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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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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.
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