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Irén Lejegren (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Anna Nordqvist (M)
Mats Gunnarsson (MP)
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1. Protokollsjustering
Föredragande:
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ordföranden och Charlotta Englund (C) justerar dagens protokoll med
Willhelm Sundman (L) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 2 mars 2022.

2. Anställning av politisk sekreterare
Diarienummer: 22RS1019
Föredragande: Maria Åkesson

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna anställningsvillkor för Henrik Johansson (L) 25 procent för tiden
2022-02-01– 2022-12-31.
Sammanfattning
Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande
bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.
Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2019-2022 anställs följande:
För Liberalerna Henrik Johansson (L) på 25 procent för perioden 2022-02-01– 202212-31.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16, Anställning av
politisk sekreterare för Liberalerna

3. Fördelning av läkemedelsbudget år 2022
Diarienummer: 22RS505
Föredragande: Ingrid Domberg

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 21,1 miljoner kronor samt
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Hälsovalsenheten 5,0 miljoner kronor i ökad läkemedelsbudget för 2022 samt
att medlen finansieras genom att öka budgeten för statsbidraget för
läkemedelsförmånen med 26,1 miljoner kronor år 2022.
Sammanfattning
Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för
2022 var inte beloppet för Region Örebro läns statsbidrag för läkemedelsförmånerna
känt. Därför delegerade regionfullmäktige till regionstyrelsen att, när beloppet är
känt, fatta beslut om fördelning av ökningen av statsbidraget till berörda nämnder.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den 17 december 2021 godkänt en
överenskommelse med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för
läkemedelsförmånerna med mera år 2022. Överenskommelsen innebär för Region
Örebro län ett bidrag om 1 033,5 miljoner kronor, jämfört med 1 007,4 miljoner
kronor för 2021. Ökningen av bidraget är därmed 26,1 miljoner kronor.
Läkemedelsenheten har tagit fram fördelning av bedömda kostnadsökningar för olika
verksamheter, vilken innebär att 21,1 miljoner kronor bör tillföras hälso- och
sjukvårdsnämnden samt 5,0 miljoner kronor till Hälsovalsenheten.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16, Fördelning av
läkemedelsbudget år 2022

4. Bolagspolicy för Region Örebro län
Diarienummer: 22RS703
Föredragande: Caroline Klefbom

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att anta ny bolagspolicy för Region Örebro län.
Sammanfattning
Region Örebro läns nuvarande bolagspolicy antogs av regionfullmäktige 2018-09-25
§ 97. Bolagspolicyn anger hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen
ska tillämpas i Region Örebro län samt anger hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över
de regionägda bolagen. Bolagspolicyn anger även gemensamma principer för
bolagen inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision.
Nuvarande bolagspolicy har utvärderats och reviderats. Synpunkter från den
granskningsredogörelse av lekmannarevisionen som genomfördes förra året avseende
moderbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har legat till grund vid
utformandet av förslag till reviderad bolagspolicy. I arbetet har synpunkter från
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verkställande direktörer av bolag som ingår i koncernen för Region Örebro läns
förvaltnings AB samt direktägda bolag med en ägarandel överstigande 25 procent
beaktats.
De huvudsakliga förändringarna som föreslås är nya avsnitt kring definitioner och
tillämpningsområde, privata utförare och arkivmyndighet. Genomgående föreslås
förtydliganden gällande ägarstyrningen i syfte att säkerställa en tydlig, transparent
och samordnad styrning.
Tillägg har gjorts gällande bolagens information till ägaren och i övrigt föreslås vissa
revideringar för att tydliggöra ägarrollerna. Mindre förslag till revidering rör att
helägda bolag på bolagsstämman ska bekräfta att de ska följa bolagspolicyn samt att
de uppdrag de tilldelas av Region Örebro län ska bekräftas av bolagens styrelse.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16, Bolagspolicy
för Region Örebro län
 Bilaga 1 - Bolagspolicy för Region Örebro län
 Bilaga 2 - Bolagspolicy för Region Örebro län med ändringar

5. Meddelandeärende
Diarienummer: 22RS5

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
För kännedom redovisas:
Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för januari 2022.
Årets första månad inledde med röda siffror. Oro kring inflationsutvecklingen och
centralbankernas förändrade retorik gällande räntehöjningar var främsta
anledningarna till den negativa utvecklingen. Portföljen backade -3,8 procent,
framförallt tyngd av svenska småbolag och globala tillväxtbolag som föll mest. Årets
beslutade avsättning om 427 mnkr är inkluderad i portföljen så marknadsvärdet
överstiger nu 5 miljarder och uppgår till 5 145 mnkr., diarienummer 22RS1225.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott 2022-02-16,
Meddelandeärende
 Finansrapport Örebro januari 2022
 Innehavsrapport januari 2022
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6. Information - Framtida behov av vårdcentraler i Örebro
Föredragande: Lena Adolfsson, Katrin Eriksson

7. Information - Lönekartläggning
Föredragande: Pia Linde

8. Information - Löneöversyn 2022
Föredragande: Pia Linde

9. Information - Aktuellt från
Arbetsmiljöverket/arbetsmiljöfrågor
Föredragande: Maria Åkesson
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Tjänsteställe, handläggare
Staben HR, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum
2022-02-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS1019

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Anställning av politisk sekreterare
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna anställningsvillkor för Henrik Johansson (L) 25 procent för tiden
2022-02-01– 2022-12-31.
Sammanfattning
Politiska sekreterare är anställda under mandatperioden och i övrigt gällande
bestämmelser i 4 kap § 33 i Kommunallagen.
Som politisk sekreterare för del av mandatperioden 2019-2022 anställs
följande:
För Liberalerna Henrik Johansson (L) på 25 procent för perioden 2022-02-01–
2022-12-31.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Henrik Johansson (L)
Regionservice – Löne- och personaladministration
Regionkansliet – Administration, juridik och säkerhet

www.regionorebrolan.se
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Region Örebro län
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Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

Sammanträdesdatum
2022-02-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS505

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Fördelning av läkemedelsbudget år 2022
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att tillföra hälso- och sjukvårdsnämnden 21,1 miljoner kronor samt
Hälsovalsenheten 5,0 miljoner kronor i ökad läkemedelsbudget för 2022 samt
att medlen finansieras genom att öka budgeten för statsbidraget för
läkemedelsförmånen med 26,1 miljoner kronor år 2022.
Sammanfattning
Vid tidpunkten för beslut om Region Örebro läns verksamhetsplan med budget
för 2022 var inte beloppet för Region Örebro läns statsbidrag för
läkemedelsförmånerna känt. Därför delegerade regionfullmäktige till
regionstyrelsen att, när beloppet är känt, fatta beslut om fördelning av ökningen
av statsbidraget till berörda nämnder.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den 17 december 2021 godkänt en
överenskommelse med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för
läkemedelsförmånerna med mera år 2022. Överenskommelsen innebär för
Region Örebro län ett bidrag om 1 033,5 miljoner kronor, jämfört med 1 007,4
miljoner kronor för 2021. Ökningen av bidraget är därmed 26,1 miljoner
kronor.
Läkemedelsenheten har tagit fram fördelning av bedömda kostnadsökningar för
olika verksamheter, vilken innebär att 21,1 miljoner kronor bör tillföras hälsooch sjukvårdsnämnden samt 5,0 miljoner kronor till Hälsovalsenheten.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för ovanstående perspektiv.

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

Sammanträdesdatum
2022-02-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS505

Ekonomiska konsekvenser
I regionfullmäktiges budget för 2022 budgeterades intäkten från statsbidraget
för läkemedelsförmånerna med samma belopp som 2021. Regionfullmäktige
delegerade till regionstyrelsen att budgetera upp ökningen av statsbidraget som
en intäkt på finansförvaltningen och fördela motsvarande belopp till berörda
nämnder när beloppet blev känt. I december 2021 fastställdes statsbidraget för
2022 till 1 033,5 miljoner kronor för Region Örebro län, vilket innebär en
ökning med 26,1 miljoner kronor från året innan (1 007,4 miljoner kronor).
Läkemedelsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till fördelning av medlen till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive
Hälsovalsenheten vilken innebär att 21,1 miljoner kronor bör tillföras hälsooch sjukvårdsnämnden samt 5,0 miljoner kronor Hälsovalsenheten).
Uppföljning
Kostnaden för läkemedel följs upp i period-, delårsrapporter samt i
årsredovisning.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2022

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionstyrelsen

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum
2022-02-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS703

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Bolagspolicy för Region Örebro län
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå
regionfullmäktige besluta
att anta ny bolagspolicy för Region Örebro län.
Sammanfattning
Region Örebro läns nuvarande bolagspolicy antogs av regionfullmäktige 201809-25 § 97. Bolagspolicyn anger hur kommunallagens regler för ägarstyrning
av bolagen ska tillämpas i Region Örebro län samt anger hur ägaren i övrigt vill
ha kontroll över de regionägda bolagen. Bolagspolicyn anger även
gemensamma principer för bolagen inom områdena styrelse och VD, ekonomi,
information och revision.
Nuvarande bolagspolicy har utvärderats och reviderats. Synpunkter från den
granskningsredogörelse av lekmannarevisionen som genomfördes förra året
avseende moderbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB har legat till grund
vid utformandet av förslag till reviderad bolagspolicy. I arbetet har synpunkter
från verkställande direktörer av bolag som ingår i koncernen för Region Örebro
läns förvaltnings AB samt direktägda bolag med en ägarandel överstigande 25
procent beaktats.
De huvudsakliga förändringarna som föreslås är nya avsnitt kring definitioner
och tillämpningsområde, privata utförare och arkivmyndighet. Genomgående
föreslås förtydliganden gällande ägarstyrningen i syfte att säkerställa en tydlig,
transparent och samordnad styrning.
Tillägg har gjorts gällande bolagens information till ägaren och i övrigt föreslås
vissa revideringar för att tydliggöra ägarrollerna. Mindre förslag till revidering
rör att helägda bolag på bolagsstämman ska bekräfta att de ska följa
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare
Staben Ekonomi, Caroline Klefbom

Sammanträdesdatum
2022-02-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS703

bolagspolicyn samt att de uppdrag de tilldelas av Region Örebro län ska
bekräftas av bolagens styrelse.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet har inga direkta konsekvenser för ovan perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Uppföljning
Efterlevnaden av bolagspolicyn följs dels upp i regionens delårsrapporter och
årsredovisning och dels inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 16 februari 2022.
Bilaga 1 – Bolagspolicy.
Bilaga 2 – Bolagspolicy med ändringsmarkeringar.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionstyrelsen

www.regionorebrolan.se
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1.

Bolagspolicyns syfte

Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska
tillämpas i Region Örebro län samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de
regionägda bolagen.
Bolagspolicyn anger även gemensamma principer för bolagen inom områdena
styrelse och VD, ekonomi, information och revision.

1.1

Definitioner och tillämpningsområde

Följande begrepp ska ha den betydelse som anges nedan när de förekommer i denna
bolagspolicy.
Regionägda bolag – samtliga aktiebolag som Region Örebro län direkt eller indirekt
äger aktier i.
Helägt bolag – aktiebolag som Region Örebro län direkt eller indirekt äger samtliga
aktier i.
Delägt bolag – aktiebolag som Region Örebro län direkt eller indirekt äger en eller
flera av aktierna men inte samtliga aktier.
Dotterbolag – majoritetsägt bolag som ägs direkt eller indirekt av Region Örebro läns
Förvaltnings AB.
Bolagspolicyn tillämpas i sin helhet för de helägda bolagen. Regionen strävar efter att
även de delägda bolagen ska omfattas av denna bolagspolicy.

2.

Ägarroll

2.1

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och fungerar som ägare av
regionens bolag. Bolagen är ett instrument för regionen att, på samma sätt som
nämnderna, tillgodose invånarnas behov. Ägarstyrningen över bolagen utgår därför
alltid från regionfullmäktige. Regionfullmäktige fattar beslut om bolagsordning,
ägardirektiv och aktieägaravtal i hel- och delägda bolag.
Det är regionfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en verksamhet
helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket ändamål, direktiv och vilka
befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse regionens
representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.
Regionfullmäktige ska även besluta i frågor som är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt.
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2.2

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen och sitt reglemente leda och samordna
planering och uppföljning av hela regionens ekonomi och verksamhet. Detta uppdrag
gäller även uppföljning av regionfullmäktiges ägardirektiv för bolagens ekonomi och
verksamhet.
Regionstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt för regionägda bolag och ska göra en
årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som
anges i bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen delegeras genom detta dokument rätt att fatta beslut i frågor som inte
är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt.

2.3

Region Örebro läns förvaltnings AB

På uppdrag av regionfullmäktige utövar Region Örebro läns förvaltnings AB den
operativa ägarrollen för de bolag som ägs direkt eller indirekt av moderbolaget.
Uppdraget innebär bland annat att svara för uppföljning av sina ägda bolag samt
lämna löpande information om bolagens verksamhet och ekonomi till regionstyrelsen.
Moderbolaget tar för sina ägda bolag beslut om bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal. Dessa ska beslutas på bolagens stämma.

3.

Ägarstyrning

3.1

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika
styrdokument. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och gemensamma principer för bolagen i enlighet med denna
bolagspolicy.
Regionfullmäktige kan även pröva om och fastställa att hela eller delar av ett
program, policy, riktlinje, handlingsplan, reglemente eller rutin även ska gälla för de
helägda bolagen. Före regionfullmäktiges beslut ska bolagens styrelser ha möjlighet
att yttra sig över om det finns några hinder för bolaget att tillämpa aktuellt
styrdokument.
Därutöver utövar regionfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelseledamöter
och lekmannarevisorer i bolagen, utse stämmoombud samt utfärdar instruktioner till
ombuden inför bolagsstämman.
3.1.1

Bolagsordning

Regionfullmäktige fastställer bolagsordning för de regionägda bolagen.
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Bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med verksamheten, de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten (t.ex. självkostnadsprincip,
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip) och de beslut om principiella frågor i
verksamheten som ska prövas av regionfullmäktige före genomförande
(underställningsplikt).
3.1.2

Aktieägaravtal

I ett bolag med flera ägare behöver bolagsordningen kompletteras med ett
aktieägaravtal mellan delägarna. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens
om kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Aktieägaravtalet ska även
reglera hur samverkan mellan ägarna ska ske. Samtliga aktieägaravtal ska godkännas
av regionfullmäktige.
3.1.3

Ägardirektiv

Regionfullmäktige fastställer olika former av ägardirektiv för verksamheten i de
helägda bolagen eller i de fall aktieägaravtal för ett delägt bolag anger att gemensamt
direktiv kan fastställas.
För bolag som ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB tar moderbolaget beslut
om ägardirektiv till sina hel- och delägda bolag. Ägardirektiven beslutas vid bolagens
respektive bolagsstämma. Ägardirektiv till bolagen ska före beslut på bolagsstämman
behandlas i regionfullmäktige.
När det gäller de delägda bolagen tas ägardirektiv normalt fram i samråd med övriga
delägare. Beroende på ägarförhållanden och bestämmelser i aktieägaravtal och
bolagsordning kan det krävas enhälligt beslut från samtliga delägare. Ägardirektiv för
delägda bolag måste antas av bolagsstämman för att vara bindande för bolaget såvida
inte bolagsordningen innehåller en bestämmelse om att bolaget är skyldigt att utföra
de uppdrag som det tilldelas gemensamt av ägarna eller motsvarande varvid
ägardirektivet blir automatiskt bindande för bolaget.
3.1.4

Uppdrag

Regionfullmäktige fastställer årliga uppdrag som en del i beslutet om regionens
budget och verksamhetsplan. Uppdragen för bolagen kan exempelvis vara aktivitet
eller inriktning som inte framgår av övriga styrdokument. Dessa ska bekräftas på
bolagens styrelse.
3.1.5

Val av styrelse och lekmannarevisorer

I de helägda bolagen utser regionfullmäktige samtliga styrelseledamöter och
suppleanter. I de delägda bolagen utser regionfullmäktige den del av styrelsen som
anges enligt aktieägaravtal och bolagsordning för det aktuella bolaget
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För de helägda bolagen ska regionfullmäktige även utse två lekmannarevisorer och,
vid behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är av mindre
omfattande slag kan regionfullmäktige istället besluta att utse endast en
lekmannarevisor och, vid behov, en lekmannarevisorssuppleant. För delägda bolag
ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant om detta
är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.
Regionfullmäktiges aktuella beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska bekräftas
på varje årsstämma.
3.1.6

Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden

Regionfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera
stämmoombud vid bolagsstämmorna i bolagen. Regionfullmäktige ska på förslag från
regionstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur ombudet
ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet.

3.2

Regionstyrelsen

3.2.1

Uppsiktsplikt

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de regionägda bolagen
på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan verksamhet inom Region
Örebro län. Uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen ska hålla sig informerad om
bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och
gällande lagstiftning.
Regionstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv
från regionfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från
bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den information om bolagens
verksamhet som rapporteras av moderbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB.
Om regionstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och
sina befogenheter, ska regionstyrelsen meddela regionfullmäktige samt lämna förslag
till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i
enlighet med regionfullmäktiges beslut.
3.2.2

Instruktioner till stämmoombud

Regionstyrelsen ska utarbeta förslag till instruktioner till regionorganisationens
stämmoombud inför bolagsstämmor. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige.
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Övriga instruktioner kan utfärdas av regionstyrelsen på delegation från
regionfullmäktige.

3.3

Region Örebro läns förvaltnings AB

3.3.1

Ekonomi

Region Örebro läns förvaltnings AB har som moderbolag i den koncern som
tillsammans utgör merparten av de regionägda bolagen i uppgift att under
verksamhetsåret svara för operativ ägarroll med ekonomisk uppföljning av de bolag
som ägs direkt eller indirekt.
3.3.2

Information

Region Örebro läns förvaltnings AB ska löpande hålla sig informerad om beslut och
verksamhetsförändringar under verksamhetsåret i de bolag som ägs direkt eller
indirekt. Denna information ska sammanställas av moderbolaget och rapporteras till
regionstyrelsen vid delår och årsbokslut.

4.

Uppdrag från nämnd

I vissa fall fungerar en nämnd inom Region Örebro län som beställare av tjänster från
ett direkt eller indirekt ägt bolag. Uppdraget preciseras till exempel i en tilldelning av
trafik eller annan överenskommelse. Beställningen ska tydliggöra uppdragets
omfattning uttryckt i volymer, pris, kvalitet m.m. Vanligen medföljer ekonomiska
medel som ska finansiera det preciserade uppdraget. Den beställda verksamheten ska
alltid rymmas inom såväl det av fullmäktige fastställda ändamålet för bolagets
verksamhet, som fullmäktiges fastställda verksamhetsplan, policys, reglementen m.fl.
styrdokument. Genomförandet av uppdraget ska återrapporteras till den beställande
nämnden.

5.

Gemensamma bolagsprinciper

5.1

Bolagsstämma

Aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är
bolagets högsta beslutande organ. Genom beslut på bolagsstämma kan bolagets
aktieägare ge bindande ägardirektiv till bolaget.
Bolagsstämman beslutar om arvoden och regler för förlorad arbetsinkomst och
reseersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna. Regionens
arvodesbestämmelser för ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter och
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lekmannarevisorer ska tillämpas för helägda bolag. Stämmoombudet får i uppdrag att
rösta för arvode enligt dessa bestämmelser på det aktuella bolagets årsstämma.
För bolagsstämmor inom koncernen Region Örebro läns Förvaltningsbolag AB gäller
följande:







Kallelsen till bolagsstämman i moderbolaget ska även tillställas regionstyrelsen.
Moderbolaget ska till årsstämman skriftligen inbjuda samtliga regionfullmäktiges
ledamöter. I inbjudan ska bolaget erbjuda ledamöterna möjlighet att i förväg
skriftligen framställa frågor om bolaget och dess verksamhet. På årsstämman ska
bolaget besvara sådana frågor.
Styrelsernas förslag till beslut på bolagsstämman i bolag ska tillställas
moderbolaget senast två veckor före stämman.
Protokoll från bolagsstämman ska tillställas regionstyrelsen.
Helägda bolag ska på bolagsstämman bekräfta att de ska följa denna bolagspolicy.

5.2

Bolagsstyrelse

För helägda bolag ska bolagsstyrelsen bekräfta att bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av Region Örebro län.
5.2.1

Styrelsens uppgifter och arbetsformer

Styrelsen i respektive bolag ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets
angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget.
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen
ska också årligen upprätta en skriftlig instruktion för VD. Både styrelsens eget arbete
och VDs arbete ska utvärderas av styrelsen.
För tillsättande av VD gäller följande:





Styrelsen i moderbolaget utser och entledigar VD i moderbolaget. Samråd med
regionstyrelsen ska äga rum.
Styrelsen i hel- och delägda dotterbolag utser, i samråd med VD i moderbolaget,
bolagets VD. Styrelsens ordförande ska innan beslut fattas samråda med
moderbolaget, som avgör om frågan ska föras vidare till ägaren.
Styrelsens ordförande fastställer ersättning till VD.

5.2.2

Tillsättande av styrelse

Styrelseledamöterna inklusive ordförande, vice ordförande (samt i moderbolaget även
andre vice ordförande) ska i moderbolaget och helägt dotterbolag utses av
regionfullmäktige och anmälas på bolagsstämmorna. Suppleant inträder i tjänstgöring
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i den ordning som gäller för ersättares tjänstgöring i Region Örebro läns styrelse och
nämnder.
I delägda bolag ska Region Örebro län med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen
komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöter och suppleanter ska
utses. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.

5.3

Ekonomiska mål

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet
om långsiktig samhällsnytta. Resultatkrav eller avkastningskrav för bolagen kan
framgå av de årliga budgetdirektiven som regionfullmäktige antar i samband med
beslut om regionens budget och verksamhetsplan.

5.4

Revisorer

Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i
aktiebolagslagen.

5.5

Lekmannarevisorer

Regionfullmäktige utser lekmannarevisorer samt suppleanter i enlighet med
kommunallagen. Beslut om val ska anmälas på bolagsstämma.
I delägda bolag ska Region Örebro län med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen
komma överens med övriga aktieägare om hur lekmannarevisorer ska utses.
Bolagets lekmannarevisorer ska i den utsträckning som följer av god sed för
lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman och
lämnas som information till regionstyrelsen. Granskningsrapporten ska fogas till den
årsredovisning som lämnas till regionfullmäktige.

5.6

Privata utförare

För de fall då helägda bolag lämnar över verksamhet till privata utförare ska bolaget
se till att allmänheten ges insyn i den överlämnade verksamheten. Bolaget ska i dessa
fall göra en avvägning mellan å ena sidan den privata utförarens intressen av
exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och å andra sidan allmänhetens
intresse av hur verksamheten utförs.
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5.7

Arkivmyndighet

Region Örebro län ska vara arkivmyndighet för de helägda bolagen och kan vara det
för delägda bolag som beslutar om detta.

5.8

Information

Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och
anvisningar som regionstyrelsen anger för regionkoncernens planerings- och
uppföljningsprocess. För de bolag som ingår i regionens sammanställda redovisning
ställs krav på att årsredovisningen och andra rapporter enligt krav utifrån regionens
planerings- och uppföljningsprocess rapporteras till fullmäktige. Övriga bolags
årsredovisningar anmäls till regionstyrelsen.
I samband med årsredovisningen ska bolagen som ingår i sammanställda
redovisningen avlämna en bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten ska
bland annat innehålla utvärdering av styrelsearbete, arbete med internkontroll och
risker, kommunikation med revision samt ärenden som överlämnats till
regionfullmäktige. För bolag ägda av Region Örebro läns förvaltnings AB beslutas
bolagsstyrningsrapporten av moderbolaget innan beslut tas i regionstyrelsen.
Information om bolagsstyrningsrapporter går till fullmäktige.
Bolagen ansvarar för att till moderbolaget snarast efter justering överlämna protokoll
från styrelsernas sammanträden. Moderbolaget tillser att protokollen överlämnas till
regionstyrelsen. Bolag som ägs direkt av Region Örebro län ansvarar för att
överlämna protokoll till regionstyrelsen.
Vidare ska formella möten, exempelvis ägarmöten, uppföljningsmöten,
rapporteringstillfällen mellan ägarföreträdare eller beställande nämnd och aktuellt
bolag genomföras. Dessa ägaraktiviteter ska årligen dokumenteras. Anteckningar från
ägarmöten ska anmälas till moderbolaget som överlämnar till regionstyrelsen. För
bolag som ägs direkt av Region Örebro län ska anteckningar överlämnas direkt till
regionstyrelsen.
VD i regionägda bolag blir löpande inbjudna att ge en presentation av bolagets
verksamhet vid styrelsemöte i Region Örebro läns förvaltnings AB eller
regionstyrelsens arbetsutskott.
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1.

Bolagspolicyns syfte och tillämpningsområde

Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska
tillämpas i Region Örebro län samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de
regionägda bolagen.
Bolagspolicyn anger även gemensamma principer för bolagen inom områdena
styrelse och VD, ekonomi, information och revision.

1.1

Definitioner och tillämpningsområde

Följande begrepp ska ha den betydelse som anges nedan när de förekommer i denna
bolagspolicy.
Regionägda bolag – samtliga aktiebolag som Region Örebro län direkt eller indirekt
äger aktier i.
Helägt bolag – aktiebolag som Region Örebro län direkt eller indirekt äger samtliga
aktier i.
Delägt bolag – aktiebolag som Region Örebro län direkt eller indirekt äger en eller
flera av aktierna men inte samtliga aktier.
Dotterbolag – majoritetsägt bolag som ägs direkt eller indirekt av Region Örebro läns
Förvaltnings AB.
Bolagspolicyn tillämpas i sin helhet för de helägda bolagen. Regionen strävar efter att
även de delägda bolagen ska omfattas av denna bolagspolicy.

2.

Ägarroll

2.1

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och fungerar som ägare av
regionens bolag. Bolagen är ett instrument för regionen att, på samma sätt som
nämnderna, tillgodose invånarnas behov. Ägarstyrningen över bolagen utgår därför
alltid från regionfullmäktige. Regionfullmäktige fattar beslut om bolagsordning,
ägardirektiv och aktieägaravtal i hel- och delägda bolag.
Det är regionfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en verksamhet
helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket ändamål, direktiv och vilka
befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse regionens
representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.
Regionfullmäktige ska även besluta i frågor som är av principiell beskaffenhet eller
av större vikt.
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Regionfullmäktige kan delegera bolagsfrågor till regionstyrelsen om frågorna inte är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2.2

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen och sitt reglemente leda och samordna
planering och uppföljning av hela regionens ekonomi och verksamhet. Detta uppdrag
gäller även uppföljning av regionfullmäktiges ägardirektiv för bolagens ekonomi och
verksamhet.
Regionstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt för regionägda bolag och ska göra en
årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som
anges i bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till regionfullmäktige.
Regionstyrelsen delegeras genom detta dokument rätt att fatta beslut i frågor som inte
är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt.

2.3

Region Örebro läns förvaltnings AB

På uppdrag av regionfullmäktige utövar Region Örebro läns förvaltnings AB den
operativa ägarrollen för de bolag som ägs direkt eller indirekt av moderbolaget.
Uppdraget innebär bland annat att svara för uppföljning av sina ägda bolag samt
lämna löpande information om bolagens verksamhet och ekonomi till regionstyrelsen.
Moderbolaget tar för sina ägda bolag beslut om bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal. Dessa ska beslutas på bolagens stämma.

3.

Ägarstyrning

3.1

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika
styrdokument. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal,
ägardirektiv och gemensamma principer för bolagen i enlighet med denna
bolagspolicy.
Regionfullmäktige kan även pröva om och fastställa att hela eller delar av ett
program, policy, riktlinje, handlingsplan, reglemente eller rutin även ska gälla för de
helregionägda bolagen. Före regionfullmäktiges beslut ska bolagens styrelser ha
möjlighet att yttra sig över om det finns några hinder för bolaget att tillämpa aktuellt
styrdokument. Efter regionfullmäktiges beslut gäller hela eller delar av
styrdokumentet som ett gemensamt ägardirektiv.
De viktigaste är
1. Bolagspolicy (detta dokument).
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2.
3.
4.
5.

Bolagsordning för respektive bolag.
Aktieägaravtal
Årliga ägardirektiv för bolagskoncernen (fastställda vid bolagsstämma).
Tillämpliga delar av övriga styrdokument antagna av regionfullmäktige.

Därutöver utövar regionfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelseledamöter
och, lekmannarevisorer i bolagen, utse stämmoombud samt utfärdar instruktioner till
ombuden inför bolagsstämman.
3.1.1

Bolagsordning

Regionfullmäktige fastställer bolagsordning för de regionägda bolagen.
Bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med verksamheten, de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten (t.ex. självkostnadsprincip,
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip) och de beslut om principiella frågor i
verksamheten som ska prövas av regionfullmäktige före genomförande
(underställningsplikt).
Bolagsordningen i de helägda bolagen ska också innehålla en bestämmelse om att
bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Region Örebro län
samt att bolaget ska följa denna bolagspolicy.
3.1.2

Aktieägaravtal

I ett bolag med flera ägare behöver bolagsordningen kompletteras med ett
aktieägaravtal mellan delägarna. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens
om kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. Aktieägaravtalet ska även
reglera hur samverkan mellan ägarna ska ske. Samtliga aktieägaravtal ska godkännas
av regionfullmäktige.
3.1.3

Ägardirektiv

Regionfullmäktige har möjlighet att fastställer a olika former av ägardirektiv för
verksamheten i de helregionägda bolagen eller i de fall aktieägaravtal för ett delägt
bolag anger att gemensamt direktiv kan fastställas. Detta sker i följande former:
För bolag som ägs av Region Örebro läns förvaltnings AB tar moderbolaget beslut
om ägardirektiv till sina hel- och delägda dotterbolagen. Ägardirektiven beslutas vid
dotterbolagens respektive bolagsstämma. Ägardirektiv till dotterbolagen ska, i frågor
av principiell beskaffenhet eller annars större vikt, före beslut på bolagsstämman
behandlas i regionfullmäktige.
När det gäller de delägda bolagen tas fastställs ägardirektiv normalt fram i samråd
med övriga delägare Beroende på ägarförhållanden och bestämmelser i aktieägaravtal
och bolagsordning kan det krävas enhälligt beslut från samtliga delägare.
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Ägardirektiv för delägda bolag måste antas av bolagsstämman för att vara bindande
för bolaget såvida inte bolagsordningen innehåller en bestämmelse om att bolaget är
skyldigt att utföra de uppdrag som det tilldelas gemensamt av ägarna eller
motsvarande varvid ägardirektivet blir automatiskt bindande för bolaget.
3.1.4

Uppdrag

Regionfullmäktige fastställer årliga direktiv uppdrag som en del i beslutet om
regionens budget och verksamhetsflerårsplan. Uppdragen Direktiven för bolagen kan
exempelvis vara aktivitet eller inriktning som inte framgår av övriga styrdokument.
Uppdragen ska bekräftas av bolagens styrelser. anger mål, inriktning och resultatkrav
för bolagets verksamhet.
1. Under verksamhetsåret kan regionfullmäktige besluta att ge ett särskilt
ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller
verksamhet.
3.1.5

Val av styrelse och lekmannarevisorer

I de helägda bolagen utser regionfullmäktige samtliga styrelseledamöter och
suppleanter. I de delägda bolagen utser regionfullmäktige den del av styrelsen som
anges enligt aktieägaravtal och bolagsordning för det aktuella bolaget
För de helägda bolagen ska regionfullmäktige även utse två lekmannarevisorer och,
vid behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är av mindre
omfattande slag kan regionfullmäktige istället besluta att utse endast en
lekmannarevisor och, vid behov, en lekmannarevisorssuppleant. För delägda bolag
ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant om detta
är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.
Regionfullmäktiges aktuella beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska bekräftas
på varje årsstämma.
3.1.6

Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden

Regionfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera
stämmoombud vid bolagsstämmorna i bolagen. Regionfullmäktige ska på förslag från
regionstyrelsen utfärda en instruktion till stämmoombudet som anger hur ombudet
ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet.
Styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag
på instruktioner till stämmoombud för dotterbolag till Region Örebro läns
förvaltnings AB.
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3.2

Regionstyrelsen

3.2.1

Uppsiktsplikt

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de regionägda
kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan
verksamhet inom Region Örebro län. Uppsiktsplikten innebär att regionstyrelsen ska
hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig till
gällande styrdokument och gällande lagstiftning.
Regionstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv
från regionfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från
bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den information om bolagens
verksamhet som rapporteras av moderbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB.
Om regionstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och
sina befogenheter, ska regionstyrelsen meddela regionfullmäktige samt lämna förslag
till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i
enlighet med regionfullmäktiges beslut.
3.2.2

Instruktioner till stämmoombud

Regionstyrelsen ska utarbeta förslag till instruktioner till regionorganisationens
stämmoombud inför bolagsstämmor. Gällande instruktioner till stämmoombud i
dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB, ska förslag utarbetas av
moderbolagets styrelse, vilka därefter behandlas av regionstyrelsen.
Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner kan ska utfärdas av
regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige.

3.3

Region Örebro läns förvaltnings AB

3.3.1

Ekonomi

Region Örebro läns förvaltnings AB har som moderbolag i den koncern som
tillsammans utgör merparten av de regionägda bolagen i uppgift att under
verksamhetsåret svara för operativ ägarroll med ekonomisk uppföljning av de bolag
som ägs direkt eller indirekt. Region Örebro läns förvaltnings AB svarar även för
skattesamordning av dotterbolagens resultat genom bokslutsdispositioner.
3.3.2

Information

Region Örebro läns förvaltnings AB ska löpande hålla sig informerad om beslut och
verksamhetsförändringar under verksamhetsåret i de bolag som ägs direkt eller
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indirekt. Denna information ska sammanställas av moderbolaget och löpande
rapporteras till regionstyrelsen vid delår och årsbokslut.

4.

Uppdrag från nämnd

I vissa fall fungerar en nämnd inom Region Örebro län som beställare av tjänster från
ett direkt eller indirekt ägt bolag. Uppdraget preciseras till exempel i en tilldelning av
trafik eller annan överenskommelse. Beställningen ska tydliggöra uppdragets
omfattning uttryckt i volymer, pris, kvalitet m.m. Vanligen medföljer ekonomiska
medel som ska finansiera det preciserade uppdraget. Den beställda verksamheten ska
alltid rymmas inom såväl det av fullmäktige fastställda ändamålet för bolagets
verksamhet, som fullmäktiges fastställda verksamhetsplan, policys, reglementen m.fl.
styrdokument. Genomförandet av uppdraget ska återrapporteras till den beställande
nämnden.

5.

Gemensamma bolagsprinciper

5.1

Bolagsstämma

Aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är
bolagets högsta beslutande organ. Genom beslut på bolagsstämma kan bolagets
aktieägare ge bindande ägardirektiv till bolaget.
Bolagsstämman beslutar om arvoden och regler för förlorad arbetsinkomst och
reseersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna. Regionens
arvodesbestämmelser för ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter och
lekmannarevisorer ska tillämpas för helägda bolag. Stämmoombudet får i uppdrag att
rösta för arvode enligt dessa bestämmelser på det aktuella bolagets årsstämma.
För bolagsstämmor inom koncernen Region Örebro läns Förvaltningsbolag AB gäller
följande:





Moderbolaget utser ombud och utfärdar ombudsinstruktioner till bolagsstämma i
bolag som ägs av bolaget.
Moderbolaget Region Örebro läns Förvaltningsbolag AB utfärdar ägardirektiv till
dotterbolagen vid deras respektive bolagsstämma.
Kallelsen till bolagsstämman i moderbolaget ska även tillställas regionstyrelsen.
Moderbolaget ska till årsstämman skriftligen inbjuda samtliga regionfullmäktiges
ledamöter. I inbjudan ska bolaget erbjuda ledamöterna möjlighet att i förväg
skriftligen framställa frågor om bolaget och dess verksamhet. På årsstämman ska
bolaget besvara sådana frågor.
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Styrelsernas förslag till beslut på bolagsstämman i dotterbolag ska tillställas
moderbolaget senast två veckor före stämman.
Protokoll från bolagsstämman ska tillställas regionstyrelsen
Helägda bolag ska på bolagsstämman bekräfta att de ska följa denna bolagspolicy.

5.2

Bolagsstyrelse

För helägda bolag ska bolagsstyrelsen bekräfta att bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av Region Örebro län.
5.2.1

Styrelsens uppgifter och arbetsformer

Styrelsen i respektive bolag ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets
angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget.
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen
ska också årligen upprätta en skriftlig instruktion för VD. Både styrelsens eget arbete
och VDs arbete ska utvärderas av styrelsen.
För tillsättande av VD gäller följande:





Styrelsen i moderbolaget utser och entledigar VD i moderbolaget. Samråd med
regionstyrelsen ska äga rum.
Styrelsen i hel- och delägda dotterbolag utser, i samråd med VD i moderbolaget,
bolagets VD. Styrelsens ordförande ska innan beslut fattas samråda med
moderbolaget, som avgör om frågan ska föras vidare till ägaren.
Styrelsens ordförande fastställer ersättning till VD i enlighet med
regionfullmäktiges riktlinjer.

5.2.2

Tillsättande av styrelse

Styrelseledamöterna inklusive ordförande, vice ordförande (samt i moderbolaget även
andre vice ordförande) ska i moderbolaget och helägt dotterbolag utses av
regionfullmäktige och anmälas på bolagsstämmorna. Suppleant inträder i tjänstgöring
i den ordning som gäller för ersättares tjänstgöring i Region Örebro läns styrelse och
nämnder.
I delägda bolag ska Region Örebro län med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen
komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöter och suppleanter ska
utses. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.
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5.3

Ekonomiska mål och principer

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet
om långsiktig samhällsnytta. Resultatkrav eller avkastningskrav för de helägda
bolagen kan ska framgå av de årliga budgetdirektiven som regionfullmäktige antar i
samband med beslut om regionens budget och verksamhetsplan.

5.4

Revisorer

Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i
aktiebolagslagen.

5.5

Lekmannarevisorer

Regionfullmäktige utser lekmannarevisorer samt suppleanter i enlighet med
kommunallagen. Beslut om val ska anmälas på bolagsstämma.
I delägda bolag ska Region Örebro län med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen
komma överens med övriga aktieägare om hur lekmannarevisorer ska utses.
Bolagets lekmannarevisorer ska i den utsträckning som följer av god sed för
lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är
tillräcklig.
Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman och
lämnas som information till regionstyrelsen. Granskningsrapporten ska fogas till den
årsredovisning som lämnas till regionfullmäktige.

5.6

Privata utförare

För de fall då helägda bolag lämnar över verksamhet till privata utförare ska bolaget
se till att allmänheten ges insyn i den överlämnade verksamheten. Bolaget ska i dessa
fall göra en avvägning mellan å ena sidan den privata utförarens intressen av
exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och å andra sidan allmänhetens
intresse av hur verksamheten utförs.

5.7

Arkivmyndighet

Region Örebro län ska vara arkivmyndighet för de helägda bolagen och kan vara det
för delägda bolag som beslutar om detta.

5.8

Information

Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och
anvisningar som regionstyrelsen anger för regionkoncernens planerings- och
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uppföljningsprocess. För de bolag som ingår i regionens sammanställda redovisning
ställs krav på att årsredovisningen och andra rapporter enligt krav utifrån regionens
planerings- och uppföljningsprocess rapporteras till fullmäktige. Övriga bolags
årsredovisningar anmäls till regionstyrelsen.
I samband med årsredovisningen ska bolagen som ingår i sammanställda
redovisningen avlämna följande information i en bolagsstyrningsrapport.
Bolagsstyrningsrapporten ska bland annat innehålla utvärdering av styrelsearbete,
arbete med internkontroll och risker, kommunikation med revision samt ärenden som
överlämnats till regionfullmäktige. För bolag ägda av Region Örebro läns förvaltnings
AB beslutas bolagsstyrningsrapporten av moderbolaget innan beslut tas i
regionstyrelsen. Information om bolagsstyrningsrapporten går till regionfullmäktige.







Utvärdering av styrelsearbetet
Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte och
ändamål, av ägaren beslutade verksamhetsmål samt finansiell rapportering, är
organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.
Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
Vilka ärenden som bolaget överlämnat till regionen för att bereda
regionfullmäktige tillfälle att ta ställning.

Bolagen ansvarar för att till moderbolaget regionstyrelsen snarast efter justering
överlämna protokoll från styrelsernas sammanträden. Moderbolaget tillser att
protokollen överlämnas till regionstyrelsen. Bolag som ägs direkt av Region Örebro
län ansvarar för att överlämna protokoll till regionstyrelsen.
Vidare ska formella möten, exempelvis ägarmöten, uppföljningsmöten,
rapporteringstillfällen mellan ägarföreträdare eller beställande nämnd och aktuellt
bolag genomföras beskrivas i ett ”årshjul”. Dessa ägaraktiviteter ska årligen
dokumenteras. Anteckningar från ägarmöten ska anmälas till moderbolaget som
överlämnar till regionstyrelsen. För bolag som ägs direkt av Region Örebro län ska
anteckningar överlämnas direkt till regionstyrelsen.
VD i regionägda bolag blir löpande inbjudna att ge en presentation av bolagets
verksamhet vid styrelsemöte i Region Örebro läns förvaltnings AB eller
regionstyrelsens arbetsutskott.
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5
Meddelandeärende
22RS5
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Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum
2022-02-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS5

Organ
Regionstyrelsens arbetsutskott

Meddelandeärende
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
För kännedom redovisas:
Månadsrapport – finansrapport och innehavsrapport för januari 2022.
Årets första månad inledde med röda siffror. Oro kring inflationsutvecklingen
och centralbankernas förändrade retorik gällande räntehöjningar var främsta
anledningarna till den negativa utvecklingen. Portföljen backade -3,8 procent,
framförallt tyngd av svenska småbolag och globala tillväxtbolag som föll mest.
Årets beslutade avsättning om 427 mnkr är inkluderad i portföljen så
marknadsvärdet överstiger nu 5 miljarder och uppgår till 5 145 mnkr.,
diarienummer 22RS1225.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionstyrelsens arbetsutskott den 16 februari 2022.
Finansrapport januari 2022
Innehavsrapport januari 2022.

Rickard Simonsson
Regiondirektör

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Månadsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj
Portföljens värde och avkastning
Fördelning mellan tillgångsslag
Ingående
marknadsMarknadsvärde
värde
(mkr)
2021
Aktier
2 769,8
2 572,9
Svenska aktier
946,1
831,4
Globala aktier
1 823,7
1 741,5
Räntor
1 573,7
1 564,7
Nominella räntor
1 477,4
1 469,2
Reala räntor
96,3
95,5
Alternativa
499,7
547,8
Kassa
78,6
459,6
Totalt
4 921,8
5 145,0

Tillgångsfördelning vid slutet av månaden
Kassa; 9%

Bokfört
värde
1 722,8
516,4
1 206,4
1 594,3
1 501,1
93,2
529,7
459,6
4 306,4

Skillnad
(orealiserat)

Alternativa;
11%

850,1
315,0
535,1
-29,6
-31,9
2,3
18,0
0,0
838,5

Svenska
aktier; 16%

Reala
räntor; 2%
Globala
aktier; 34%
Nominella
räntor; 29%

Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%)

Orealiserat resultat

Innevarande år

Senaste månaden
Ackumulerat innevarande år

0,6%

-201,8 mnkr
-201,8 mnkr

Avkastning per tillgångsslag
Avkastning
Aktier
Svenska aktier
Globala aktier
Räntor
Nominella
Reala
Alternativa
Totalt

Senaste
månaden
(mkr)
-197,6
-114,8
-82,7
-8,8
-7,9
-0,9
2,6
-203,8

Senaste
månaden
(%)
-7,02%
-12,13%
-4,53%
-0,56%
-0,54%
-0,92%
0,47%
-3,81%

JämförelseAktiv
index*
avkastning
-4,40%
-9,93%
-2,02%
-0,84%
-0,72%
-1,03%
0,12%
-2,46%

-2,62%
-2,20%
-2,51%
0,28%
0,18%
0,11%
0,35%
-1,35%

Innevarande
år
(mkr)
-197,6
-114,8
-82,7
-8,8
-7,9
-0,9
2,6
-203,8

Innevarande
år
(%)
-7,0%
-12,1%
-4,5%
-0,6%
-0,5%
-0,9%
0,5%
-3,8%

*15% SIXRX Index (svenska aktier), 35% MSCI AC Index (globala aktier),
25% OMRX Bond (nominella räntor), 10% OMRX Real (reala räntor), 15% SSVX90 + 2% (alternativa)
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Jämförelseindex*
-4,4%
-9,9%
-2,0%
-0,8%
-0,7%
-1,0%
0,1%
-2,5%

Rullande
12 mån
(%)
20,8%
20,6%
19,6%
-0,9%
-1,1%
2,5%
10,1%
12,0%

Jämförelseindex*
26,3%
22,5%
27,5%
0,0%
-1,7%
3,0%
1,8%
12,7%

Rullande
36 mån
(%)
66,6%
86,6%
55,6%
2,9%
2,9%
2,4%
12,9%
35,0%

Januari 2022

Månadsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj
Riskkontroll
Kontroll mot limiter/gränser i finanspolicyn
Limiter
Aktier
Svenska aktier
Globala aktier
Räntor
Nominella räntor
Reala räntor
Alternativa
Kassa

Utfall
50%
16%
34%
30%
29%
2%
11%
9%

Avkastning rullande 12 månader

Normalportfölj
50%
15%
35%
35%

Avvikelse
0%
1%
-1%
-5%

Min
15%
5%
10%
25%

Max
70%
25%
45%
70%






15%
0%

-4%
9%

0%
0%

25%
10%




Marknadskommentarer
I början av januari publicerades protokollet från den amerikanska centralbankens (FED)
räntemöte i december. Vid mötet uttrycktes en oväntat stor oro kring
inflationsutvecklingen. Budskapet tolkades som att de inte bara har agerat lite sent och
därför behöver snabba på höjningarna lite grann utan att de dessutom är oroade för den
strukturellt låga realräntan och därför vill få upp såväl korta som långa räntor. Protokollet
fick långräntan att stiga kraftigt och börser att falla på bred front. Värst blev skadan för de
delar av marknaden som hade rusat under 2021 såsom småbolag i Sverige och
tillväxtbolag globalt. Det breda svenska börsindexet OMXSPI föll lite drygt 10% innan fallet
avbröts. Oron höll i sig över FED:s möte i slutet av januari och mycket riktigt skruvade
FED åt penningpolitiken ytterligare ett snäpp genom att inte utesluta vare sig större
höjningar (50 punkter) eller höjningar vid varje möte efter marsmötet.

Skuldtäckningsgrad
Total pensionsskuld
Pensionsskuld per 31/12 2022 (mkr)
Pensionsportfölj (marknadsvärde, mkr)
Skuldtäckningsgrad

10 337
5 145
50%

Avsättning (mnkr)

Genomförda affärer under månaden

Sedan start
3 259

Värdepapper
Hedda Credit Fund ll

Innevarande år
427

Återinvesterat (mnkr)
Pensionsskuld i balansräkningen
Pensionsskuld per 31/12 2022 (mkr)
Pensionsportfölj (marknadsvärde, mkr)
Skuldtäckningsgrad

5 643
5 145
91%

Utdelning, rabatter, reavinster mm.
2,8 mnkr
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Transaktion Belopp
Köp
46,3 mnkr

Månadsrapport Region Örebro län
Skuldportfölj

Januari 2022

Skuldportföljens utfall
Utfall per
rapportdag

Utfall föregående
rapport

1 550 000 000
0,22%
3 393 542 kr

1 550 000 000
0,22%
3 403 132 kr

Räntebindning (i år)

1,3

1,4

Kapitalbindning (i år)

2,1

2,2

Räntebindning
54%
17%
16%
0%
13%
0%

Maximalt
60%
25%
25%
25%
25%
25%

Nettoskuld
Snittränta senaste 12 mån
Räntekostnad senaste 12 mån

Förändring sedan
föregående
Förklaring
rapport
0
Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod.
Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna.
0,00%
-9 590 kr
Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna.
Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive
derivat. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader. Den
genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga mellan 2-5 år.
-0,1
Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet
relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att
refinansiera befintliga lån. Den genomsnittliga kapitalbindningen ska
inte understiga 2 år.
-0,1

Förfallostruktur
Intervall
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
+5 år

Minimalt
0%
0%
0%
0%
0%
0%

60%
50%
40%
30%
20%

Intervall
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
+5 år

Kapitalbindning
19%
27%
28%
13%
13%
0%

Maximalt
40%
30%
30%
30%
30%
30%

Minimalt
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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10%
0%
0-1 år

1-2 år

2-3 år

Räntebindning

3-4 år

4-5 år

Kapitalbindning

+5 år

Månadsrapport Region Örebro län
Skuldportfölj
Fördelning räntetyp
Fast ränta (inkl. derivat)
Rörlig ränta (inkl. derivat)

Januari 2022

Marknadskommentarer
Andel
56%
44%

Utestående skuld
870 000 000
680 000 000

Turbulensen på räntemarknaderna i USA har påverkat även
den svenska räntemarknaden. Från att under hösten ha fått se
högre räntor i 2-5 års segmentet steg nu även längre räntor
markant. Dissonansen mellan Riksbankens besked
(oförändrade räntor ut till 2024) och marknadens prissättning
(4-5 höjningar inom 24 månader) börjar nu bli påtaglig. Läget
underlättades inte av att ECB (efter januari månads utgång)
började darra på manschetten genom att ECB-chefen
Christine Lagarde inte längre ville uttala att ”räntehöjningar var
osannolika under 2022”. Riksbankens möte i nästa vecka
kommer att följas med stort intresse. Minsta glidning i
budskapet om oförändrade räntor under överskådlig tid
kommer tolkas som att de snart inleder en höjningscykel.

Fast ränta (inkl.
derivat)
Rörlig ränta (inkl.
derivat)

Motpartsöversikt
Lån
Kommuninvest

Andel
100%

Utestående skuld
1 550 000 000

Derivat
Inga derivat i portföljen

Andel

Utestående skuld

10 000 000
8 000 000
6 000 000

Räntekänslighet
Period
2022
2023
2024
2025
2026

Räntekostnad
3 583 332
5 440 560
5 154 398
1 610 811
53 167

Räntekostnad vid
+1% räntehöjning
8 400 348
9 391 105
8 325 242
2 325 067
53 167

4 000 000

Förändring
4 817 016
3 950 545
3 170 844
714 256
0
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2 000 000
0
2022
2023
2024
2025
2026
Räntekostnad
Räntekostnad vid +1% räntehöjning

Innehavsrapport Region Örebro län
Pensionsmedelsportfölj
Värdepapper
Globala aktier
C WorldWide Global Equities Ethical
C Worldwide Medical Equities
C Worldwide Centuria Equities
Cliens Global Småbolag
Lannebo Europa Småbolag A
Nordea Emerging Stars Equity Fund
Nordea Global Climate & Environment
SHB Amerika Småbolag Criteria Tema
SHB Global Selektiv
SPP Aktiefond Stabil A
Tundra Sustainable Frontier Fund A
Svenska aktier
C Worldwide Sweden Small Cap
Cliens Micro Cap B
Cliens Småbolag B
Cliens Sverige Fokus B
SHB Sverige Tema
SHB Sverige Index Criteria
Nominella räntor
SHB Företagsobligationsfond
Mercer Short Duration Global Fund
Nordea Bostadsobligationsfond
Nordea European Covered
Nordea Företagsobligationsfond
Nordea Inst. Kortränta
Nordea Inst. Räntefonden Långa
Nordea Swedish Bond Stars
Reala räntor
SEB Realräntefond
Alternativa placeringar
Mercer Hållbara Investeringar
Reverser Förvaltningsbolaget
Hedda Kreditfond II
SPP Fastighetsfond
Kassa
Totala portföljen

Januari 2022

1 206,4
121,1
70,5
50,2
50,0
77,3
69,5
141,1
77,9
177,0
306,7
65,1
516,4
121,2
50,4
87,2
69,1
74,9
113,7

1 741,5
153,3
73,9
53,6
45,9
90,3
133,9
299,9
119,3
241,2
419,9
110,5
831,4
162,2
59,4
210,4
114,9
99,6
184,9

535,1
32,2
3,4
3,3
-4,1
12,9
64,4
158,8
41,4
64,2
113,2
45,4
315,0
41,0
9,0
123,2
45,8
24,7
71,2

Avkastning
innevarande
månad
-4,5%
-6,4%
-9,7%
-8,7%
-11,1%
-5,4%
-0,9%
-7,7%
-8,2%
-5,2%
-0,2%
2,2%
-12,1%
-13,7%
-8,6%
-14,3%
-11,5%
-11,3%
-10,1%

1 501,1
208,3
100,0
230,1
265,0
166,6
110,3
195,9
225,0

1 469,2
207,9
102,3
207,7
266,6
160,6
112,8
187,2
224,1

-31,9
-0,4
2,3
-22,4
1,6
-6,0
2,5
-8,7
-0,9

-0,5%
-0,2%
-0,7%
-0,4%
-0,8%
-1,2%
-0,1%
-0,7%
-0,3%

-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%

-0,5%
-0,2%
-0,7%
-0,4%
-0,8%
-1,2%
-0,1%
-0,7%
-0,3%

-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,7%

93,2
93,2

95,5
95,5

2,3
2,3

-0,9%
-0,9%

-1,0%
-1,0%

-0,9%
-0,9%

-1,0%
-1,0%

529,7
51,0
182,4
46,3
250,0

547,8
53,3
182,4
47,1
265,0

18,0
2,2
0,0
0,8
15,0

0,3%
1,8%
0,1%
-0,6%
0,3%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,3%
1,8%
0,1%
-0,6%
0,3%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

459,6
4 306,4

459,6
5 145,0

838,5

-3,8%

-2,5%

-3,8%

-2,5%

Anskaffningsvärde Marknadsvärde Förändring
(mnkr)
(mnkr)
(mnkr)
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Avkastning index
innevarande
månad
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-2,0%
-9,9%
-9,9%
-9,9%
-9,9%
-9,9%
-9,9%
-9,9%

Avkastning
Avkastning index
innevarande
innevarande år
år
-4,5%
-2,0%
-6,4%
-2,0%
-9,7%
-2,0%
-8,7%
-2,0%
-11,1%
-2,0%
-5,4%
-2,0%
-0,9%
-2,0%
-7,7%
-2,0%
-8,2%
-2,0%
-5,2%
-2,0%
-0,2%
-2,0%
2,2%
-2,0%
-12,1%
-9,9%
-13,7%
-9,9%
-8,6%
-9,9%
-14,3%
-9,9%
-9,9%
-11,5%
-9,9%
-11,3%
-9,9%
-10,1%

