ökad möjlighet till internationalisering.

stödja kommuner, destinationer och företagare/entre-
prenörer i deras utvecklingsarbete kring besöksnäringen.

regionstyrelsen har också beslutat att anslå statliga regionala 
medel till ett utvecklingsprojekt för att stärka besöksnäringen. 
detta projekt genomförs 2015-2017.

Driva utvecklingen inom verksamhetsområdena, 
natur-, cykel-, matturism. 

arbetet med att utveckla naturturism upplevelser har pågått 
genom  projekten kring cykelturism ’Bergslagen cycling’och 
projekt för att utveckla Bergslagsleden ytterligare. Projekten 
har avslutats och arbetet kommer att ingå i det stora Turism-
projektet 2015-2017. 

strukturfonder

samordningsansvar för länen i Östra mellansverige 
(Öms) gällande kommande strukturfondsperiod. 

samordningen av programskrivandet för regionalfonden 
och handlingsplanen för socialfonden har även inneburit en 
samordning av ÖMs-länen/regionalt tillväxtanasvariga och 
förvaltande myndigheter samt strukturfondspartnerskapet 
för att proaktivt utarbeta nya arbetssätt och metoder samt 
klargöra roller.

regionalfonden (erUF programmet) godkändes av eU- 
kommissionen och socialfondens regionala handlingsplan 
godkändes av Övervakningskommittén i slutet av 2014.

regionförbundet har nominerat kandidater och förslag till 
ordförande till det nya strukturfondspartnerskapet.   
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hållBaR samhällsByggNaD

Enheten ansvarar för utvecklingsfrågor som berör 
ett fysiskt eller rumsligt perspektiv i vid mening. Det 
omfattar för närvarande områdena energi- och klimat, 
samhällsplanering, infrastruktur och logistik samt 
natur och friluftsliv. På enheten finns målområdes-
ansvaret för infrastruktur samt ansvaret för genom-
förandet av regionens energi- och klimatprogram, 
handlingsplanen för klimateffektiva godstransporter 
och länstransportplanen. Vidare finns ett uppdrag 
att utveckla det rumsliga perspektivet i RUS.
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polIt IsKa mål

den långsiktiga visionen är att år 2050 är regionen utan 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. år 2020 har 
utsläppen av växthusgaser i Örebro län minskat med minst 
25 procent jämfört med 2005. år 2020 har energiinten-
siteten i Örebro län minskat med 20 procent jämfört med 
2008. år 2020 står förnybara energikällor för minst 60 
procent av energianvändning i Örebro län. 

pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

Regionalt energikontor 2013-2014. regionförbundet stödjer 
kommunernas energi- och klimatrådgivare genom regional sam-
ordning, kompetensutveckling och marknadsföring samt skapar 
och vidmakthåller regionala nätverk inom energieffektivisering 
och förnybar energi.

Egen solel i Örebroregionen är ett projekt som pågår för att 
samla marknadsaktörer, offentliga aktörer och akademin i 
Örebroregionen i ett nätverk under devisen ”5 gWh egen 
solel i Örebro län 2020”. Projektet ska i slutändan leverera 
nya solelanläggningar.

Projekt e-learning – Den energikloka livsmedelsbutiken. Tillsam-
mans med livsmedelsbranschens beställarnätverk BeLivs pågår 
arbetet med att ta fram och sprida ett e-learningverktyg om 
energieffektivisering för utbildning av butikspersonal.
 
Nationella noder för lågenergibyggande – Projektet ska bidra 
till att utveckla regionala samverkansinitiativ (noder) med syfte 
att stimulera ny- och ombyggnad till lågenergibyggnader.

Driva processen för energi- och klimatprogrammets 
genomförande samt vara en regional energiaktör 
med väl utvecklade regionala kontaktnät.

aktiviteter genomförda enligt plan för genomförandet av 
programmet. en uppföljning har färdigställs i september. 
aktiviteter inom regional energiaktör genomförda och för 
att samordna energi- och klimatrådgivning med mera.

  
genomföra aktiviteter för att öka kunskap och 
påverka beteende för hållbara persontransporter. 

aktiviteter genomförda inom projekten Klimatmatchen och 
Trafikantveckan samt transportplanering vid evenemang. 

  
samordna och driva processer för utveckling 
av energieffektiva byggnader.

aktiviteter genomförda för att bredda och utveckla arbetet 
inom ”Fastighetsnätverket” och samordna nationellt projekt för 
lågenergibyggnader.

  
erbjuda företag och organisationer kunskap, verktyg 
och metoder för energieffektivisering och minskad 
klimatpåverkan.

Projekt energieffektiva småföretag med 29 deltagande före-
tag har avslutats. Uthållig idrott har genomförts framgångs-
rikt och andra projekt pågår som ger stöd till företag och 
organisationer. Projektet Hållbara måltider i Örebro län har 
genomförts med 13 deltagande offentliga kök.

Driva på och genomföra aktiviteter för ökad 
användning av förnybar energi.

Projekt och aktiviteter genomförda inom projektet egen solel 
och på vindkrafts- samt biogasområdet.   

energi och klimat
Energikontoret ska stödja, driva på och inspirera länets 
kommuner, företagare, organisationer och invånare mot 
den långsiktiga visionen i regionens energi och klimatpro-
gram. Samtidigt har förbundets Energikontor ett uppdrag 
från Energimyndigheten att vara en regional energiaktör 
vilket innebär att ha personal med kompetens inom ener-
giområdet samt att driva på utvecklingen inom energi-
effektivisering och förnybar energi. 

Energikontoret ska också tillsammans med länsstyrelsen 
samordna och fortsätta genomförandet av energi- och kli-
matprogrammets åtgärder. Viktiga åtgärdsområden är en-
ergieffektiva bostäder och lokaler, rådgivning och stöd till 
företag, minskad klimatbelastning från transportsektorn 
samt att stimulera ökad användning av förnybar energi. 

Regionförbundet kan påverka utvecklingen genom 
samordning, nätverksbyggande på lokal, nationell och 
internationell nivå samt beteendepåverkan genom 
projekt och olika stöd.
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samhällsplanering
Att utveckla regionalt planeringsunderlag och regionalt 
samarbete inom rumslig/fysisk planering och bostadsbyg-
gande är en viktig förutsättning för genomförandet av den 
regionala utvecklingsstrategin och regionens energi- och 
klimatprogram. Sambandet mellan det regionala tillväx-
tarbetet, regional infrastrukturplanering och kommuner-
nas översiktsplanering bör också stärkas och arbetet måste 
också sättas in i ett storregionalt sammanhang. 

polIt IsKa mål

Örebroregionens befolkning växer till minst 300 000 
invånare. Flera som flyttar till länet än från länet. 
inflyttning ökar i alla länets kommuner. (rUs)

På uppdrag av regeringen ska regionförbundet som 
kommunalt samverkansorgan bland annat redogöra för 
och bedöma vilka de grundläggande förutsättningarna 
är för att stärka sambandet och utveckla samordningen 
mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas 
översiktsplanering. Uppdraget omfattar också transport- 
och infrastrukturfrågor.

Bidra med analysunderlag och erfarenhetsutbyte 
för kommunal och regional översiktsplanering.

arbete har bedrivits inom arena-rÖP, aktualitetsprövning 
av rUs-rÖP, projekten KÖr och enter.Hub mfl.

etablera en regional arena för diskussioner och höjd 
kunskapsnivå om möjligheter att få till stånd ökat 
bostadsbyggande i regionen.

Har inte hunnits med fullt ut! aktiviteter har genomförts vid 
reglabs årskonferens samt inom regLab projekt.

Delta i utveckling och implementering av resultat, 
metoder och verktyg som tas fram inom Östra mellan-
sverige samarbetet för strategisk utvecklingsplanering.

Tre seminarier för implementering genomförda i 
ÖMs-området varav ett i Örebroregionen  

exempel på pRojeKt

ett strategiskt och internationellt nätverk för utveckling av rese-
centra har skapats genom arbetet i eU-projektet enTer.HUB 
(european network exploiting Terretorial effect of railway Hubs 
and their Urban Benifits). Projektet handlar om hur resecentra i 
medelstora städer kan bidra till regional utveckling. Parallellt 
genomförs projektet KÖr (Karlskoga, Örebro resecentra) på  
regional nivå för att utveckla resecentra, järnvägsförbindelser 
samt järnvägshubbar.
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natur och friluftsliv
Regionförbundets verksamhet inom natur och frilufts-
liv ger länsinvånarna möjlighet till en meningsfull fritid 
och en god livskvalité. Det skapar också möjlighet för 
tillväxt inom besöksnäringen. En satsning på hållbar 
naturturism ger regionen identitet och bidrar till fler 
och starkare turistföretag. 

Regionförbundet är huvudman för Bergslagsleden, 
sex kanotleder, tre friluftsanläggningar samt natur-
reservaten Stenbäcken och Dovrasjödalen. Med målet 
att nå en hög kvalitet på verksamheten har regionför-
bundet under 2014 fortsatt utveckla leder och anlägg-
ningar samt skapat rationella och effektiva former för 
drift och uppföljning.

polIt IsKa mål

den fysiska aktiviteten bland länets invånare ska öka. 
(Folkhälsoplanen, ÖLL)

Örebroregionen är känd för ett spännande och omväxlande 
friluftsliv samt en hållbar naturturism. (rUs)

Utveckla fler reseanledningar i regionens destinationer. 
(Förslag i handlingsplan för turism)  

pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

Bergslagsleden bäst i klassen ska stärka Bergslagsleden som 
en viktig turistisk produkt med fokus på kvalité och attraktion. 
Projektet fokuserar på ökat entreprenörskap, ökad tillgänglighet, 
fler och bättre mervärden, marknadsföring samt utvärdering och 
kvalitetskontroll.

genomföra investeringar och kvalitetsförbättrande 
åtgärder vid regionförbundets anläggningar, reservat 
och ledsystem.

stora investeringar för att rusta och förbättra anläggningar, 
naturreservat och leder har genomförts 2014. 

påbörja genomförande av utvärdering och kvalitets-
kontroll av Bergslagsleden.

Utvärdering och kvalitetskontroll genomförd.  

 
genomföra aktiviteter för att öka nyttjandet 
av Bergslagsleden. 

Planerade aktiviteter inom projekt Bergslagsleden är 
genomförda.
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infrastruktur och logistik
Ett strategiskt och framgångsrikt arbete med regionens 
infrastruktur krävs för att många av de mål som finns 
i den regionala utvecklingsstrategin ska bli verklighet. 
Arbetet handlar om nära och tät dialog med intressenter 
på lokal och regional nivå liksom på nationell och inter-
nationell nivå. Arbetet med det viktiga ”Nyckelstråket” 
sker i projektform och leds av Handelskammaren Mälar-
dalen. Enheten har också ett ansvar för att driva på ut-
vecklingen för att stärka Örebroregionen som bästa läget 
för logistikberoende företag på den skandinaviska mark-
naden och för att driva på genomförandet av handlings-
planen för klimateffektiva godstransporter.

Viktiga internationella samarbeten kommer fortsatt vara 
CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) 
samt ERRIN. På nationell nivå kan nämnas deltagan-
det i CLOSER samarbetet via Lindholmen Science Park, 
Mälardalsrådet samt olika regionala samarbeten för att 
utveckla viktiga transportstråk.

polIt IsKa mål

Örebroregionen ska vara den naturliga noden mellan 
stockholm, oslo och göteborg samt mellan norra och 
södra sverige. säkerställa friktionsfria kopplingar mellan 
järnvägs-, väg- och flygtransporter så att vårt län utvecklas 
snabbare än andra regioner. det finns goda kommunika-
tioner med vår omvärld. det gäller såväl våra grannregio-
ner som nationellt och internationellt. Örebroregionens 
roll som internationell logistiknod stärks. Logistikberoende 
företag väljer Örebroregionen ur ett hållbart, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv. (rUs)

exempel på pRojeKt

regionförbundet stödjer utvecklingen av intermodala transport-
korridorer. i nordsjöregionen görs det genom deltagande i 
eU-projektet GreCOR (green Corridor) för utvecklingen av den 
gröna transportkorridoren oslo-randstad, i Östersjöregionen
deltar man i projektet BgLC (Bothnian green Logistics Corridor) 
som slutförs under 2014.

Projektet Utveckling grönare logistiktjänster syftade till att stärka 
entreprenörskapsviljan hos logistikföretag att utveckla ”grönare” 
logistikprodukter och tjänster samt stimulera ökad efterfrågan på 
mer klimateffektiva transportlösningar i företag med stora trans-
portbehov.

Driva på så att objekt, som ingår i den Nationella 
planen 2014-2025 som är viktiga för Örebroregionen, 
byggs enligt tidplan.

Frågorna har drivits i olika sammanhang. Tidplanen håller 
och i nya planen finns en del tidigarelagda objekt. 

Driva på så att interregionala samarbeten för strategiskt 
viktiga stråk utvecklas eller om behov finns nyetableras.

ny organisation för stråket oslo-sthlm är under etablering. 
en politisk styrgrupp har bildats. nyckelstråket drivs av 
Handelskammaren.

arbetet med Bergslagsdiagonalen leds av regionstyrelsens 
ordförande.

Driva på så att åtgärder i regionens länstransportplan 
2014-2025 utförs enligt tidplan.

Planeringen av större investeringsobjekt sker enligt tidplan. 
omfattande arbete sker för att få fler minde objekt byggklara.

göra Örebroregionen mer attraktiv som ett 
nationellt logistiknav.

Flera aktiviteter och projekt har genomförts genom sam-
arbetet i bland annat CLoser och CPMr. Utveckling av 
grönare logistiktjänster har avslutats. ett nytt projekt är 
beviljat Ten-Tans extension. vi samarbetar även med 
projektet Trans Baltic extension. 
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social välfärd
Regionfullmäktige antog i maj 2012 ett regionalt pro-
gram för social välfärd. Programmet ska bidra till regional 
utveckling av den sociala välfärden och förtydliga regi-
onförbundets uppdrag inom området. Programmets ut-
gångspunkt är att det är ”människor som formar framti-
den” och tar avstamp i EU:s plattform mot fattigdom som 
ska garantera att människor som drabbats av fattigdom 
och social utestängning ska kunna leva ett värdigt liv och 
aktivt delta i samhället. Det sociala välfärdsprogrammet 
pekar ut ett antal prioriterade målbilder. Dessa målbilder 
ska vara vägledande för regionförbundet utvecklings-
arbete och ska vara stödjande för regionförbundets 
medlemsorganisationer. 

Programmet beskriver också ett antal strategier för 
att driva den regionala utvecklingen mot målbilderna. 
Verksamhetsmålen för 2014 har utformats utifrån dessa 
strategier. 
 

soCIal VälFäRD oCh sKolstÖD  

polIt IsKa mål

i Örebroregionen lever alla människor ett värdigt liv och 
deltar aktivt i samhället.

i Örebroregionen har alla barn och unga, såväl flickor 
som pojkar, rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden 
och en utvecklande framtid.

i Örebroregionen har alla personer med funktionsned-
sättning rätt att aktivt delta i samhällslivet.

i Örebroregionen har alla människor rätt till stöd för 
att kunna leva ett liv utan missbruk och beroende.

de äldre i Örebroregionen lever ett aktivt liv och har en 
värdig tillvaro. de upplever social gemenskap, känner trygg-
het och har inflytande i samhället och över sin vardag. 

regionförbundet ska bidra till genomförandet av det regio-
nala programmet för social välfärd genom att skapa hand-
lingsplaner utifrån programmets målbilder och strategier.

polIt IsKa mål

alla elever i grundskolan avslutar sina studier med 
minst godkänt betyg i alla ämnen.

alla gymnasieelever avslutar sina studier med minst 
godkänt betyg.

Fler än hälften av gymnasieeleverna påbörjar en 
eftergymnasial utbildning inom tre år.

skolstöd
Regionfullmäktige antog 2010 den regionala utvecklings-
strategin, RUS. Örebroregionens utvecklingsstrategi är en 
gemensam vägvisare för regionens framtidsarbete. Syftet 
är att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och ver-
kar i regionen. I den regionala utvecklingsstrategin anges 
ett antal målområden där ett är Kunskapslyft för barn 
och unga. 

Skolan är grunden för regionens framtida kompetensför-
sörjning, för hela samhällets utveckling och inte minst 
för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att 
barn och unga ska få en gedigen grundutbildning som 
lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditio-
nellt tänkande. 
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starta och genomföra projekt, utvecklings- och forsk-
ningsprocesser utifrån handlingsplaner som utgår från 
målbilderna i det regionala programmet för social välfärd. 

Projekten som redovisas i verksamhetsplanen har pågått 
enligt projektplanerna.

Projekt sammanhållen vård- och omsorg och projekt för 
samordning av eHälsa har avslutats. 

ett delprojekt har genomförts inom ramen för projekt eHälsa 
i kommunerna för att implementera Meddix Öppenvård som 
it stöd för samordnad individuell plan.

enheten har deltagit i arbetet med en förstudie om kompetens-
försörjning inom socialfonden som avslutades i december.

enheten har deltagit i arbetet med slutförandet av förstudie 
för planering av större neeT:s projekt inom ramen för 
socialfonden.

 
Bedriva omvärldsbevakning för nytänkande och innova-
tion inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan. 
sprida detta genom att erbjuda utbildningar, seminarier 
och temadagar och delta i nationellt och internationellt 
erfarenhetsutbyte.

Omvärldsbevakning
deltagit i regionala och nationella nätverk, bland annat sKL.

deltagit på nationella och regionala konferenser som 
Forte Talks, äldreriksdag, nationella eHälsodagen, 
Barnrättsdagar, vitalis och Funktionshinder i tiden.

eurochilds konferens ”Better public spending”.

deltagit i olika nationella nätverk som rör skolutveckling, 
bland annat med sKL, skolverket och skolforskninginstitutet.

genomfört en studieresa till Bryssel med besök 
eU-parlamentet, kommissionen med mera.

deltagit i en folkhälsokonferens i Bryssel arrangerad 
av oslo regionen.

Utbildningar, seminarier och temadagar
seminarium som bedömningsinstrument inom försörjningsstöd.

seminarium om Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd, 
personer med funktionsnedsättning och äldreområdet.

Två inspirationsdagar inom projekt eBP och 
funktionshinderområdet.

Utbildningar i visam-modellen.

Temadag ehälsa i kommunerna.

seminarium om krångliga faderskapsärenden.

Frukostmöten om möten med föräldrar till utsatta barn 
i samverkan med Forsa.

Internationellt utbyte
regionalt utbyte med Lancashire i england om 
ledarskap och skolutveckling.

stödja ett främjande och förebyggande förhållnings-
sätt inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan.

deltagit i länsnätverk för föräldrastöd.

anordnat föräldrastödsutbildning.

deltagit i arbetet med ÖLLs folkhälsobokslut.

deltagit i planering med ÖLLs jämställdhetsstrateg för konfe-
rens om jämställdhet inom äldre- och funktionshinderområdet.

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan för 
personer med psykisk ohälsa har antagits i vilgot.

reviderad överenskommelse om siP – förskola/skola har 
utarbetats och antagits av vilgot.

gett stöd i systematisk uppföljning av riktat föräldrastöds-
arbete.

 
stärka ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet 
inom det sociala välfärdsområdet och inom skolan.

Nätverk
Planen för nätverksträffar med strategiska chefer 
och politiker har följts.

ansvarat för tre nätverk med ledare inom skolan 
med fokus på kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete
samordnat ramavtalsuppföljning av kommunernas 
missbruksvård.

gett stöd och utbildat ledare inom skolområdet i att analyse-
ra den egna verksamheten och driva långsiktiga utvecklings-
processer i så kallad skolkommunsatsning (Pilot Hallsberg).

genomfört handledningsstöd till ledare på strategisk 
nivå inom skolan.

gett stöd till kommunernas verksamhetsuppföljning 
inom missbruksområdet.

genomfört en ledarskapscirkel för chefer inom funktions-
hinderområdet om utvecklings- och förbättringsarbete.

genomfört lärandeseminarium för förbättringsarbete 
inom sammanhållen vård- och omsorg.
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stödja utvecklingen mot en kunskapsbaserad verk-
samhet i socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård genom att skapa en plattform för en 
evidensbaserad praktik.

gett kommunerna och landstinget stöd i arbetet med presta-
tioner utifrån överenskommelserna mellan staten och sKL.

samordnat kommunernas regionala BBiC-arbete.

samverkat med länsstyrelsen inom området våld i 
nära relationer.

samordnat kommunernas arbete kring gaP-analys 
nationella riktlinjer missbruks- och beroendevård.

anordnat seminarium med sos om nr missbruks- 
och beroendevård.

gett handledning och metodstöd till pågående projekt.

deltagit i styrgrupp inom demensområdet enligt plan.

deltagit i jämförelsenätverk med bland annat sMe.

startat en utvärderingsverkstad för personal inom 
funktionshinderområdet.

genomfört en utvärdering av psykiatrins och 
kommunernas utbildning integrerad psykiatri.

anordnat fem interna FoU forum med fokus på den 
regionala plattformen för evidensbaserad praktik.
 

med individen/eleven i fokus utveckla och förstärka 
samverkan inom det sociala välfärdsområdet och 
skolan genom att leda och utveckla arbetet i 
samverkanstrukturen marit – Vilgot.

sammanträdesplanen för Marit-vilgot-strukturen har följts.

Förslag till ny samverkansorganisation 2015 har presenterats.

aktivt arbete med processerna inom samverkansstrukturen.

Utvecklat en ny samverkansportal på webben för 2015.

samordnat utbildningar inom missbruksvård och psykiatri 
inom kommunerna och landstinget.

 

Vidareutveckla samverkan med Örebro universitet.

initierat C-uppsatsskrivning om ett KTP-delprojekt.

inventerat enhetens kontaktytor med universitet och högskolor.

deltagit aktivt i programråd och innovationsråd.
startat en dialog gällande fristående kurs för personal 
inom funktionshinder.

gett stöd och deltagit aktivt i ruc:s verksamhet vid 
Örebro universitet.

Utvecklat samverkan med enskilda forskare inom 
skolområdet.

samverkat i forskningscirkel tillsammans med företrädare 
för Örebro universitet.

 
skapa mötesplatser i och utanför regionen för 
samarbete kring verksamhetsutveckling.

samverkansdagen inom området psykisk ohälsa.

ordnat inspirationsdag om sociala investeringar med 
utgångspunkt i det regionala sociala välfärdsprogrammet.

nätverksträffar med Lss-handläggare, arbetskonsulenter 
och andra yrkesgrupper.

deltagit i Mälardalens FoU möte.

genomfört regional mötesplats för skolutveckling.

genomfört dag kring inkludering och extern samverkan 
mellan skolan, socialtjänst och BUP.

deltagit i nätverket för Utvärderingsverkstäder.

 
utveckla och förstärka samverkan mellan skolan och 
aktörer som bidrar till elevers kunskapsutveckling 
och hälsa.

slutfört och rapporterat erfarenheterna från utvecklingsarbete 
för bättre synkronisering mellan skolan och externa partner 
(PsYnK) avseende förebyggande av psykisk hälsa hos unga 
i skolan.
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ÖVRIgt

en lägesrapport har färdigställts: Lägesrapport – regionalt 
program för social välfärd. rapporten presenterades på den 
inspirationsdag för det regionala sociala välfärdsprogrammet 
som genomfördes i april.

pRojeKt KopplaDe tIll VeRKsamhetsmåleN

Projekt Regionalt skolstöd ska verka för en skolutveckling som 
vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Projektet ska stödja 
kunskapsbildning och utvecklingsarbete, pröva arbetssätt, stärka 
och skapa utvecklingsprocesser genom generella insatser och 
riktade insatser på uppdrag av enskilda skolor. 

Projekt Socialtjänstens insatser för barn och unga stödjer regio-
nens kommuner i arbetet med kunskaps- och metodutveckling 
gällande systematisk uppföljning av barn och unga placerade 
i familjehem eller på institutioner eller som har andra insatser 
genom socialtjänsten.

inom Projekt Kunskap till Praktik pågår ett arbete med att förbättra 
barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. 
genom att stärka föräldraskapet hos personer med missbruk eller 
beroende kan man ge deras barn bättre livschanser. en annan 
del av projektet handlar om att införa en utvärderingsmodell 
inom missbruks- och beroendevården. den tredje inriktningen 

inom Kunskap till praktik är gemensamma utbildningar till 
personal inom kommuner och landstinget, kartläggning av 
anhörigstödet och samverkansavtal mellan huvudmännen 
utifrån ny lagstiftning.

Projekt eHälsa i kommunerna syftar till att säkerställa rätt infor-
mation till rätt person i rätt tid för medarbetare inom hälso- och 
sjukvården samt vård och omsorg och samtidigt möjliggöra delak-
tighet i vården för invånaren. Målet med att införa e-hälsotjänster 
är att skapa förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård 
och omsorg.

Projekt Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet ska 
stödja kommunerna i regionen i arbetet med att skapa strukturer 
och processer för ökad medverkan och inflytande för brukarna i 
deras vardag. Projektet syftar även till att utveckla den systema-
tiska uppföljningen inom verksamhetsområdet samt koppla dessa 
till relevanta besluts- och verksamhetsprocesser.

Projekt Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre 
syftar till att ge stöd i ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus 
på en förbättrad kvalitet där patient/brukare och närstående är 
delaktiga, samt en mer sammanhållen vård av och omsorg om 
de mest sjuka äldre. Handlingsplan för Örebro län anger mål 
och aktiviteter som beslutats gemensamt av länets kommuner 
och landsting. 
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eKoNomI oCh aDmINIstRatIoN

ÖVeRgRIpaNDe mål

att ge god service och stöd till övriga enheter.

Förbereda regionbildning 2015 inom området 
ekonomi och administration.

Enheten Ekonomi och administration på regionförbundet 
har i huvudsak verksamhet som är av intern karaktär för 
att hjälpa/underlätta för övrig verksamhet. Enheten för 
Ekonomi och administration ska uppfattas som professio-
nell, kompetent och tillgänglig.  

man ansvarar för fem huvudsakliga områden:
•	 Ekonomi	
•	 Projekt
•	 Administration
•	 Personal
•	 IT

Enheten för ekonomi och administration arbetar löpande 
för att svara upp till de krav som ställs från en ständigt 
föränderlig organisation. När projekt startas ska enheten 
finnas med som ett bollplank när de gäller de ekonomiska 
förutsättningarna.

Arbetet med att bilda region kommer att påverkar enhe-
tens verksamhet under 2014. Regionförbundet använder 
idag ett antal system som antingen måste överföras till 
andra system i regionen eller att uppgifter ska arkiveras 
så att de finns tillgängliga även när verksamheten i 
regionförbundet har upphört. Regionbildningens arbete 
ska pågå samtidigt som enheten ska lösa sina arbetsupp-
gifter i regionförbundet på ett bra sätt. Under året kom-
mer ett arbete med att dokumentera utvecklingen av det 
arbetsätt som regionförbundet har haft att dokumenteras. 
All personal ska känna sig informerad och delaktig i 
processen med att bilda region 2015.
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ekonomiinformation ska mot övriga enheter och 
politiken tydlig, vara tydlig, aktuell och relevant.

ekonomisk rapportering med analys sker månatligen mot 
enhetschefer och andra ansvariga. Medverkan på enhets-
möten har hittills inte efterfrågats särskilt frekvent men 
erbjuds vid önskemål. 

all personalen får tillgodogöra sig uppdateringar och 
enklare utbildning kring administrativa rutiner vid behov.

höja kunskap och kvalitet i diarieföringen.

Löpande uppdateringar sker av dokument och kring diarie-
hantering. Utbildningar i Platina genomförs kontinuerligt. 

Regionförbundets personal ska ges fortsatt möjlighet till 
kompetensutveckling utifrån kompetensanalysen 2013.

individuella kompetensutvecklingsbehov har kartlagts i 
medarbetarsamtalen.

en plan för generella utbildningsinsatser har upprättats 
och ett flertal av utbildningarna i planen har påbörjats.

Förbereda och genomföra verksamhetsövergång 
till ny regionorganisation inom områdena personal, 
arbetsmiljö och facklig samverkan.

Fackliga förhandlingar gällande verksamhetsövergång 
förväntas vara klara i mitten av maj.

arbete med samverkansmodeller pågår och förväntas 
vara klart under maj månad.

all personal har deltagit i ett antal info- och samtalsträffar 
om verksamhetsövergången.

Utbildningsinsatser för tjänstemän pågår. Chefs- och 
verksamhetsövergångsutbildning är på gång.

Fastställa en modell för ekonomi- och verksamhets-
styrning i den nya regionorganisationen. arbetet 
innefattar förslag till skatteväxling och fusion.

arbetet med att ta fram styrningsmodell (för finansiering, 
uppföljning etc) och projektmodell är försenad i väntant 
på fastställande av verksamhetsorganisationen.

ett par av regionförbundets dotterbolag har avyttrats. 
arbete med nya ägardirektiv för kvarvarande bolag pågår.

ett förslag till skatteväxling och fusion ligger ute hos samtliga 
kommuner och beslut ska tas av respektive kommun före som-
maren.

anpassa it, telefoni och lokaler till den nya 
regionorganisationen.

regionförbundet är inkopplat i landstingets it-nät. 
Telefoni finns inom landstingets växel.

Lokalfrågan är löst på kort sikt (2015) då kontraktet på 
Forskarvägen 1 är förlängt. Utredningar kring en långsiktig 
lösning fortlöper.
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anställningsform
Regionförbundet har per 2014-12-31, 45 tillsvidarean-
ställda medarbetare (2013: 38). Därutöver fanns vid årets 
slut 10 (2013: 12) visstidsanställda som var knutna till 
olika projekt, vikariat eller med annan tidsbegränsad 
anställningsform. Utöver detta gör regionförbundet så 
kallade tjänsteköp av personal från länets kommuner och 
Örebro läns landsting. Antalet uppgår per 2014-12-31 till 
15 personer med olika tjänstgöringsgrad.

åldersstruktur
Av samtliga anställda är sju (7) mellan 20 – 29 år, 25 
personer mellan 30 – 49 år och 23 personer äldre än 50 
år. Medelåldern för kvinnor är 45 år och för män 47 år. 
Medelåldern för samtliga anställda är 46 år. Medelålder 
2013 var också 46 år.

Könsfördelning
Regionförbundet har 62 procent kvinnor och 38 procent 
män anställda, det är samma könsfördelning som 2013. 
Inom verksamheten finns inga traditionellt kvinnliga eller 
manliga arbetsuppgifter. På chefsnivå är könsfördelning 
tre manliga och tre kvinnliga enhetschefer. Dessa chefer 
utgör regionförbundets ledningsgrupp.

sjukfrånvaro
Med sjukfrånvaro avses frånvaro där den anställde har 
rätt till sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning, tids-
begränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
rehabiliteringsersättning från försäkringskassan. 

Jämställdhet
Regionförbundet har ett lönepolitiskt program, som är 
känt bland samtliga anställda. Inför varje löneöversyns-
förhandling görs en kartläggning och analys av lönerna. 
Både det lönepolitiska programmet, kartläggningen och 
analysen ligger till grund för de lönesamtal som respek-
tive enhetschef genomför. 

personal
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almi Företagspartner Örebro aB
Almis verksamhetsidé är att vara en aktiv partner för 
utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv. Rollen är att 
vara en kompletterande aktör på marknaden till nytta för 
entreprenörer och små företag främst i utvecklingsfaser. 
Detta sker genom att stimulera och stödja företagare som 
vill satsa på tillväxt. Under 2013 har den operativa verk-
samheten bedrivits i Almi Företagspartner Mälardalen 
AB enligt tidigare beslut.

Koncernen Regionförbundet Örebro

Örebro science Park aB
Örebro Science Park ägs tillsamman av Örebro kommun 
52%, Karlskoga kommun 20%, Regionförbundet Örebro 
14% och Örebro universitet 14%. Regionförbundets del 
av ägandet följer med i övergången till Region Örebro 
län.

Koncernen regionförbundet Örebro 
omfattar följande bolag. regionförbundet 

örebro län
222000-1867

örebro Science 
Park ab

556948-0576
ägarandel 14%

almi företagSPartner 
i mälardalen ab

556800-3312
ägarandel 24,5%

almi
PartnerinveSt ab

556428-2423
ägarandel 100%
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Uppföljning av budget 2014
Regionförbundets resultat för 2014 visar ett överskott på 
2 583 tkr (2013: -3 493 tkr). Enligt den fastställda budge-
ten skulle resultatet uppgå till 283 tkr. Prognosen i delårs-
bokslutet 140831 var 500 tkr. Avvikelsen beror till största 

ekonomisk analys

delen på att semesterlöneskulden blev mindre än beräknat 
och att pensionskostnadernas utfall blev lägre än beräknat 
i prognosen. 

tKR utfall jan-dec Rambudget avvikelse utfall/Riktlinje
     2014     2014  100%
    
INtäKteR    
medlemsavgifter 53 449 53 449 0 100,0%
– varav kommunal finansiering 20 180 20 180 0 100,0%
– varav landstingsfinansiering 33 269 33 269 0 100,0%
    
Projektintäkter, fasta resurser    10 351 4 812 5 539 215,1%
Projektintäkter övriga  1 400 -1 400 
statligt regionalt utvecklingsstöd 1:1             900 900 0 100,0%
statsbidrag  0  0 
ersättning Länsstyrelsen (personal)                1 957 1 940 17 100,9%
Övriga intäkter                                                 4 062 1 782 2 280 227,9%
    
Finansiella intäkter 396 600 -204 66,0%
Försäljning koncernföretag 0 0 0 
    
summa INtäKteR 71 115 64 883 6 232 109,6%
    
KostNaDeR    
verksamhetsbidrag, medlemsavgift enligt avtal  10 262 9 950 -312 103,1%
regionalt Utvecklingsstöd (eget)        7 448 9 104 1 656 81,8%
Övriga beslutade bidrag 925 0 -925 
Medel för oförutsedda behov 0 1 529 1 529 0,0%
Övriga rörelsekostnader  10 024 7 284 -2 740 137,6%
    
administrationskostnader     5 265 5 233 -32 100,6%
– varav lokalkostnader 2 095 1 993 -102 105,1%
– varav övriga administrationskostnader 3 170 3 240 70 97,8%
    
personalkostnader          30 799 28 037 -2 762 109,9%
– varav fast anställd personal inklusive po-pålägg 30 424 26 647 -3 777 114,2%
– varav övriga personalkostnader 375 1 390 1 015 27,0%
    
politisk organisation       3 519 3 188 -331 110,4%
– varav revisionskostnader 158 350 192 45,1%
    
avskrivningar 286 275 -11 104,0% 
   
summa KostNaDeR 68 528 64 600 -3 928 106,1%
    
Resultat 2 583 283 2 300 

i ovanstående sammanställning är intäkter och kostnader i projekt exkluderade.  
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verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har ett positivt utfall gentemot 
budget på 6 232 tkr.

Projektintäkter avviker mot budget med 5 539 tkr. 
I regionstyrelsens riktlinjer för upprättande av budgeten 
för 2015, framgick att regionförbundet inte får budgetera 
ett högre belopp än maximalt 5 000 tkr i projektintäkter 
för fasta resurser även om förutsättningarna för ett högre 
utfall finns. Detta med anledning av att uppdraget till re-
gionförbundet har varit att istället arbeta med att minska 
kostnadssidan för att få balans i budgeten. I budgeten för 
2014 upptogs ett belopp om 4 812 tkr. Årets redovisade 
utfall på 5 539 tkr över budget beror på att regionförbun-
dets fast anställda personal delvis har finansierats i projekt 
och att möjligheten till att projektsätta planerade aktivite-
ter i verksamhetsplanen har fallit väl ut. Regionförbundet 
har även kunnat få delar av administrationskostnaderna 
finansierade i projekt. 

Övriga intäkter visar ett överskott mot budget med 2 280 
tkr. I utfallet finns övriga projektbidrag som under året 
uppgått till 1 697 tkr, budgeten var 725 tkr. Redovisade 
resultatet av kurs- och konferensverksamheten uppgick 
till 749 tkr mot budgeterade 420 tkr. Under 2014 har 
det genomförts 87 kurser med totalt 5 762 deltagare. 

I de projekt som regionförbundet äger och driver som 
huvudpartner, och som är externfinansierade, har 

transaktionerna inte påverkat periodens resultat. De över-
skott eller underskott som projekten resulterar i är av till-
fällig karaktär och ska därför inte påverka resultatet. Den 
fullständiga resultatavräkningen sker först i samband med 
att projektet avslutats, vilket sker i anslutning till slut-
rapporterna. De projekt som avslutats under 2014 har 
påverkat resultatet med en negativ nettoeffekt på 201 tkr 
(inget budgeterat).

Finansiella intäkter visar en negativ avvikelse gentemot 
budget med -204 tkr. En del av likviditeten har under 
året varit placerad på fasträntekonton och ränteobligation 
där avkastningen sjunkit på grund av sänkta räntor. 

verksamhetens kostnader
Verksamhetens totala kostnader avviker mot budget med 
-3 928 tkr. Personalkostnader avviker negativt med 2 762 
tkr. Detta beror till största delen på att projektanställda 
får lön på den enheten som projektet finns på, för att 
sedan tidredovisa så att projektet betalar den uppkomna 
kostnaden och detta redovisas som projektintäkt. 
Räntekostnaderna på årets pensionsskuld uppgår till 
292 tkr, dessa har i budgetjämförelsen redovisats under 
övriga kostnader men i resultaträkningen under finan-
siella kostnader. 
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driftsredovisning  
Driftsredovisningen visar att flertalet kostnadsposter (till 
exempel personal, kurser och lokaler) finansieras via pro-
jektbidrag eller försäljning. De kostnader som inte finan-
sieras utan som kan betecknas som regionförbundets drift 
är övriga kostnader (12 044 tkr) samt personalkostnader 
(20 00 tkr). 17 199 tkr av regionförbundets kostnader fi-
nansieras av intäkter via externfinansiering eller i projekt. 
Detta visar att regionförbundet har jobbat kostnadsmed-
vetet och bland annat finansierat tjänster via försäljning 
eller i projekt. 

Övriga kostnader är bland annat konsultkostnader, 
information, kurs och konferenskostnader, administration 
och lokalkostnader.  

Regionförbundets kostnader för fasta tjänster innefat-
tar även handläggningen av olika projekt, till exempel 
statliga medel förmedlade via Tillväxtverket (1:1 medel). 
Totalt har 26 projekt om totalt 41 316 tkr beviljats under 
2014. Handläggning sker även av projekt som finansieras 
av EU:s strukturfonder. De statliga medlen finns inte som 
intäkt i regionförbundets resultaträkning, men kostnaden 
för administration av dessa medel återfinns i regionför-
bundets personalkostnader.

Driftsredovisning – Resultaträkning, tkr Not 2014 2013 

intäkter  1 49 346 41 830
– varav intäkter hänförliga till kostnader *  -17 199 -14 365
   
Medlemsavgifter  4 53 449 52 659
statsbidrag  5 0 0
räntenetto  6,7 691 964
   
Lämnade bidrag  2 -17 738 -20 140
Projektkostnader exkl. lön  2 -29 151 -27 866
direktfinansierad lön i  projekt med soc. avg.   -1 702 -1 783  
   
Kostnader politikerorganisation  2 -2 807 -3 028
   
Personalkostnader   2 -32 048 -27 805
– varav finansierat externt eller via projekt  12 044 10 193
Förändring pensionsskuld  12 -1 073 -2 903
administration/lokaler/övrigt  2 -15 499 -15 134
– varav finansierat externt eller via projekt  4 556 4 172
   
avskrivningar  3 -286 -287
   
Resultat   2 583 -3 494
        
    

resultatutveckling i regionförbundet

  år 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  
  resultat 2 583 -3 983 3 844 1 178 3 061 2 274 - 4 891 -3 919 2 317

resultatet per år sedan regionförbundet bildades.

nothänvisning till resultat- och balans-
räkningens tilläggsupplysningar.
*) intäkter hänförliga till extern-
finansiering eller via projekt. 
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Medlemsfinansiering
Medlemsbidragen från kommunerna och landstinget under 2014 uppgår till 53 448 tkr, och fördelar sig enligt följande:

  meDlem, tkr 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

  askersunds kommun 786 784 784 946 930 923 833 812 779
  degerfors kommun 677 672 670 815 804 802 727 714 687
  Hallsbergs kommun 1 088 1 070 1 058 1 277 1 246 1 237 1 110 1 084 1 049
  Hällefors kommun 497 503 501 616 601 606 547 540 523
  Karlskoga kommun 2 112 2 081 2 059 2 487 2 440 2 429 2 190 2 135 2 062
  Kumla kommun 1 476 1 444 1 416 1 691 1 646 1 608 1 426 1 375 1 314
  Laxå kommun 397 395 394 484 479 480 439 434 426
  Lekebergs kommun 522 507 495 596 581 575 515 502 478
  Lindesbergs kommun 1 642 1 626 1 598 1 929 1 887 1 872 1 676 1 641 1 582
  Ljusnarsbergs kommun 345 344 342 426 419 420 381 376 365
  nora kommun 737 735 721 866 847 846 761 743 715
  Örebro kommun 9 898 9 623 9 395 11 198 10 804 10 565 9 366 9 034 8 626
  Örebro läns landsting 33 268 32 874 30 856 41 098 40 450 41 796 39 405 38 815 38 350

  summa 53 448 52 658 50 289 64 429 63 134 64 158 59 377 58 205 56 956

inför 2012 flyttades kulturenheten från regionförbundet Örebro till Örebro läns landsting vilket minskade regionförbundets omsättning 2012.
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regionförbundets projektportfölj
Under 2014 har regionförbundets projektportfölj 
omfattat 47 projekt (bilaga 2) varav Energikontoret 
ansvarar för 26 projekt. 

Övriga verksamhetskostnader
Regionförbundet finansierar genom avtal flera verksam-
heter i regionen. Under 2014 har 10 262 tkr utbetalats i 
verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidragen fördelar sig 
enligt följande:

Pensionsvillkor – pensionsskuld
De anställda har pensionsvillkor enligt kollektivavtal. 
Den individuella delen av tjänstepensionen som avser 
pensioner intjänade efter 1998, betalas ut till pensions-
förvaltaren KPA som hanterar personalens individuella 
pensionskonton. Det är den anställde som väljer hur den 
individuella delen ska förvaltas. Den individuella delen 
för 2014 uppgår till 1 472 tkr inklusive löneskatt (2012; 
1 214 tkr) vilket redovisas som kortfristig skuld.

pensionsförpliktelser 2014 2013

avsatt för pensioner inkl. löneskatt 24 737 23 664
Pensionsförpliktelser exkl. löneskatt som    
redovisas som ansvarsförbindelse 7 453 7 536
summa pensionsförpliktelser 32 190 31 200
  
Placerade i sKL:s pensionsstiftelse 0 12 694
återlån 32 190 18 506

aktualiseringsgrad 100,00% – aktualiseringsgrad är den andel 
av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med 
avseende på tidigare pensionsgrundande anställningar.

motpart Verksamhet kr

inköpssamverkan avtal för kommun-
 ernas räkning 2 483 200
almi Basanslag 5 390 732
almi – invandrarföretagande anslag 343 000
almi – internationell konkurrenskraft anslag 350 206
almi – ägarskiften  300 000
almi – innovationer  150 000
Central sweden  Medlemsavgift  1 140 303
intressseföreningen Bergslaget  Medlemsavgift  104 864
summa  10 262 305
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Utöver den individuella delen finns en tjänstepensionsdel 
för dem som tjänar över 7,5 gånger basbeloppet. I balans-
räkningen finns pensionsåtaganden (pensionsskuld per 
2014-12-31) avseende intjänad pension efter 1998 inklu-
sive löneskatt till ett belopp om 24 737 tkr (2013; 23 664 
tkr) uppbokade under rubriken avsättningar. 
 Regionförbundet betalar särskild avtalspension för tre 
tidigare medarbetare. Denna skuld uppgår till 713 tkr 
och ingår i avsättning för pensioner i balansräkningen.
 Den del av pensionsskulden som är intjänad före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Vid års-
skiftet uppgick denna skuld till 7 453 tkr (2013; 7 536 tkr). 
 Pensionsstiftelsen som funnits hos Sveriges kommu-
ner och Landsting har under året blivit upplöst eftersom 
Region Örebro län löser sina pensionsåtagande på annat 
sätt. Totalt uppgick pensionsstiftelsen till 13 579 tkr som 
nu finns på regionförbundets balansräkning.   
 Regionförbundet betalar också pensionsavgift för de 
förtroendevalda som förlorar arbetsförtjänst hos ordinarie 
arbetsgivare. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 procent på 
underlaget för förlorad arbetsförtjänst. Pensionsskulden 
för de förtroendevalda uppgår till 6 tkr vid årsskiftet.

internkontroll
Regionstyrelsen beslutade att internkontroll skulle 
genomföras med focus på kvaliten på underlaget till ut-
landsresor. En stickprovskontroll genomfördes. Utfallet 
var att alla verifikationer angav vem som åkt och de var 
påskrivna av rätt person. På tre av verifikationerna fatta-
des syftet. Under andra halvåret av 2014 upptäcktes inga 
fel vid stickprovsundersökningen.

semesterlöneskuld
Regionförbundets semesterlöneskuld har minskat med 
7 tkr under 2014 och uppgår nu till 1 150 tkr. Minsk-
ningen av skulden bokförs som en kostnadsminskning 
i resultaträkningen.

investeringsredovisning
Under år 2014 har regionförbundet inte gjort några 
investeringar.

Likviditet och soliditet
Soliditeten är ett mått på regionförbundets långsiktiga 
finansiella förmåga. Måttet visar hur stor del av till-
gångarna som finansierats med egna medel. Soliditeten 
har förbättras och uppgår 2014 till 17,1 procent (2012; 
15,2 procent). 

Finansiella mål
Enligt kommunallagen ska det finnas finansiella mål som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Regionförbundet har två finansiella mål
1. Regionförbundets egna kapital ska vara så stort att 

verksamheten kan klara tillfälliga nergångar i projekt-
finansiering utan att det egna kapitalet blir negativt. 
Resultatet i bokslutet är 2,6 miljoner kronor vilket gör 
att det egna kapitalet ökar till 11,5 miljoner kronor. 
Det egna kapitalet bedöms vara tillräckligt stort att 
klara tillfälliga nergångar.

2. Regionförbundet ska ha en sådan likviditet att det är 
möjligt att – förutom att täcka kostnaderna för de 

 fasta åtagandena – förskottera medel i de EU-projekt 
eller andra projekt där regionförbundet är projektägare. 
God likviditet är dessutom ofta en förutsättning för att 
bli beviljad större projekt. Vid utgången av 2014 fanns 
55 miljoner i kassan.
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RäKeNsKapeR
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Resultaträkning       
     
Belopp i tkr  Not 2014 2013 
     
verksamhetens intäkter  1 43 077 41 830 
verksamhetens kostnader  2 -93 758 -98 669 
avskrivningar materiella anläggningstillgångar  3 -286 -277 
Verksamhetens nettokostnader   -50 967 -57 116 
     
Medlemsbidrag  4 53 449 52 659 
statsbidrag  5 0 0 
Finansiella intäkter  6 396 1 262 
Finansiella kostnader  7 -295 -298 
Resultat efter finansiella kostnader   2 583 -3 493 
     
årets resultat   2 583 -3 493



44  årsredovisning 2014 – räKensKaPer

Balansräkning

Belopp i tkr  Not 2014-12-31 2013-12-31
    
TiLLgångar    
    
anläggningstillgångar      
materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark  8 1 329 1 351
inventarier  9 849 1 061
   2 178 2 412
Finansiella anläggningstillgångar    
aktier och andelar i intressebolag  10 39 39

summa anläggningstillgångar   2 217 2 451
    
omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   287 3 945
Övriga fordringar   3 287 2 996
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 6 084 9 115
   9 658 16 056
    
Kortfristiga placeringar   0 15 054
Kassa och bank   55 125 25 522

summa omsättningstillgångar   64 783 56 632
    
sUMMa TiLLgångar   67 000 59 083
    
egeT KaPiTaL, avsäTTningar oCH sKULder    
    
eget kapital    
grundfond   50 50
Balanserad vinst   8 865 12 359
årets resultat   2 583 -3 492

summa eget kapital   11 498 8 917
    
avsättningar    
avsättningar pensionsskuld  12 24 737 23 664
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder    4 018 4 372
aktuella skatteskulder   0 0
Övriga skulder    16 590 2 581
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 10 157 19 549

   30 765 26 502
    
sUMMa egeT KaPiTaL, avsäTTningar oCH sKULder   67 000 59 083
        
ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser  14 7 453 7 536
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Finansieringsanalys

Belopp i tkr  2014 2013
  
Den löpande verksamheten  
verksamhetens nettokostnader  14 725 -3 463
avskrivningar  286 287
Övriga ej likviditetspåverkande poster                        3 449 2 903
erhållen utdelning  0 0
Finansiella intäkter  396 384
Finansiella kostnader  -295 -298
Betalda skatter  
  18 561 -187
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Kortfristiga fordringar – minskning (+) ökning (-)  -3 658 1 504
Kortfristiga skulder – minskning (-) ökning (+)  -355 -7 998
Kassaflöde från den löpande verksamheten  14 548 -6 681
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av aktier  0 -14
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  0 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 232
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 218

årets kassaflöde  14 548 -6 463
likvida medel vid årets början  40 577 47 040
likvida medel vid årets slut  55 125 40 577
  

Likviden har blivit bättre under året i jämförelse med föregående år. 
Den största anledning till förbättringen är att pensionsstiftelsen är 
upplöst inför regionbildningen och har påverkat likviditet positivt 
med 13,6 miljoner kronor.
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Redovisnings- och värderingsprinciper
regionförbundet följer kommunal redovisningslag och rekommen-
dationer från rådet för kommunal redovisning på i stort sett alla 
punkter, förutom att i den sammanställda redovisningen upprättas 
ingen finansieringsanalys eller några tilläggsupplysningar. region-
förbundet bedömer att den sammanställda redovisningen ändå 
ger en helhetsbild av det ekonomiska åtagandet. 
 Personalomkostnadspålägg avseende pensionskostnader och 
försäkringskostnader för personal har bokförts i form av procen-
tuella omkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.

aNläggNINgstIllgåNgaR
anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg 
för värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning 
tillämpas och avskrivningsperioden bedöms utifrån investeringens 
nyttjandeperiod.

anläggningstillgångar avskrivningsperiod
Byggnader  50 år
inventarier  4, 5 eller 10 år
Konst och liknande  ingen avskrivning

pRINCIpeR FÖR VäRDeRINg aV FoRDRINgaR
Fordringar har värderats till belopp varmed de beräknas inflyta.

pRojeKtReDoVIsNINg
regionförbundet bedriver en stor del av sin verksamhet i 
projektform. det finns i princip fem olika sorters projekt 
(och blandningar av dessa):
•	medfinansieringspartner	
•	projekt	som	delfinansieras	av	regionförbundet
•	projekt	med	finansiering	av	staten
•	projekt	med	finansiering	av	EU-medel
•	egenfinansiering	av	projekt.

regionförbundet kan vara finansieringspartner, samarbetspartner 
eller huvudpartner i projekt. Projektkostnaderna/intäkterna bok-
förs löpande under året. 
 i de projekt som regionförbundet äger och driver som huvud-
partner, och som är externfinansierade, har transaktionerna inte 
påverkat periodens resultat utan bara omslutningen. det överskott 
eller underskott som projekten resulterar i är av tillfällig karaktär 
och ska därför inte påverka resultatet. den fullständiga resultat-
avräkningen sker först i samband med att projektet avslutats, 
vilket sker i anslutning till slutrapporterna. externfinansierade 
projekt, som ej är slutförda, balanseras över årsskiftet.

sammaNställD ReDoVIsNINg
det sammanställda resultatet visar regionförbundets resultat sum-
merat med andelen av ägda bolags resultat, reducerat med trans-
aktioner inom koncernen, så kallad proportionell konsolidering. 
regionförbundet Örebro äger 24,5 procent av almi Företagspart-
ner Mälardalen aB och 14% av Örebro science Park.  vid upp-
rättande av årets sammanställda redovisning finns inte Örebro 
science Park med på grund av liten ägarandel.

ÖVRIga pRINCIpeR
•	Leverantörsfakturor	inkomna	efter	årsskiftet	men	hänförliga	till		
 redovisningsåret har skuldbokförts och belastat årets resultat.
•	Utställda	fakturor	efter	årsskiftet	men	hänförliga	till	redovis-		
 ningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts årets 
 redovisning.
•	Löner	och	semesterersättningar	redovisas	enligt	
 kontantprincipen.
•	Årets	förändring	av	semesterlöneskulden	redovisas	under	verk-	
 samhetens kostnader i resultaträkningen. den totala semester-
 löneskulden redovisas som kortfristig skuld i balansräkningen. 
•	Sociala	avgifter	har	bokförts	i	form	av	procentuella	omkost-	
 nadspålägg i samband med löneredovisningen.
•	Kostnads-	och	intäktsräntor	som	kan	hänföras	till	redovisnings-	
 året har bokförts som skuld respektive fordran och belastar  
 årets resultat.

peNsIoNssKulD
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. den pensions-
skuld som uppkommit efter 1998-01-01 redovisas som en avsätt-
ning i balansräkningen. Beräkningen har utförts av KPa. den 
årliga förändringen av pensionsskulden redovisas bland verksam-
hetens kostnader i resultaträkningen. den individuella delen av 
avtalspensionen, inklusive löneskatt kostnadsförs och redovisas 
som en kortfristig skuld, inbetalning till skattemyndigheten sker i 
mars året efter bokslut.
 Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.
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Regionförbundet i sammandrag

Nyckeltal   enhet 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Resultaträkning             
resultat  tkr   2 588   -3 493   3 844    1 178 3 061 2 274
Personalkostnader inkl. ersättningar  tkr 32 287 32 491 32 684 34 194 35 353 42 550
verksamhetens kostnad exkl. personal  tkr 70 108 66 178 65 182 73 480 70 626 67 322
omsättning  tkr 102 396 98 946 94 682 108 349 109 040 112 145
Personalkostnadernas andel av omsättningen % 32,84% 32,84% 34,51% 31,56% 32,42% 37,94%

Balansräkning            
eget kapital  tkr 11 499 8 917 12 409 8 565 7 387 4 326
eget kapital som andel av omsättningen % 11,2 % 9,0 % 13.1 % 7,9% 6,8% 3,9%
soliditet  % 17,1% 15,2% 18,5% 11,2% 10,3% 8,9%

personal            
Tillsvidareanställda  antal 45 38 39 41 42 42
visstidsanställda  antal 10 16 10 10 12 13
Könsfördelning Kvinnor % 62% 62% 65% 65% 63% 58%
 Män % 38% 38% 35% 35% 37% 42%
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resultaträkning    
    
Belopp i tkr  2014 2013 2012 2011 2010
      
verksamhetens intäkter  47 051 57 302 55 089 50 755 57 340
verksamhetens kostnader  -97 911 -114 238 -104 157 -115 478 -116 433
avskrivningar materiella anläggningstillgångar  -296 -287 -602 -666 -626
Verksamhetens nettokostnader  -51 156 -57 223 -49 670 -65 389 -59 719
      
Medlemsbidrag  53 449 52 659 50 289 64 429 63 134
statsbidrag  0 0 1 006 1 813 1 817
Finansiella intäkter  465 1 370 2 831 1 553 396
Finansiella kostnader  -295 -299 -2 120 -419 -3 058
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  2 463 -3 493 2 336 1 987 2 570
      
Bokslutsdispositioner      
aktuell skatt  0 0 0 -98 -102
Uppskjuten skatt  0 0 0 -14 -14
      
årets resultat  2 463 -3 493 2 336 1 875 2 436

sammanställd redovisning
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Balansräkning
    
Belopp i tkr  2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

tIllgåNgaR    
anläggningstillgångar      
materiella anläggningstillgångar    
immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 259
Byggnader och mark  1 329 1 351 1 522 1 551
inventarier  872 1 094 1 292 1 607
  2 201 2 445 2 814 3 417
Finansiella anläggningstillgångar    
aktier och andelar i intressebolag  4 620 6 086 11 002 12 750

summa anläggningstillgångar  6 821 8 531 13 816 16 167
    
omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  825 4 144 5 067 5 969
Övriga fordringar  5 098 4 345 3 486 3 031
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  7 639 11 082 11 470 8 202
  13 562 19 571 20 023 17 202

Kassa och bank  58 366 42 792 52 475 68 860
summa omsättningstillgångar  71 928 62 363 72 498 86 062 
summa tIllgåNgaR  78 749 70 894 86 314 102 229
    
eget KapItal, aVsättNINgaR oCh sKulDeR    
eget kapital    
ingående eget kapital  12 709 16 282 13 293 11 420
årets resultat  2 463 -3 572 2 336 1 875
summa eget kapital  15 172 12 710 15 629 13 295

avsättningar    
Pensioner och liknande förpliktelser  24 737 23 664 20 761 18 956
avsättning skatter  0 0 0 125
Övriga avsättningar  0 0 0 82
summa avsättningar  24 737 23 664 20 761 19 163

skulder    
långfristiga skulder  5 703 6 700 13 063 16 492
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  4 593 4 995 8 497 5 295
aktuella skatteskulder  0 0 6 411
Övriga skulder  10 823 2 640 3 907 4 525
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  17 721 20 185 24 451 43 130
  33 137 27 820 36 861 53 361

summa skulder  38 840 34 520 49 924 69 853

summa eget KapItal, aVsättNINgaR oCh sKulDeR 78 749 70 894 86 314 102 311

ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser  7 453 7 536 6 495 5 866
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Not 1 – Verksamhetens intäkter 2014 2013
Projektfinansiering 37 800 35 151
– varav projektbidrag 44 649 35 170
– varav förändring balanserade medel -6 849 -19
ersättning Länsstyrelsen (personal) 1 957 1 904
Kurser 1 417 985
Övriga intäkter 1 903 3 790
summa 43 077 41 830

   
Not 2 – Verksamhetens kostnader 2014 2013
Lämnade bidrag 17 738 20 140
Lokalkostnader hyrd lokal 2 095 1 884
Övriga administrationskostnader 3 170 3 444
Personalkostnad, exkl. arvoden 34 833 32 491
Politikerorganisationen 2 807 3 028
Projektkostnader exkl. lön 23 381 27 866
Konferens, kurs, resor och nätverk 3 050 2 302
Konsultarvoden 3 338 2 768
Kommunikation/information 1 377 1 198
natur och Friluftsliv 1 404 2 076
Övrigt 565 1 472
summa 93 758 98 669
   
lämnade bidrag 2014 2013
regionalt utvecklingsstöd 7 448 10 406
verksamhetsbidrag, enligt avtal 10 290 9 734
Övrigt  0 0
summa 17 738 20 140
  
personalkostnad 2014 2013
Lön till anställd personal, exkl. projekt 20 704 17 811
Lön till anställd personal i projekt 3 053 2 691
erhållna bidrag personal -663 -619
Lön, externa tjänster 194 233
Traktamenten och andra ersättningar 189 227
summa löner och ersättningar 23 477 20 343
sociala avgifter/löneskatt 8 013 7 339
Pension och försäkringsavgifter 2 763 3 834
Kompetensutveckling 383 763
Övriga personalkostnader 197 212
summa 34 833 32 491
   
  
   

ersättningar  2014 2013
ersättningar till regionförbundets styrelse 
arvoden 1 266 1 012
Förlorad arbetsförtjänst 65 87
summa 1 331 1 099
ersättningar till regionförbundets fullmäktige
arvoden 138 205
Förlorad arbetsförtjänst 19 26
summa 157 231
ersättningar till övriga grupperingar
revisorer 158 196
Övriga grupperingar 136 101
summa 294 297

Not 3 – avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 2014 2013
Byggnader och mark 136 136
Maskiner och andra tekniska anläggningar 150 151
summa 286 287

Not 4 – medlemsbidrag 2014 2013
Medlemsbidrag från kommunerna 20 180 19 785
Medlemsbidrag från landstinget 33 269 32 874
summa 53 449 52 659

Not 5 – statsbidrag 2014 2013
statens Kommuner och Landsting 0 0
Övrigt 0 0
summa 0 0

Not 6 – Finansiella intäkter  2014 2013
ränteintäkter omsättningstillgångar 396 384
Utdelning på andelar i intresseföretag 0 0
resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag 0 878
summa 396 1 262

Not 7 – Finansiella kostnader 2014 2013
räntedel pensionskostnader 292 296
räntekostnader 3 2
summa 295 298
  

Noter
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Not 8 – Byggnader och mark 2014 2013
ackumulerade anskaffningsvärden:   
vid årets början 1 244 1 552
avyttringar 0 -308
summa 1 244 1 244
ackumulerade avskrivningar enligt plan:   
vid årets början -316 -462
årets avskrivningar enligt plan -13 -14
avyttringar  160
summa -329 -316
summa byggnader och mark 915 928
   
Bokfört värde, mark 574 574
Bokfört värde, fastighet 341 354
summa 915 928
  
Taxeringsvärde, byggnad 0 0
Taxeringsvärde, skog/mark 102 102
summa 102 102
   
  
Not 9 – Inventarier 2014 2013
ackumulerade anskaffningsvärden:  
– vid årets början 2 347 4 213
avyttringar och utrangeringar 0 -3 462
– nyanskaffningar 51 55
summa 2 398 806
ackumulerade avskrivningar enligt plan:
– vid årets början -1 286 -2 672
återföring avskrivning avyttrade inventarier  3 589
  årets avskrivningar enligt plan -263 -132
summa -1 549 785
Redovisat värde vid årets slut 849 1 591

  
Not 10 – aktier och andelar i intressebolag 2014 2013
ackumulerade anskaffningsvärden:
– vid årets början 271 271
– anskaffning 0 14
– avyttring -233 -246
Redovisat värde vid årets slut 39 39

Intresseföretag/organisationsnummer Nominellt Antal
 värde andelar
almi företagspartner Örebro aB 100 kr/st 245 st
556488-1398
Örebroregionen science Park 140 kr/st 200 st
556948-0576   

Not 11 – Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 2014 2013
Förutbetalda hyror och arrenden 0 429
Upplupna intäkter hänförda till projekt 900 7 749
Upplupna ränteintäkter 42 175
Övriga förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 761 762
Upplupen intäkt – avslutade projekt 4 380
summa 6 084 9 115

  
Not 12 – avsättningar   
avser den del av pensionsskulden som är intjänad efter 1998.  
specifikation – avsatt till pensioner 2014 2013
särskild avtals-/ålderspension 713 613
Förmånsbestämd/kompl. pension 19 195 18 431
särskild löneskatt 24,26 % 4 830 4 620
summa pensioner 24 737 23 664

Not 13 – upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 2014 2013
Upplupna semesterlöner 
inkl. arbetsgivaravgifter 1 512 1 521
Upplupna kostnader hänförda till projekt 6 947 13 116
Upplupna bidrag/medfinansiering 993 1 851
Förutbetalda intäkter KLiMP 0 0
Övriga upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter 706 3 061
summa 10 157 19 549

Not 14 – ansvarsförbindelser 2014 2013
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998-01-01 . i sveriges 
Kommuners och Landsting Pensionsstiftelse finns  del av region-
förbundets pensionsskuld tryggad.
 2014 2013
ingående ansvarförbindelse 7 536 6 651
aktualisering 0 60
ränteuppräkning 90 96
Basbeloppsuppräkning -3 106
gamla utbetalningar -114 -99
Övrig post -56 125
sänkning av diskonteringsräntan 0 597
Utgående ansvarförbindelse 7 453 7 536
 
tillgångar i pensionsstiftelsen 2014 2013
Utgående balans 0 12 694
skulder   
Utgående balans -7 453 -7 536
summa -7 453 5 158
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BiLaga 1: Beviljade projektmedel – 2014

projektägare projekt Beviljat stöd, kr       RF-medel 1:1 pengar  eu-projekt

Mälardalens högskola robotdalen   6 000 000 
regionförbundet Örebro regionalt utvecklingsprogram  6 694 358 
Örebro läns landsting sociala innovationer och forskningscirklar  949 500 
intresseföreningen Bergslaget Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4a  300 000 
aLMi Företagspartner Mälardalen aB Kvinnors företagande med invandrarbakgrund  46 550 
Karlskoga kommun Pilotprojekt Certifieringscentrum Karlskoga  386 400 
Länstrafiken Örebro närKoll  102 500 
Länstrafiken Örebro Bussprioritering i Örebro  600 000 
Coompanion Mikrofonden för social ekonomi i Örebro län  625 000 
regionförbundet Örebro Förstudie - energieffektiva företag i Östra Mellansverige  162 450  X
region värmland Förprojekt oslo-Karlstad-Örebro-stockholm  600 000 
Handelskammaren Mälardalen arbetsmarknadskunskap i Örebro län  3 270 000 
sisU idrottsutbildarna idrott och turism  995 000 
regionförbundet Örebro Ten-T and the north sea region  180 000  X
ekomisk förening Live at Heart Live at Heart europeisk samverkan - förstudie  100 000 
Hällefors kommun Förstudie resecentrum  100 000 
Handelskammaren Mälardalen TaM – attrahera och rekrytera nyckelpersoner till Örebroregionen  1 520 000 
Filmregion stockholm Mälardalen aB Filmkommission och manusförfattare i Örebro län  1 877 897 
aLMi Företagspartner Mälardalen aB Företagarlyftet  210 000 
regionförbundet Örebro skolkommunsatsning delprojekt 1  959 200 
Örebrokompaniet stora evenemang i Örebroregionen  3 000 000 
stiftelsen kulturcentrum Ljusnarsberg destination opera på skäret  125 000 
Örebro universitet innovativ miljö - Campus grythyttan  1 380 000 
Lämstyrelsen Örebro län Klivet 14  4 500 000 
regionförbundet Örebro skolkommunsatsning  331 749 
regionförbundet Örebro regional Turismutveckling The Heart of sweden 2015-2017  6 300 000 
stiftelsen drivhuset drivhuset 300 000  
samarbetsavtal Ung företagsverksamhet ideell förening i Örebro län 550 000  
Filmregion stockholm Mälardalen aB Filmregion stockholm Mälardalen aB 1 500 000  
verksamhetsbidrag Teknikcollege Örebro län 300 000  
verksamhetsbidrag vård och omsorgscollege Örebro län 235 000  
samarbetsavtal entrepenörskapsforum 225 000  
regionförbundet Örebro regionalt utvecklingsprogram 1 629 973  
regionförbundet Örebro Kunskapslyftet 1 000 000  
Lindholmen science Park avtal Closer 250 000  
regionförbundet Örebro Berslagsleden – Bäst i klassen 68 374  
regionförbundet Örebro analyssamverkan i Östra Mellansverige 433 050  
 Örebro science Park 1 100 000  
regionförbundet Örebro Cykelturism i Örebroregionen 74 930  
Länsteatern Länsteatern 700 000
  
summa  8 366 327 41 315 604 

Bilagor
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pRojeKt – eNeRgIKoNtoRet   

Fastighetsnätverk  Löpande
Uthållig idrott 120215 – 141001
idrott och transporter 120215 – 141001
energieffektiva småföretag 120701 – 131031
gatubelysning i Örebro län 120901 – 130930
regionalt energikontor Örebro län 130101 – 141231
energirådgivning samordning 130101 – 141231
Utveckling av grönare logistiktjänster. 130101 – 141231
egen solel i Örebroregionen 130401 – 150228
Projektledning – nationella noder 
för lågenergibyggnader 130402 – 141231
genomförande nationella noder 
för lågenergibyggnader 130402 – 141231
e-learningsverktyg Kloka handlare 130906 – 150831
Uthållig idrott slutkonferens 131001 – 141201
Hållbara måltider i Örebro län 131101 – 141231
BesT (Bara ett steg Till) 131201 – 141231
samordning av regionala mässor 2014 131119 – 141231
genomförande av reg. mässor 2014 131119 – 141231
Transportplanering vid evenemang 131201 – 141231
Trafikantveckan 2014 131209 – 141231
Klimatmatchen 2014 131209 – 141231
rådgivning kyla och värme eKs-projekt 131216 – 150401
vindkraft Öst etapp 2 140514 – 150630
energieffektiva företag i 
Östra Mellansverige förstudie 140601 – 141231
sWeBUiLd 140901 – 141231
regional utvecklingsledning ekr 140801 – 141231
Hållbara måltider i Örebro Län 2.0 141205 – 160406

BiLaga 2 – Projektportfölj 2014

pRojeKt – ÖVRIga   

BgLC Bothnian green Logistic Corridor 110701 – 140630
green Corridor 120101 – 150630
Främja kvinnors företagande 110801 – 150331
enter.HUB  130201 – 150430
KÖr (Karlskoga–Örebro–resecentrum) 130101 – 151231
Ten-Tans extension 140401 – 150630
sammanhållen vård och omsorg 100518 – 161231
regional utvecklingsledare inom sociala BoU 110101 – 161231
Ledning i samverkan 120101 – 151231
Kunskapslyftet regional enhet för skolstöd 120101 – 141231
Kunskap till praktik 
– Barn och föräldraperspektiv  120101 – 141231
Kunskap till praktik – utvärderingsstöd 120101 – 151231
analysarbete 120401 – 141231
Personer med funktionsnedsättning 130101 – 150531
eHälsa samordnare 130101 – 150131
eHälsa genomförande 130101 – 141231
Kunskap till praktik – socialdep. 130919 – 141231
Comenius regio 140101 – 150730
skolkommunsatsning del 1 140815 – 150701
LoB 141001 – 141231
LocFood 120101 – 141231
Central Baltic Cycling  120401 – 131031
vård- och omsorgscollege 130101 – 141231
regionalt innovationsarbete i Örebroregionen 130408 – 141231
Cykelturism i Mellansjölandet 131115 – 141015
Cykelturism i Örebroregionen 131115 – 141015
spår 1 – socialfonden och kompetens-
försörjning i regionÖrebro 140102 – 141231
spår 2 – samordnande förstudie ÖMs 140102 – 141231
Kompetensplattform region Örebro 140101 – 161031
Kompetensförsörjning gruvnäring 141215 – 160630
regionalt Utvecklingsprogram 140101 – 161231
analyssamverkan i Östra Mellansverige 140101 – 151231
Upprustning anläggningar Bergslagsleden 131201 – 141231
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Regionförbundet Örebro
organisationsnummer 222000-1867

till likvidatorn för Regionförbundet i Örebro

revisionsberättelse för 2014
Revisorerna i Regionförbundet Örebro har granskat den verksamhet som bedrivits av region-
styrelsen under 2014.

Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, redovisning, intern kontroll och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vår sammantagna bedömning utifrån 2014 års granskningsinsatser är att styrelsen har bedri-
vit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
och överensstämmer med kraven i kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Regionstyrelsen har beslutat om mål för verksamheten som är av betydelse för en god eko-
nomisk hushållning för 2014. Målen har utvärderats i årsredovisningen. Vi instämmer i allt 
väsentligt i de bedömningar som regionstyrelsen gör.

Vi tillstyrker att regionstyrelsen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
samt att Regionförbundets årsredovisning för år 2014 godkänns.

Örebro den 27 mars 2015
Revisorerna i Regionförbundet Örebro
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regionförbundet Örebro tfn 019-602 63 00
701 83 Örebro  fax 019-18 98 29
 
besöksadress  regionorebro@regionorebro.se
Forskarvägen 1, Örebro www.regionorebro.se
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regionförbundet Örebro

Regionförbundet Örebro är samverkansorgan för Örebro läns landsting och 
de tolv kommunerna i länet. Vi verkar genom brett samarbete och stor öppen-
het för smart, hållbar tillväxt för alla i hela Örebroregionen.
 Regionförbundets roll är att ta initiativ, leda, samordna och delta aktivt i det 
regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Våra redskap är omvärldskunskap, 
analys, dialog, samarbete och finansiering. Vår handlingskraft i nutid bygger 
regionens framtid. 
 Detta är regionförbundets sista årsredovisning. Tillsammans med Örebro 
läns landsting bildar vi Region Örebro län från och med 2015-01-01.
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