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Kallelse till Kommunstyrelsen 

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunstyrelsen, Tisdag den 6 
september 2022, kl 09:00. Näset 

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. 

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller 
rakvatten! 

Bengt Storbacka Ebba Jansson 

Ordförande Sekreterare 

Ledamöter Ersättare 

Bengt Storbacka, ordförande (S) Anders Ceder (S) 

Kristine Andersson (S) Joacim Hermansson (S) 

John Omoomian (S) Nafih Mawlod (S) 

Jonas Bernström (S) Elin Axelsson (S) 

Tommy Kragh (S) Sofié Krantz (S) 

Jonas Kleber, v ordförande (C) Maria-Pia Karlsson (C) 

Mathz Eriksson (C) Magnus Storm (C) 

Ulf Axelsson (V) Fredrik Sundén Vessling (V) 

Pär-Ove Lindqvist (M) Jan Hansson (M) 

Lillemor Bodman (M) Göran Gustavsson (M) 

Markus Lundin (KD) Conny Ärlerud (M) 

Nils Detlofsson (L) Inger Griberg (MP) 

Fredrik Rosenbecker (SD) Vakant 

Jari Mehtäläinen (SD) Tommy Lönnström (SD) 

Tom Persson (SD) Björn Larsson (-) 
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Föredragningslista 

Nr. Ärende Dnr 

 Val av justerare   

 Beslutsärenden   

1. Kommundirektören informerar  

2. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021- Kommunövergripande 

KS 2022/181 

3. Svar på Grundläggande granskning av styrelser och 
nämnder 2021 för kommunstyrelsen 

KS 2022/119 

4. Svar på revisionsrapport Granskning av löpande 
internkontroll i redovisningsrutiner och 
ekonomiadministrativa processer 

KS 2022/160 

5. Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk KS 2021/288 

6. Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 
Hagaberg och lasarettet i Lindesberg 

KS 2021/78 

7. Regionala strategier och planer KS 2022/161 

8. Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra 
Örebro län SOFINT 2021 

KS 2022/135 

9. Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar 
under sommarmånaderna 

KS 2022/33 

10. Delegationsärenden   

11. Meddelanden   

 



  

 

Tjänsteskrivelse 
 

1 (3) 

    KS 2022/181 
 Personalenheten 

Carina Fyrpil 
 0581-810 20 
carina.fyrpil@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021- 
Kommunövergripande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Kommunstyrelsen tackar för informationen och uppmanar alla 
förvaltningar att fortsatt aktivt arbeta för att säkerställa 
arbetsmiljöarbetet inom alla verksamheter 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivits inom alla 
förvaltningar. Bifogat finns förvaltningars och verksamheters årliga 
uppföljning, vilka är redovisade i respektive nämnd. Att årligen följa upp det 
systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt och det har tidigare påpekats via 
Arbetsmiljöverkets inspektion att Lindesbergs kommun behöver utveckla och 
systematisera den årliga uppföljningen, dels kopplat till respektive nämnd 
men också den sammanställning som kommunstyrelsen behöver ta del av. 
Dialog kring årlig uppföljning sker i vår samverkansorganisation inom 
respektive förvaltning och det är också där riktade insatser framåt planläggs-
genomförs- återkopplas. Övergripande insatser redovisas och planeras vid 
kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS). Flera sådana inriktningar 
redovisas i denna skrivelse. 
 
 Exempel på viktigt arbete som utförs kontinuerligt är: 
- Aktivt arbete kopplat till minskad sjukfrånvaro 
- Medarbetarenkät och uppföljning kopplad till denna 
- Medarbetarsamtal och lönesamtal sker årligen 
- Arbetsplatsträffar med dagordning och dokumentation 
- Tillgång till företagshälsovård på individ, grupp och organisationsnivå. 2,2 

miljoner för 2021. 
- Gemensam grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och 

skyddsombud erbjuds kontinuerligt genom Regionhälsan 
- Skriftlig fördelning av arbetsmiljöarbetet fungerar bra. Uppdatera 

styrdokumentet till kommande mandatperiod. 
- Kommunens samverkansorganisation fungerar bra 
- Rutiner och dokument finns via kommunens intranät. Alla nya rutiner och 

styrdokument sker utifrån dialog med kommunövergripande 
samverkansgrupp. 

 
Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2021/034536 (inspektion 
utförd under september 2021) påvisades en del bister där kommunen nu 
arbetat med åtgärder. Flera delar är genomförda och andra är planlagda. 
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Övergripande kan konstateras att det som genomförts behöver följas upp och 
landa över tid. Hela organisationen är med i att utveckla övergripande. 
I december 2021 kunde genom konsultstöd en gemensam blankett för 
uppföljning publiceras i kommunens styrning- och uppföljningssystem 
”Stratsys”. Allt arbete framåt är tänkt att sparas här för att systematisera 
uppföljning kring arbetsmiljöarbete. Kopplingen mellan den organisation som 
är i Stratsys blev inte att stämma med de enheter som uppföljningen kring 
arbetsmiljön är kopplad till. Detta kommer åtgärdas under 2022 då planen är 
att gå in i den modul som Stratsys har för arbetsmiljöarbete och som vi inte 
kunde få tillgång till under 2021 och därför hade en provisorisk lösning med 
blankett. Arbetet med implementeringen av den nya modulen sker genom 
olika arbetsgrupper för genomförande där både ett urval med chefer och 
skyddsombud representerar. Detta följs upp systematiskt genom 
kommunövergripande samverkansgrupp. 
 
All redovisning och de olika stegen med samverkan och redovisning till 
politisk nämnd tog lång tid (hela våren 2022). Här kommer en tydligare 
inriktning komma, när det ska sammanställas, återrapporteras. Planen är att 
sammanföra detta med övrig redovisning kring bokslutsprocessen. Det 
positiva för 2021 är att alla nämnder och samverkansorganisationen har fått 
återkoppling på det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Under 2021 infördes ett IT-baserat verktyg för anmälan och uppföljning 
gällande tillbud och arbetsskador. En markant ökning ses av antalet 
anmälningar. 145 tillbud och 127 arbetsskador anmäldes. Utbildning i det nya 
systemet har gjorts för chefer och genomgång med skyddsombud har 
genomförts. Rutin kring anmälan och uppföljning har uppdaterats, och vidare 
genomgång på arbetsplatsträffar ska göras av chef. Allt är inte klart under 
2021 men kommer göras klart under 2022.  
 
Slutligen kan sammanfattas att följande delar har flera verksamheter planlagt 
arbete kring: 
- Säkerställa att alla medarbetare har kännedom om rutin för anmälan av 

tillbud och arbetsskada 
- Gå igenom skriftlig fördelning av arbetsmiljöarbete så varje chef känner 

sig trygg. 
- Se över mål och arbete kring organisatorisk och social arbetsmiljö. 
- Arbetsmiljöarbete har de senaste åren haft en tydlig koppling till olika 

inriktningar utifrån covid. Handlingsplaner och riskbedömningar kopplat 
till covid och exempelvis omfallsplanering har genomförts. Här kan andra 
områden vidareutvecklas. Kunskapen finns men har kanske inte nyttjats så 
systematiskt som det gjorts under pandemin. Kan bidra till utveckling. 

 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vidareutvecklas under kommande år. 
Varje chef har en nyckelroll och det är viktigt att använda dialog som verktyg 
för att få alla medarbetare delaktiga i sin arbetsmiljö. 
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Henrik Arenvang Carina Fyrpil 
Kommundirektör Personalchef 

 
 

För kännedom: 
Alla förvaltningschefer 
Bilagor: 
BUN förskola 
BUN grundskola 
BUN gymnasiet 
SN individ och familj 
SN funktionsstöd 
SN Vård och Omsorg 
TN förvaltningsövergripande 
KS kommunstyrelseförvaltningen 
SBN förvaltningsövergripande för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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ys k  e s e e  021 unk tSystematiskt arbetsmiljöarbete - 2021 (Funktionsstöd)

N mn å c staNamn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, An al Ins ruk ioner ör
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

   

   

   

   

   

   

Årlig uppföljning 
Den här checklistan går igenom de
grundläggande delarna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Checklistan behandlar såväl hur
arbetet bör genomföras som vad
som ska dokumenteras  Den är
lämplig att användas av chef och
skyddsombud vid en granskning om
hur väl verksamheten uppfyller
kraven enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete,
exempelvis vid en årlig genomgång

Baseras på följande lagar och
föreskrifter: AFS
2015:4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA) AFS
2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) SFS
1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS
1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

1. Finns rutiner för
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet
(SAM) ska gå till?

Ge exempel Funktionsstöds
verksamheter det finns
rutiner för hur
det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå
till samt att det finns ett
tydligt avtal hur det ska gå
till
 

2021

2. Bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

 Ja (Eget) Hur bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

Funktionsstöd bedriver
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare  Exempel
som anges är APT,
samverkan
rektor/skyddsombud,
medarbetarenkät,
riskbedömningar samt
kontinuerligt
arbetsmiljöarbete

2021

3. Har enheten tagit
emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

 Ja (Eget) Vem eller vilka på
enheten har tagit emot
skriftlig fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

Samtliga enhetschefer har
tagit emot och
fördelats/skrivit under
fördelningen/ansvaret

2021

4. Har de som tagit
emot fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

 Ja (Eget) Är exempelvis
Regionhälsans
utbildning/ar: "Den goda
arbetsplatsen" och
"Organisatorisk och
social arbetsmiljö"
genomförda?

ja samtliga chefer har
genomgått utbildning i
arbetsmiljö tillsammans
med skyddsombud i de fall
det finns annars ensam

2021

5. Har
skyddsombud/en
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

 Ej Relevant (Eget) Är exempelvis
Regionhälsans
utbildning: "Den goda
arbetsplatsen"
genomförd?

2021

6. Undersöks,
bedöms och
åtgärdas risker för
ohälsa och olycksfall
löpande?

 Ja (Eget) Ge exempel gällande
såväl den fysiska,
psykiska och sociala
arbetsmiljön

ja vid behov 2021

sida 1 av 3 (2022-06-14)
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N mn å c stNamn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, An al Ins ruk ioner ör
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

7. Genomfördes
riskbedömningar/ar
under 2021 på
enheten?

 Ja (Eget) Ge exempel på
riskbedömningar och vad
de gällde

Olika exempel på
områden:
-
Verksamhetsförändringar
- Hot och våld
- Ensamarbete
- Covid-19
- Medicinska kontroller
- Gravida och ammande
medarbetare
- Arbetsanpassning
- Introduktion
- Alkohol och droger
- Första hjälpen eller/och
krisstöd

Utifrån gravid medarbetare
och covid  
Det har gjorts utifrån
covid-19 samt vid
organisationsförändringar
Gällande covid-19 har
även övergripande
gemensamma
riskbedömningar för hela

2021

8. Finns det skriftliga
handlingsplaner för
åtgärder som ni inte
kunnat genomföra
direkt?

 Ej Relevant (Eget) Ge exempel ja 2021

9. Finns det åtgärder
i era handlingsplaner
(i de fall ni har
handlingsplan/er)?

Ge exempel på åtgärder
som finns i era
handlingsplaner

rutiner i hur man ex
hanterar covid eller hot o
våld

2021

10. Görs uppföljning
av de genomförda
åtgärderna för att se
om de fått önskad
effekt?

Ge exempel 2021

11. Finns det tydliga
och välkända mål för
den organisatoriska
och sociala
arbetsmiljön?

 Ja (Eget) Vid Ja-svar: Ange
exempel på sådana mål
som finns

Att följa SAM årshjulet
kring alla delar såsom
medarbetarsamtal,
medarbetarenkäter
det finns tydliga mål
Exempel på detta är att
arbete med
medarbetarenkätens
frågor och vad dessa
innebär för varje
medarbetare, och hur
man utifrån dessa svar
kan arbeta vidare
tillsammans för bättre
arbetsmiljö

2021

12. Sjuktalet för
enheten 2022

Ange sjuktalet för
enheten 2022

2021

sida 2 av 3 (2022-06-14)
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N mn å c stNamn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, An al Ins ruk ioner ör
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

13. Har sjuktalet
förändrats sedan
2021?

- Hur ser förändringen ut?
- Vad beror förändringen
på?

Utfallet av Covid har
påverkat sjuktalet

2021

14. Har tillbud
rapporteras på
enheten under 2022?

Hur många tillbud har
rapporteras på enheten
under 2022?

2021

15. Har arbetsskador
rapporteras på
enheten under 2022?

Hur många arbetsskador
har rapporteras?

Beskriv sammanfattande
vad arbetsskadorna har
berott på

2021

16. Har Regionhälsan
varit inkopplade i
arbetsmiljöarbetet?

Vid Ja-svar: 
I vilken typ av ärenden
har Regionhälsan varit
inkopplade
(arbetsanpassning,
rehabilitering,
gruppinsats, annat
arbetsmiljöarbete)?

Ja den har varit
inkopplade på arbetsmiljö
frågor

2021

sida 3 av 3 (2022-06-14)
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y t ma is t r e s lj   0  nd d  milSystematiskt arbetsmiljöarbete - 2021 (Individ och familj)

N   h iNamn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, An al Ins ruk ioner för
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

   

   

   

   

   

Årlig uppföljning 
Den här checklistan går igenom de
grundläggande delarna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Checklistan behandlar såväl hur
arbetet bör genomföras som vad
som ska dokumenteras  Den är
lämplig att användas av chef och
skyddsombud vid en granskning om
hur väl verksamheten uppfyller
kraven enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete,
exempelvis vid en årlig genomgång

Baseras på följande lagar och
föreskrifter: AFS
2015:4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA) AFS
2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) SFS
1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS
1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

1. Finns rutiner för
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet
(SAM) ska gå till?

 Ja (Eget) Ge exempel ja enheterna har
svarat och har uppgett
att
det finns rutiner för hur
det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska
gå
till samt att det finns ett
tydligt avtal hur det ska
gå
till
 

2021

2. Bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

 Ja (Eget) Hur bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

 samtliga har
svarat att de bedriver
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare  Exempel
som anges är APT,
samverkan
rektor/skyddsombud,
medarbetarenkät,
riskbedömningar samt
kontinuerligt
arbetsmiljöarbete

2021

3. Har enheten tagit
emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

 Ja (Eget) Vem eller vilka på
enheten har tagit emot
skriftlig fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

Samtliga chefer 2021

4. Har de som tagit
emot fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

Är exempelvis
Regionhälsans
utbildning/ar: "Den goda
arbetsplatsen" och
"Organisatorisk och
social arbetsmiljö"
genomförda?

samtliga chefer har
genomgått en
arbetsmiljö utbildning  

2021

5. Har
skyddsombud/en
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

 Ej Relevant (Eget) Är exempelvis
Regionhälsans
utbildning: "Den goda
arbetsplatsen"
genomförd?

2021
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N   hNamn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, An al Ins ruk ioner för
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

6. Undersöks,
bedöms och
åtgärdas risker för
ohälsa och olycksfall
löpande?

Ge exempel gällande
såväl den fysiska,
psykiska och sociala
arbetsmiljön

ja 2021

7. Genomfördes
riskbedömningar/ar
under 2021 på
enheten?

Ge exempel på
riskbedömningar och vad
de gällde

Olika exempel på
områden:
-
Verksamhetsförändringar
- Hot och våld
- Ensamarbete
- Covid-19
- Medicinska kontroller
- Gravida och ammande
medarbetare
- Arbetsanpassning
- Introduktion
- Alkohol och droger
- Första hjälpen eller/och
krisstöd

Verksamheterna har
under 2021 vid behov
gjort riskbedömningar
tex gällande covid både
på individ och grupp
nivå

2021

8. Finns det skriftliga
handlingsplaner för
åtgärder som ni inte
kunnat genomföra
direkt?

Ge exempel 2021

9. Finns det åtgärder
i era handlingsplaner
(i de fall ni har
handlingsplan/er)?

Ge exempel på åtgärder
som finns i era
handlingsplaner

2021

10. Görs uppföljning
av de genomförda
åtgärderna för att se
om de fått önskad
effekt?

Ge exempel 2021

11. Finns det tydliga
och välkända mål för
den organisatoriska
och sociala
arbetsmiljön?

Vid Ja-svar: Ange
exempel på sådana mål
som finns

ja 2021
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N   hNamn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, An al Ins ruk ioner för
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

12. Sjuktalet för
enheten 2022

Ange sjuktalet för
enheten 2022

2021

13. Har sjuktalet
förändrats sedan
2021?

- Hur ser förändringen ut?
- Vad beror förändringen
på?

covid har påverkat
sjuktalet likaså en
långtidssjukskrivning

2021

14. Har tillbud
rapporteras på
enheten under 2022?

Hur många tillbud har
rapporteras på enheten
under 2022?

2021

15. Har arbetsskador
rapporteras på
enheten under 2022?

Hur många arbetsskador
har rapporteras?

Beskriv sammanfattande
vad arbetsskadorna har
berott på

främst händelser till och
från arbetet

2021

16. Har Regionhälsan
varit inkopplade i
arbetsmiljöarbetet?

Vid Ja-svar: 
I vilken typ av ärenden
har Regionhälsan varit
inkopplade
(arbetsanpassning,
rehabilitering,
gruppinsats, annat
arbetsmiljöarbete)?

Arbetsmiljökartläggning
som genererat stöd via
regionhälsan både på
grupp o individnivå

2021
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ys t  a m lj b t    V   or )Systematiskt arbetsmiljöarbete - 2021 (Vård och omsorg)

N mn å Namn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, An al Ins ruk ioner för
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

   

   

   

   

   

   

Årlig uppföljning 
Den här checklistan går igenom de
grundläggande delarna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Checklistan behandlar såväl hur
arbetet bör genomföras som vad
som ska dokumenteras  Den är
lämplig att användas av chef och
skyddsombud vid en granskning om
hur väl verksamheten uppfyller
kraven enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete,
exempelvis vid en årlig genomgång

Baseras på följande lagar och
föreskrifter: AFS
2015:4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA) AFS
2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) SFS
1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS
1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

1. Finns rutiner för
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet
(SAM) ska gå till?

 Ja (Eget) Ge exempel Årshjul finns 2021

2. Bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

 Ja (Eget) Hur bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

Stående punkt på
dagordningen i
ledningsgruppen

2021

3. Har enheten tagit
emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

 Ja (Eget) Vem eller vilka på
enheten har tagit emot
skriftlig fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

Samtliga enhetschefer har
tagit emot och
fördelats/skrivit under
fördelningen/ansvaret

2021

4. Har de som tagit
emot fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

 Ja (Eget) Är exempelvis
Regionhälsans
utbildning/ar: "Den goda
arbetsplatsen" och
"Organisatorisk och
social arbetsmiljö"
genomförda?

De flesta har gått
arbetsmiljöutbildning eller
har en inplanerad

2021

5. Har
skyddsombud/en
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

 Ej Relevant (Eget) Är exempelvis
Regionhälsans
utbildning: "Den goda
arbetsplatsen"
genomförd?

Skyddsombud finns i de
flesta verksamheterna

2021

6. Undersöks,
bedöms och
åtgärdas risker för
ohälsa och olycksfall
löpande?

 Ja (Eget) Ge exempel gällande
såväl den fysiska,
psykiska och sociala
arbetsmiljön

2021
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N mn å Namn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, An al Ins ruk ioner för
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

7. Genomfördes
riskbedömningar/ar
under 2021 på
enheten?

 Ja (Eget) Ge exempel på
riskbedömningar och vad
de gällde

Olika exempel på
områden:
-
Verksamhetsförändringar
- Hot och våld
- Ensamarbete
- Covid-19
- Medicinska kontroller
- Gravida och ammande
medarbetare
- Arbetsanpassning
- Introduktion
- Alkohol och droger
- Första hjälpen eller/och
krisstöd

Delat ledarskap
Riskbedömning graviditet
Covid-19, delat ledarskap

2021

8. Finns det skriftliga
handlingsplaner för
åtgärder som ni inte
kunnat genomföra
direkt?

Ge exempel 2021

9. Finns det åtgärder
i era handlingsplaner
(i de fall ni har
handlingsplan/er)?

Ge exempel på åtgärder
som finns i era
handlingsplaner

Det finns åtgärder i
handlingsplaner såsom
att tex  arbeta två och två
vid vissa moment

2021

10. Görs uppföljning
av de genomförda
åtgärderna för att se
om de fått önskad
effekt?

 Ja (Eget) Ge exempel Uppföljning sker 2021

11. Finns det tydliga
och välkända mål för
den organisatoriska
och sociala
arbetsmiljön?

 Ja (Eget) Vid Ja-svar: Ange
exempel på sådana mål
som finns

Att följa SAM årshjulet
kring alla delar såsom
medarbetarsamtal,
medarbetarenkäter  

2021

12. Sjuktalet för
enheten 2022

 Ja (Eget) Ange sjuktalet för
enheten 2022

2021
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N mn å Namn på checklista Är
checklis an
besvarad?
(hovra
nedan)

Fråga Svar, An al Ins ruk ioner för
kommen ar

Skriv en kommen ar
på bedömningen här:

Period   Ansvarig
vp

Da um

13. Har sjuktalet
förändrats sedan
2021?

 Nej (Eget) - Hur ser förändringen ut?
- Vad beror förändringen
på?

Sjuktalet har ökat under
pandemiåret då det finns
restriktioner att man inte
får arbeta vid
covid/förkylningssymtom

2021

14. Har tillbud
rapporteras på
enheten under 2022?

 Nej (Eget) Hur många tillbud har
rapporteras på enheten
under 2022?

2021

15. Har arbetsskador
rapporteras på
enheten under 2022?

 Nej (Eget) Hur många arbetsskador
har rapporteras?

Beskriv sammanfattande
vad arbetsskadorna har
berott på

2021

16. Har Regionhälsan
varit inkopplade i
arbetsmiljöarbetet?

 Nej (Eget) Vid Ja-svar: 
I vilken typ av ärenden
har Regionhälsan varit
inkopplade
(arbetsanpassning,
rehabilitering,
gruppinsats, annat
arbetsmiljöarbete)?

Vi har ett bra samarbete
med Regionhälsan
Regionhälsan har varit
Arbetat i grupprocesser
gällande ärenden
gällande korttidsfrånvaro
Arbetsmiljökartläggning,
Chefshandledning

2021
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te ti k  i e   2  u re aSystematiskt arbetsmiljöarbete  2021 (Kommunstyrelseförvaltning)

  i taNamn på checklista Är
checklistan
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en
kommentar på
bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Datum

   

   

Årlig uppföljning 
Den här checklistan går igenom de
grundläggande delarna i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Checklistan behandlar såväl hur
arbetet bör genomföras som vad
som ska dokumenteras  Den är
lämplig att användas av chef och
skyddsombud vid en granskning om
hur väl verksamheten uppfyller
kraven enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete
exempelvis vid en årlig genomgång

Baseras på följande lagar och
föreskrifter  AFS
2015 4 Organisatorisk och social
arbetsmiljö (OSA) AFS
2001 1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) SFS
1977 1166 Arbetsmiljöförordning SFS
1977 1160 Arbetsmiljölagen (AML)

1. Finns rutiner för
hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet
(SAM) ska gå till?

Kanslienheten vill
utveckla arbetet med
rutiner över året så
att det inte bara är en
punkt på
dagordningen vid
APT  Systematiken
finns eftersom det
varit ett mycket nära
arbete kring
arbetsmiljö kopplat
till pandemin och
hemarbete

Övriga enheter har
rutiner  naturligtvis
kan arbetet utvecklas
än mer  När modulen
för arbetsmiljö införs
i stratsys under 2022
kommer
dokumentationen
finnas där kopplat till
det löpande arbetet
vilket är en
utveckling

Enhet upphandling 
samt övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

 

2021
Pågående
enligt
plan

Hur ska arbetsmiljöarbete ske
för de medarbetare som
arbetar övergripande inom
upphandling samt de som är
anställda övergripande inom
kommunstyrelseförvaltningen?
Beskrivning
De som under 2021 inte har
följts upp utifrån
kommunstyrelseförvaltningen
behöver planläggas att de är
en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet från 2022

Beskrivning
De som under 2021 inte har
följts upp utifrån
kommunstyrelseförvaltningen
behöver planläggas att de är
en del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet från 2022

Gunilla
Sandgren
Henrik
Arenvang

2022
04 06 
2022
12 31

2. Bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

Hur bedrivs
arbetsmiljöarbetet i
samverkan med
skyddsombud och
medarbetare?

Två enheter har
skyddsombud på
plats som deltar i det
nära arbetet  Övriga
enheter har dialog
med hela
arbetslaget
Skyddsombud finns
att tillgå om behov
finns  Särskilt
måltidsenheten som
har stor verksamhet
har nära samarbete
och samverkan med
skyddsombud
kopplat till
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Inom
Personalenheten har
en mindre grupp
utsetts till att
förarbeta olika
inriktningar kopplat
till arbetsmiljö under
2022  använder
Prevents framtagna
material

Enhet upphandling
samt övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

3. Har enheten tagit
emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

Vilka på enheten har
tagit emot skriftlig
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter?

Två enheter svarar
att de inte mottagit
fördelning  Dock
finns dokumenterad
skriftlig fördelning till
chef dokumenterad
centralt  vilket
innebär att det
behövs en
genomgång av
överordnad chef
gällande fördelning
av
arbetsmiljöuppgifter

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021
Pågående
enligt
plan

Genomgång av fördelning av
arbetsmiljöuppgifter 
Beskrivning
Näringslivsenhet samt
måltidsenhet behöver med
överordnad chef gå igenom
arbetsmiljöfördelningen

Beskrivning
Näringslivsenhet samt
måltidsenhet behöver med
överordnad chef gå igenom
arbetsmiljöfördelningen

Gunilla
Sandgren
Henrik
Arenvang

2022
04 06 
2022
12 31

4. Har de som tagit
emot fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

De som har
fördelning har
utbildning  Tillse att
ny chef på enhet
under kommande år
också genomgår
grundläggande
arbetsmiljöutbildning
via Regionhälsan
Någon enhet tycker
att det brister i
kunskap kopplat till
distansarbete och att
säkerställa en god
arbetsmiljö för de
som arbetar
hemifrån

Enhet upphandling
samt övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021
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  i taNamn på checklista Är
checklistan
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en
kommentar på
bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Datum

5. Har
skyddsombud/en
tillräcklig kunskap för
sitt uppdrag?

Alla skyddsombud i
Lindesbergs
kommun erbjuds att
gå den
gemensamma
grundutbildningen
via Regionhälsan
Måltidsenheten och
IT enheten har nära
samarbete och ser
också att deras
skyddsombud har
kunskaper som
erfordras  

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

6. Undersöks,
bedöms och
åtgärdas risker för
ohälsa och olycksfall
löpande?

Alla enheter anser att
detta följs  Det finns
bra information via
chefshandbok där
dokument som kan
användas finns att
tillgå

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

7. Genomfördes
riskbedömningar/ar
under 2021 på
enheten?

Ge exempel på
riskbedömningar och
vad de gällde

Ja  svarar alla
enheter  Alla har gjort
koppling till
pandemin och
distans/hemarbete
Måltidsenheten ger
dessutom exempel
när Tallens kök
byggdes om vilket
medförde tillfällig
förflyttning av
produktion

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

8. Finns det skriftliga
handlingsplaner för
åtgärder som ni inte
kunnat genomföra
direkt?

Några har inte något
som inte är
genomfört  Några
har handlingsplan
för ex arbetsuppgifter
som behöver utföras
men som inte
hunnits med
prioriteringslista
Någon enhet har
infört att på
dagordning till APT
införa balanslista i
början av
dagordningen för att
se till att det inte
glöms bort saker
som behöver
genomföras

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

9. Finns det åtgärder
i era handlingsplaner
(i de fall ni har
handlingsplan/er)?

Ge exempel på
åtgärder som finns i
era handlingsplaner

Exempel som anges
är inköp av
ergonomiska
hjälpmedel och
införande av olika
typer av checklistor
komplettering av
köksutrustning
vidareutveckla
dagordning vid APT

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

10. Görs uppföljning
av de genomförda
åtgärderna för att se
om de fått önskad
effekt?

Har för flera inte varit
relevant  Andra
svarar ja och någon
anger också att det
finns utrymme för
mer systematisk
uppföljning
Koppling till APT och
balanslista nämns
som
utvecklingsinriktning
framåt  

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021
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  i taNamn på checklista Är
checklistan
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en
kommentar på
bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Datum

11. Finns det tydliga
och välkända mål för
den organisatoriska
och sociala
arbetsmiljön?

Vid Ja svar  Ange
exempel på sådana
mål som finns

Alla enheter förutom
personalenheten
svarar nej vad gäller
tydliga mål
Personalenheten ser
fullmäktiges
inriktning vad gäller
att vara attraktiv
arbetsgivare som ett
tydligt mål  Enheten
ser utifrån
sjukfrånvaro och
aktiva åtgärder inom
arbetsmiljö till att
hålla nere
sjukfrånvaron

Behöver
övergripande arbetas
med och planläggas
för att tydliggöras på
respektive enhet
kopplad till attraktiv
arbetsgivare och
arbeta
hälsofrämjande

Enheten för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021
Pågående
enligt
plan

Alla enheter ska under året på
APT gå igenom och diskutera
vad inriktningen för enheten är
gällande social och
organisatorisk arbetsmiljö  
Beskrivning
ska ha koppling till attraktiv
arbetsgivare utifrån
sjukfrånvaro  hälsofrämjande
arbete och att se fram emot att
gå till arbetet
(medarbetarenkäten)

Beskrivning
ska ha koppling till attraktiv
arbetsgivare utifrån
sjukfrånvaro  hälsofrämjande
arbete och att se fram emot att
gå till arbetet
(medarbetarenkäten)

Gunilla
Sandgren
Henrik
Arenvang
Carina
Fyrpihl
Andreas
Blom

2022
04 06 
2022
12 31

12. Sjuktalet för
enheten 2021

Ange sjuktalet för
enheten 2021

Alla enheter har
angett sjuktal  men
en enhet har angett
på avvikande sätt
gentemot övriga

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

13. Har sjuktalet
förändrats sedan
2020?

 Hur ser
förändringen ut?
 Vad beror

förändringen på?

Förändring kopplad
till enhet är skriven
Olika orsaker till
ökning eller
minskning  Koppling
till covid tydlig
Mindre enheter som
har någon helt
sjukskriven får stor
skillnad i siffror  En
medarbetares
frånvaro påverkar
siffrorna för helheten
markant

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021

14. Har tillbud
rapporteras på
enheten under 2021?

Hur många tillbud
har rapporteras på
enheten under 2021?

Hur många tillbud
har rapporteras på
enheten under 2021?

Måltidsenheten har
26 rapporterade
tillbud  Flera enheter
har inte haft några
anmälningar under
året  Nytt digitalt
verktyg för anmälan
av tillbud och
arbetsskador är
infört under 2021
Flera anger att det är
viktigt att gå igenom
rutinen för anmälan
på APT kommande
år  samt
medvetandegöra
vikten av att anmäla
för att förebygga
skador på sikt

Enheten för
upphandling samt
övergripande
anställda på KSF har
inte följts upp

2021
Pågående
enligt
plan

Rutingenomgång på APT av
anmälan av arbetsskada och
tillbud 
Beskrivning
Alla enheter behöver ha
rutingenomgång för att
säkerställa att rutinen kring att
anmäla tillbud och
arbetsskada är känd bland alla
medarbetare

Beskrivning
Alla enheter behöver ha
rutingenomgång för att
säkerställa att rutinen kring att
anmäla tillbud och
arbetsskada är känd bland alla
medarbetare

Carina
Fyrpihl

2022
04 06 
2022
12 31
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  i taNamn på checklista Är
checklistan
besvarad?
(hovra
nedan)

åFråga Svar, Antal Instruktioner för
kommentar

Skriv en
kommentar på
bedömningen
här:

Period   Ansvarig
vp

Datum

15. Har arbetsskador
rapporteras på
enheten under 2021?

Hur många
arbetsskador har
rapporteras?

Beskriv
sammanfattande
vad arbetsskadorna
har berott på

Måltidsenheten har
11 anmälda
arbetsskador varav
7  inte förorsakat
sjukfrånvaro men 4
med sjukfrånvaro
Övriga enheter inte
haft någon
arbetsskada
Förebyggande arbete
framåt är att gå
igenom på APT för
att påvisa vikten av
att anmäla samt ha
kunskap om hur
rutinen ser ut

Enheten för
upphandling samt
övergripande
anställda för KSF har
inte följts upp

2021
Pågående
enligt
plan

Rutingenomgång på APT
gällande arbetsskada och
tillbud 
Beskrivning
Alla enheter behöver
säkerställa att rutinen gällande
anmälan av arbetsskada och
tillbud är väl känd bland alla
medarbetare

Beskrivning
Alla enheter behöver
säkerställa att rutinen gällande
anmälan av arbetsskada och
tillbud är väl känd bland alla
medarbetare

Carina
Fyrpihl

2022
04 06 
2022
12 31

16. Har Regionhälsan
varit inkopplade i
arbetsmiljöarbetet?

Vid Ja svar  I vilken
typ av ärenden har
Regionhälsan varit
inkopplade
(arbetsanpassning
rehabilitering
gruppinsats  annat
arbetsmiljöarbete )?

Flertalet enheter har
under året haft
insatser via
Regionhälsan
kopplat till enskilda
medarbetare och
stödinsatser  2
enheter har också
haft ergonomiska
genomgångar
kopplat till grupp
Personalenheten har
också övergripande
genomgångar med
Regionhälsan för att
säkerställa
uppföljning på
kommunnivå samt
behov av insatser
som Regionhälsan
ser behov av

Enhet för
upphandling samt
övergripande
anställda inom KSF
har inte följts upp

2021
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  4. Har de som tagit 
emot fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
tillräcklig kunskap 
för sitt uppdrag? 

 Ja(Eget) 
 

 

  2021    

5. Har 
skyddsombud/en 
tillräcklig kunskap 
för sitt uppdrag? 

 Ja(Eget) 
 

 

 Båda skyddsombuden har 
genomgått utbildning via fack 
samt tillsammans med chef. 

2021    
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  6. Undersöks, 
bedöms och 
åtgärdas risker för 
ohälsa och 
olycksfall löpande? 

 Ja(Eget) 
 

 

  2021    

7. Genomfördes 
riskbedömningar/ar 
under 2021 på 
enheten? 

 Ja(Eget) 
 

 

Ge exempel på 
riskbedömningar och 
vad de gällde 

Exempelvis: 
Riskbedömning Smitta kopplat 
till Covid-19 
Riskbedömning återgång från 
distansarbete 
Riskbedömning omorganisation 
Stadsbyggnadskontoret 

2021    
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  8. Finns det 
skriftliga 
handlingsplaner för 
åtgärder som ni inte 
kunnat genomföra 
direkt? 

 Ja(Eget) 
 

 

  2021    

9. Finns det 
åtgärder i era 
handlingsplaner (i 
de fall ni har 
handlingsplan/er)? 

 Ja(Eget) 
 

 

Ge exempel på 
åtgärder som finns i 
era handlingsplaner 

Information 
Användning av skyddsutrustning 
Ta hem kontorsinventarier för 
bättre ergonomi vid hemarbete 
Utbildning arbete på väg 

2021    

  



§112/22 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021- Kommunövergripande - KS 2022/181-1 Bilagor Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021- Kommunövergripande : A-2020-78-4_2022-01-26_Underlag SBB

  10. Görs 
uppföljning av de 
genomförda 
åtgärderna för att se 
om de fått önskad 
effekt? 

 Ja(Eget) 
 

 

  2021    

11. Finns det tydliga 
och välkända mål 
för den 
organisatoriska och 
sociala 
arbetsmiljön? 

 Ja(Eget) 
 

 

Vid Ja-svar: Ange 
exempel på sådana 
mål som finns 

• Arbetsmiljöfrågorna ska 
vara synliga och en 
naturlig del av varje 
medarbetares vardag. 

• Inga arbetsskador ska 
förekomma. 

• Alla tillbud ska 
rapporteras. 

• Medarbetarenkäter ska 
genomföras, 
analyseras och leda till 
förbättringsåtgärder. 

• Det ska finnas en god 
samverkan inom 
förvaltningen och 
mellan förvaltningen, 
samhällsbyggnads-
förbundet och 
samverkans-
kommunerna. 

2021    
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  12. Sjuktalet för 
enheten 2021 

 Ej Relevant(Eget) 
 

 

Ange sjuktalet för 
enheten 2021 

4,32 2021    

13. Har sjuktalet 
förändrats sedan 
2020? 

 Ja(Eget) 
 

 

- Hur ser 
förändringen ut? 
- Vad beror 
förändringen på? 

Sjuktalet har minskat jämfört 
med 2020. Det finns inte någon 
tydlig orsak till minskningen, 
men det är troligt att Covid-19 
och distansarbete påverkar 
sjukfrånvaron. 

2021    
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  14. Har tillbud 
rapporteras på 
enheten under 
2021? 

 Ja(Eget) 
 

 

Hur många tillbud 
har rapporterats på 
enheten under 
2021? 
 
 

17st totalt 
Brandtillbud kopplat till en brand, 
frånvaro av brandvarnare och 
skyltning etc. 
Hot & våld 
Stress 
Föremål som föll från tak och 
höll på att träffa medarbetare. 

2021    

15. Har 
arbetsskador 
rapporteras på 
enheten under 
2021? 

 Ja(Eget) 
 

 

Hur många 
arbetsskador har 
rapporteras? 
 
Beskriv 
sammanfattande vad 
arbetsskadorna har 
berott på 

4st 
Klämskada, fallolycka 2st, 
skärskada 

2021    
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  16. Har 
Regionhälsan varit 
inkopplade i 
arbetsmiljöarbetet? 

 Ja(Eget) 
 

 

Vid Ja-svar: I vilken 
typ av ärenden har 
Regionhälsan varit 
inkopplade 
(arbetsanpassning, 
rehabilitering, 
gruppinsats, annat 
arbetsmiljöarbete...)? 

Rehabiliotering samt 
förebyggande åtgärder för att 
motverka sjukskrivning 

2021    
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 Kommunstyrelseförvaltningen 

Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen  
           

Svar på Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 
2021 för kommunstyrelsen  
Förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och tar med 
synpunkterna i framtida arbete av planer och uppföljningar 

 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av styrelsens och 
nämndernas ansvarstagande för intern styrning och kontroll samt 
måluppfyllelse. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra 
verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För 
att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner 
för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa 
rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera 
att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 
underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande 
revisionsfråga ska besvaras:  

 
• Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med 
tillräcklig intern kontroll?  

 
Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, barn- och 
utbildnings-nämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen.  
 
Granskningen har är uppdelade i områdena ändamålsenlighet, ekonomiskt 
tillfredsställande och intern kontroll 

 
För kommunstyrelsen så är under sammanfattning området intern kontroll 
gult och områdena ändamålsenlighet och ekonomiskt tillfredsställande är 
gröna. Internkontroll får gult enligt granskningen utifrån att de finner delvis 
en avsaknad av tydlig omfattning på uppföljningen samt avsaknad av tydlig 
ansvarsfördelning för vem som ansvarar för uppföljningen samt när 
uppföljningen ska ske. Förvaltningen tar med dessa synpunkter till 2022 års 
uppföljning att genom att tydliggöra omfattningen av uppföljningen. I beslutat 
Årshjul finns beslut om när internkontrollen ska följas upp. 
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Indikatorerna behöver förbättras och utvecklas men att hitta bra indikatorer 
är svårt när det gäller stödfunktioner och då är det viktigt att göra djupare 
analyser av vad som skett inom verksamheten. 
 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 
Ekonomienheten 
Näringslivsenheten 
Kanslienheten 
It- och teleenheten 
Måltidsenheten 
Perosnalenheten 
Bilagor: 
Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS TN BIN SN SBN

Ändamålsenlighet Grön Gul Gul Gul Gul

Ekonomiskt tillfredsställande Grön Röd Röd Röd Röd

Intern kontroll Gul Grön Grön Grön Grön
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För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för att 

öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till samtliga nämnder:

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.

5

Rekommendationer
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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. 

För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 

säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och 

utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande 

övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande områden: 

1. Styrning, kontroll och åtgärder: översiktlig nivå 

2. Måluppfyllelse för verksamheten. 

3. Måluppfyllelse för ekonomin. 

Därutöver sker även en kompletterande granskning inom följande område för kommunstyrelsen: 

4. Intern kontroll

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen 

sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 

2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se “syfte 

och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

7

Inledning
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Kommunens organisation
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Ett årshjul för planering och uppföljning för år 2021 antas av kommunstyrelsen (KS 2020/269-1). Av årshjulet framgår förutsättningar 

för styrelsens, nämndernas och bolagens planering och uppföljning under året. 

Mål och budget

Planeringsprocessen ska syfta till planering på lång sikt, utifrån välfärdens utmaningar och trender. Kommunen ska varje år upprätta 

grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och budget för minst tre år (Budget och VP) för att uppnå en god ekonomisk 

hushållning.

Delårsredovisning per den 31 augusti

Delårsredovisningen är en uppföljning och analys av ekonomi, personal och verksamhet per den 31 augusti. Det är en avstämning av

kommunens arbete med god ekonomisk hushållning med helårsprognos.

Internkontroll 

Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska 

med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

● Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

● Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

● Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med delårs- och helårsuppföljningen.

En risk- och väsentlighetsanalys ska ingå i internkontrollplanen. Risk- och väsentlighetsanalysen avser att identifiera och kartlägga 

händelser som medför en risk att inte nå önskat resultat. Riskerna ska även värderas utifrån sannolikheten för att de kan inträffa och 

vad allvarlighetsgraden blir om de inträffar. Analysen ska innehålla beslut om hur riskerna ska hanteras genom att undvika risken 

genom att förändra eller ta bort de effekter som ger upphov till risken. Det kan också handla om att begränsa en risk till en

accepterad nivå genom att minska sannolikheten och/eller allvarlighetsgraden att en händelse inträffar. Den ska även innehålla till 

vem uppföljningen ska rapporteras, omfattning på uppföljningen och när rapporteringen ska ske.

9

Årshjul för planering och uppföljning 2021
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Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med bland annat en analys om hur kommunen uppnått god ekonomisk 

hushållning genom måluppfyllelse av de övergripande målen och de finansiella målen. Den innehåller även en personalredovisning, 

ekonomisk översikt och analys och räkenskaper för hela kommunkoncernen. Verksamhetsberättelsen ska innehålla nämndernas och 

bolagens måluppfyllelse samt kommentarer och analys. Kommunstyrelsens mål- och budgetberedning har en analysdag i mitten av 

mars.

Övrig uppföljning och analys

Förutom årsredovisning och delårsredovisning får kommunstyrelsen uppföljning och analys med helårsprognos i mars, april och 

oktober. Uppföljningen i april är mer omfattande och innehåller uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för att 

kommunstyrelse och nämnder ska kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen resultatdialog med nämnder, kommunalförbund och 

bolagskoncernen i samband med uppföljningen för april och augusti. Utöver detta kallar kommunstyrelsen ansvarig förvaltningschef

eller VD i bolag vid större avvikelse i budget eller verksamhet.

10



Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 

8b, 8e

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 

ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: + 17,6 mnkr för 

kommunstyrelseförvaltningen.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7b-c, 8a, 8c-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för 

att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Ja, styrelsen fastställer mål- och budget för 2021-

2023 vid sammanträde 2020-11-17 §167

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Ja, styrelsen fastställer mål- och budget för 2021-

2023 vid sammanträde 2020-11-17 §167

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 

verksamhet?

Grön Styrelsen har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för styrelsens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Styrelsens kvalitetsfaktorer har i de flesta fall 

tillhörande indikatorer vilket gör målen delvis 

mätbara, men de saknar ingångs- samt 

målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

I årshjulet så är det beslutat att det ska ske en 

enklare ekonomisk avstämning efter februari och 

september från 2021, för att sedan göra djupare 

analyser efter mars, april, augusti och oktober.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomisk uppföljning sker i februari, mars, 

september samt oktober. I delårsrapport per sista 

augusti redovisas ekonomi samt måluppfyllelse. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar en 

lägesrapport i april där de redovisar ekonomi 

samt måluppfyllelse.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2021 

görs bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål.

Ytterligare förslag på åtgärder ges i 

lägesrapporten per april samt i delårsrapporten per 

augusti.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Grön I samtliga månadsuppföljningar (februari, mars, 

september, oktober) samt i lägesrapport per april 

uppmanas nämnderna att arbeta för att hålla 

budget samt att besluta och verkställa sina 

effektiviseringar.

I samband med lägesrapport per april beslutar 

styrelsen om flertal åtgärder, bl.a. “Socialnämnden 

och Tillväxtnämnden ges uppdraget att hitta 

lösningar för att minska försörjningsstödet”.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Gul För grunduppdragen bedöms:

● 2 gröna (grunduppdraget uppnås)

● 2 gula (grunduppdraget uppnås till stor del)

För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 5 gröna (kvalitén uppnås)

● 3 gula (kvalitén på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 6 gula (målet på väg att uppnås)

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön En positiv avvikelse mot budget om 17,6 mnkr 

redovisas i verksamhetsberättelsen. 
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Granskningsiakttagelser, Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Grön Enligt direktiv ska en risk- och väsentlighetsanalys 

genomföras i samband med upprättandet av 

internkontrollplan. Se slide 9. 

Upprättade internkontrollplaner bygger på risk- och 

väsentlighetsanalyser.

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 

intern kontroll?

Gul De riskområden som tas upp i internkontrollplanen 

är dokumenterade. 

Vi har i granskningen inte tagit del av riskanalyser 

som omfattar risker utöver de som formuleras i 

internkontrollplanen. 

7. Plan för intern 

kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Gul Planen ska, enligt Reglemente för intern kontroll 

antagen av KF 2014-06-17, innehålla

● Rutiner och kontrollmoment som ska 

genomföras och följas upp

● Omfattning på uppföljningen (metod och 

frekvens)

● Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen

● Till vem uppföljningen ska rapporteras

● När rapporteringen ska ske

● Genomförd riskbedömning

Vi finner delvis en avsaknad av tydlig omfattning på 

uppföljningen. Vi finner även till viss del avsaknad 

över tydlig ansvarsfördelning för vem som ansvarar 

för uppföljning, till vem uppföljningen ska 

rapporteras samt att det inte framgår när respektive 

kontrollmoment ska rapporteras till ansvarig.
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Granskningsiakttagelser, Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

7. Plan för intern 

kontroll

b) Har styrelsen antagit plan för innevarande 

år?

Gul Det finns en internkontrollplan för 

kommunstyrelseförvaltningen, som antogs av 

Utskottet för stöd och strategi vid deras 

sammanträde 2021-03-09 §9. Denna expedieras i 

samband med detta till styrelsen för kännedom.

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 

förekommande risker av olika slag?

Grön Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 

omfattar risker av olika slag, totalt sex.

8. Rapportering a) Har styrelsen upprättat direktiv för 

rapportering till nämnden?
Grön Ja. Uppföljning av internkontrollplanen ska ske i 

samband med delårs- och helårsuppföljningen.

b) Sker rapportering till styrelsen enligt 

direktiv?
Grön Uppföljning av internkontroll för 

kommunstyrelseförvaltningen sker enligt givna 

direktiv, i samband med delårsrapporten vid 

sammanträde 2021-10-19 §138 samt i samband 

med bokslut, vid sammanträde 2022-03-01 §35.

c) Fokuserar rapportering på resultat och 

analys?
Grön I uppföljningsrapporten för internkontroll vid helår 

noteras en samlad analys och angivet 

förändringsarbete för att minska sårbarheten och 

riskerna. Därtill finns kommenterar till respektive 

riskområde. 

d) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån 

lämnad rapportering?
Grön I den samlade uppföljningen finns en kolumn för 

eventuella åtgärder. Vi noterar att det till 

övervägande del formuleras åtgärder utifrån lämnad 

rapportering, där behov för åtgärder föreligger. 
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Granskningsiakttagelser, Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

8. Rapportering e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 

enlighet med fullmäktiges direktiv?
Grön Resultatet av uppföljningen ska enligt Reglemente 

för intern kontroll antagen av KF 2014-06-17, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 

nämnd eller styrelse i den omfattning som fastställts 

i den interna kontrollplanen. Detta görs enligt givna 

direktiv.



Tillväxtnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: - 2,3 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för 

att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2021-03-16 §19 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2021-03-16 §19 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Nämndens kvalitetsfaktorer har tillhörande 

indikatorer vilket gör målen delvis mätbara, men 

de saknar ingångs- samt målvärden vilket 

försvårar uppföljning och utvärdering av 

måluppfyllelsen. Utvecklingsmålen saknar 

utvecklingsindikatorer och ingångs- samt 

målvärden vilket gör de icke mätbara.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomisk månadsuppföljning sker per sista 

mars samt per sista oktober.

I lägesrapport per sista april samt delårsrapport 

per sista augusti följer man upp måluppfyllnad 

samt ekonomi. Vi noterar en bristfällig uppföljning 

av utvecklingsmålen med anledning av att dessa 

saknar utvecklingsindikatorer.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs 

bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål. Förslag på ytterligare åtgärder ges i löptext i 

delårsrapporten, men det beslutas ej om några 

åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Röd Vid ekonomisk uppföljning per mars, lägesrapport 

per april prognostiserar nämnden en negativ 

avvikelse mot budget vid helår om 4 mnkr. Inga 

åtgärder vidtas. Vid delårsrapport per augusti 

samt vid ekonomisk uppföljning per mars 

prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om 

2,3 mnkr. Inga åtgärder vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 2 gröna (kvalitén uppnås)

● 6 gula (kvalitén på väg att uppnås)

● 5 röda (kvalitén uppnås inte)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 1 grönt (målet är uppfyllt)

● 2 gula (målet är på väg att uppfyllas)

● 1 rött (målet är inte uppfyllt)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot 

årets budget om -2,3 mnkr, vilket motsvarar -2,7% 

i avvikelse mot årets budget.



Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 202X. 

Resultat mot driftbudget: - 16,6 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021. Vi noterar dock utvecklingsområden.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden för att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl 

budget vid sammanträde 2020-12-14 §128

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl 

budget vid sammanträde 2020-12-14 §128

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 

målen delvis mätbara, men saknar dock ingångs-

samt målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomisk månadsuppföljning sker per sista 

mars.

Lägesrapport per sista april samt delårsrapport 

per sista augusti var man rapporterar 

måluppfyllelse samt ekonomi.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs 

bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål. Förslag på ytterligare åtgärder ges i löptext i 

delårsrapporten, men det beslutas ej om några 

åtgärder för bättre måluppfyllelse.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Gul Vid månadsuppföljning per mars samt vid 

lägesrapport per april beslutar nämnden om 

åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 

då prognos för helår är en negativ avvikelse mot 

budget  om -17 mnkr. 

Vid delårsrapport per augusti prognostiseras 

fortfarande en negativ avvikelse mot budget om -

17 mnkr trots vidtagna åtgärder. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 6 gula (kvalitén på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 gula (kvalitén på väg att uppnås)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot 

årets budget om -16,6 mnkr, vilket motsvarar -

2,5% i avvikelse mot årets budget.



Socialnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: - 25,1 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har  varit 

tillräcklig under år 2021. Vi noterar dock utvecklingsområden.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- samt målvärden för att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl budget 

vid sammanträde 2020-12-10 §118

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl budget 

vid sammanträde 2020-12-10 §118

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 

målen delvis mätbara, men saknar dock ingångs-

samt målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomiska månadsuppföljningar sker per sista 

februari, mars, maj samt per sista oktober. 

Lägesrapport per sista april samt delårsrapport per 

sista augusti var man rapporterar måluppfyllelse 

samt ekonomi.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 

åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs bedömning 

och prognos för måluppfyllelse av utvecklingsmålen. 

Åtgärder som vidtagits under året och förklaringar till 

utfall redovisas för varje mål. Förslag på ytterligare 

åtgärder ges i löptext i delårsrapporten, men det 

beslutas ej om några åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Gul I månadsuppföljning per februari, mars, maj samt juli, i 

lägesrapport per sista april samt i delårsrapport per 

sista augusti antar nämnden åtgärder för en budget i 

balans. I månadsuppföljning per juli beslutar nämnden 

om ytterligare åtgärder, t.ex. köpstopp till och med 

årets slut.

I samband med delårsrapport per sista augusti 

beslutar nämnden att uppmana samtliga verksamheter 

hålla en ekonomisk återhållsamhet utifrån det 

ekonomiska läget.

Den negativa avvikelsen blir mindre med året, men vid 

månadsuppföljningen i oktober prognostiserar 

nämnden fortfarande en negativ avvikelse mot budget 

med -28,6 mnkr. I samband med detta vidtas inga 

åtgärder.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 1 grönt (kvalitén uppnås)

● 11 gula (kvalitén på väg att uppnås)

● 2 orange (kvalitén på väg att inte uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 gula (målet är på väg att uppfyllas)

● 1 rött (målet är inte uppnått)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot årets 

budget om -25,1 mnkr, vilket motsvarar -4,4% i 

avvikelse mot årets budget.



Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: - 1,4 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden för att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att vidta tydliga åtgärder för att nå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2020-11-11 §437

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2020-11-11 §437

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 

målen delvis mätbara, men saknar dock ingångs-

samt målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomiska månadsuppföljningar sker per sista 

mars samt per sista oktober. 

Lägesrapport per sista april samt delårsrapport 

per sista augusti var man rapporterar 

måluppfyllelse samt ekonomi.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs 

bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål. Förslag på ytterligare åtgärder ges i löptext i 

delårsrapporten, men det beslutas ej om några 

åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Röd Vid ekonomisk månadsuppföljning per mars och i 

lägesrapport per april prognostiserar man ett 

nollresultat mot budget. Vid delårsrapport per 

sista augusti prognostiserar nämnden en negativ 

avvikelse mot budget om 700 tkr, men inga 

åtgärder vidtas. Vid oktobers månadsuppföljning 

är prognosen fortfarande en negativ avvikelse om 

700 tkr mot budget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 2 gröna (kvalitén uppnås)

● 4 gula (kvalitén är på väg att uppnås)

● 1 orange (kvalitén är på väg att inte uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 gula (målet är på väg att uppfyllas)

● 1 orange (målet är på väg att inte uppfyllas)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämndens redovisar en negativ avvikelse mot 

budget om ca -1,2 mnkr, vilket motsvarar -5% i 

avvikelse mot årets budget.



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga KS TN BIN SN SBN

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön Grön Grön

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Gul Gul Gul Gul

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till 

nämnden?

Grön Grön Grön Grön Grön

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Grön Grön Grön Grön Grön

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Gul Gul Gul Gul

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Röd Gul Gul Röd

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul Gul Gul

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Röd Röd Röd Röd
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Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst intern 
kontroll kommunstyrelsen

Revisionsfråga KS

12.  Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges direktiv? Grön

13.  Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll? Gul

14.  Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges direktiv? Gul

15. Har styrelsen antagit plan för innevarande år? Gul

16.  Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av 

olika slag?

Grön

17. Har styrelsen upprättat direktiv för rapportering till nämnden? Grön

18. Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv? Grön

19. Fokuserar rapportering på resultat och analys? Grön

20. Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering? Grön

21. Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i enlighet med fullmäktiges 

direktiv?

Grön



pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommuns revisorer enligt de 

villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 

eller delar av denna rapport.
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Revisorerna 

Kommunstyrelsen för svar 
Barn- och utbildningsnämnden för svar 
Socialnämnden för svar 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för svar 
Tillväxtnämnden för svar 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2021 

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskningen av styrelsen och nämnderna.  

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har kommunstyrelsens och nämndernas 

förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt med tillräcklig intern kontroll? 

Revisionsobjekten i granskningen har varit kommunstyrelsen, tillväxtnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.  

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder: 

• Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indi-

katorer för samtliga mål, för att öka mätbarheten. 

• Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen. 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till samtliga nämnder: 

• Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans. 

Iakttagelser och bedömningar för respektive nämnd framgår i bifogad rapport som har be-

handlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2022-04-14. 

Revisorerna önskar separata svar från styrelsen och respektive nämnd senast 2022-08-31. 

FÖR REVISORERNA 
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    KS 2022/160 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
           

Svar på revisionsrapport Granskning av löpande internkontroll i 
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer 

Förslag till beslut 
• Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och synpunkterna att 

stärka upp rutinerna för att säkerställa en korrekt klassificering av 
generella och riktade statsbidrag och kommer att säkerställa att alla 
obligatoriska tilläggsupplysningar enligt R2 finns med i 
årsredovisningen kommer att åtgärdas till bokslut 2022. 

Ärendebeskrivning 
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs 
kommun genomfört en granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer. Granskningens 
syfte är att besvara huruvida den internkontrollen avseende utvalda löpande 
redovisningsrutiner och administrativa processer är tillräckliga. De områden 
som granskats är löpande bokföring (med fokus på manuella 
bokföringsposter) och intäktprocessen (med fokus på skatter, utjämning, 
generella bidrag samt riktade statsbidrag). Utifrån genomförd granskning är 
bedömningen att den interna kontrollen avseende utvalda löpande 
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer i allt väsentligt är 
tillräcklig även om det finns möjlighet att ytterligare stärka den interna 
kontrollen. 
Förbättringsförslagen är att stärka upp rutinerna för att säkerställa en korrekt 
klassificering av generella och riktade statsbidrag och säkerställa att alla 
obligatoriska tilläggsupplysningar enligt R2 och det kommer att åtgärdas inför 
bokslut 2022. 
 

Gunilla Sandgren Anette Persson 
Ekonomichef Controller 

För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare 
Bilagor: 
Revisonsrapporten 
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Sammanfattande revisionell bedömning

Granskningsområde KS TN BIN SN SBN

Ändamålsenlighet Grön Gul Gul Gul Gul

Ekonomiskt tillfredsställande Grön Röd Röd Röd Röd

Intern kontroll Gul Grön Grön Grön Grön
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För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen och samtliga nämnder:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för att 

öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till samtliga nämnder:

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.

5

Rekommendationer



Inledning
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Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. 

För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 

säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och 

utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande 

övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande områden: 

1. Styrning, kontroll och åtgärder: översiktlig nivå 

2. Måluppfyllelse för verksamheten. 

3. Måluppfyllelse för ekonomin. 

Därutöver sker även en kompletterande granskning inom följande område för kommunstyrelsen: 

4. Intern kontroll

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen 

sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 

2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se “syfte 

och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

7

Inledning
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Kommunens organisation
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Ett årshjul för planering och uppföljning för år 2021 antas av kommunstyrelsen (KS 2020/269-1). Av årshjulet framgår förutsättningar 

för styrelsens, nämndernas och bolagens planering och uppföljning under året. 

Mål och budget

Planeringsprocessen ska syfta till planering på lång sikt, utifrån välfärdens utmaningar och trender. Kommunen ska varje år upprätta 

grunduppdrag, kvalitetsfaktorer, utvecklingsmål och budget för minst tre år (Budget och VP) för att uppnå en god ekonomisk 

hushållning.

Delårsredovisning per den 31 augusti

Delårsredovisningen är en uppföljning och analys av ekonomi, personal och verksamhet per den 31 augusti. Det är en avstämning av

kommunens arbete med god ekonomisk hushållning med helårsprognos.

Internkontroll 

Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut och fastställda grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

uppfylls, genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska 

med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

● Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

● Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

● Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med delårs- och helårsuppföljningen.

En risk- och väsentlighetsanalys ska ingå i internkontrollplanen. Risk- och väsentlighetsanalysen avser att identifiera och kartlägga 

händelser som medför en risk att inte nå önskat resultat. Riskerna ska även värderas utifrån sannolikheten för att de kan inträffa och 

vad allvarlighetsgraden blir om de inträffar. Analysen ska innehålla beslut om hur riskerna ska hanteras genom att undvika risken 

genom att förändra eller ta bort de effekter som ger upphov till risken. Det kan också handla om att begränsa en risk till en

accepterad nivå genom att minska sannolikheten och/eller allvarlighetsgraden att en händelse inträffar. Den ska även innehålla till 

vem uppföljningen ska rapporteras, omfattning på uppföljningen och när rapporteringen ska ske.

9

Årshjul för planering och uppföljning 2021
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Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse med bland annat en analys om hur kommunen uppnått god ekonomisk 

hushållning genom måluppfyllelse av de övergripande målen och de finansiella målen. Den innehåller även en personalredovisning, 

ekonomisk översikt och analys och räkenskaper för hela kommunkoncernen. Verksamhetsberättelsen ska innehålla nämndernas och 

bolagens måluppfyllelse samt kommentarer och analys. Kommunstyrelsens mål- och budgetberedning har en analysdag i mitten av 

mars.

Övrig uppföljning och analys

Förutom årsredovisning och delårsredovisning får kommunstyrelsen uppföljning och analys med helårsprognos i mars, april och 

oktober. Uppföljningen i april är mer omfattande och innehåller uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för att 

kommunstyrelse och nämnder ska kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsen resultatdialog med nämnder, kommunalförbund och 

bolagskoncernen i samband med uppföljningen för april och augusti. Utöver detta kallar kommunstyrelsen ansvarig förvaltningschef

eller VD i bolag vid större avvikelse i budget eller verksamhet.

10



Kommunstyrelsen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a, 6a, 7a, 

8b, 8e

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på 

ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Styrelsen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: + 17,6 mnkr för 

kommunstyrelseförvaltningen.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d, 6b, 7b-c, 8a, 8c-d

Gul Den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för 

att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har styrelsen antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Ja, styrelsen fastställer mål- och budget för 2021-

2023 vid sammanträde 2020-11-17 §167

2. Budget a) Har styrelsen antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Ja, styrelsen fastställer mål- och budget för 2021-

2023 vid sammanträde 2020-11-17 §167

3. Mål a) Finns mål formulerade för styrelsens 

verksamhet?

Grön Styrelsen har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för styrelsens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Styrelsens kvalitetsfaktorer har i de flesta fall 

tillhörande indikatorer vilket gör målen delvis 

mätbara, men de saknar ingångs- samt 

målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har styrelsen upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

I årshjulet så är det beslutat att det ska ske en 

enklare ekonomisk avstämning efter februari och 

september från 2021, för att sedan göra djupare 

analyser efter mars, april, augusti och oktober.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomisk uppföljning sker i februari, mars, 

september samt oktober. I delårsrapport per sista 

augusti redovisas ekonomi samt måluppfyllelse. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar en 

lägesrapport i april där de redovisar ekonomi 

samt måluppfyllelse.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Grön I delårsrapporten jan-aug för nämnderna 2021 

görs bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål.

Ytterligare förslag på åtgärder ges i 

lägesrapporten per april samt i delårsrapporten per 

augusti.

d) Vidtar styrelsen tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Grön I samtliga månadsuppföljningar (februari, mars, 

september, oktober) samt i lägesrapport per april 

uppmanas nämnderna att arbeta för att hålla 

budget samt att besluta och verkställa sina 

effektiviseringar.

I samband med lägesrapport per april beslutar 

styrelsen om flertal åtgärder, bl.a. “Socialnämnden 

och Tillväxtnämnden ges uppdraget att hitta 

lösningar för att minska försörjningsstödet”.

5. Måluppfyllelse a) Når styrelsen uppsatta mål för verksamheten? Gul För grunduppdragen bedöms:

● 2 gröna (grunduppdraget uppnås)

● 2 gula (grunduppdraget uppnås till stor del)

För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 5 gröna (kvalitén uppnås)

● 3 gula (kvalitén på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 6 gula (målet på väg att uppnås)

b) Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? Grön En positiv avvikelse mot budget om 17,6 mnkr 

redovisas i verksamhetsberättelsen. 
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Granskningsiakttagelser, Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

6. Riskanalys a) Har riskanalys utförts i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Grön Enligt direktiv ska en risk- och väsentlighetsanalys 

genomföras i samband med upprättandet av 

internkontrollplan. Se slide 9. 

Upprättade internkontrollplaner bygger på risk- och 

väsentlighetsanalyser.

b) Finns en dokumenterad riskanalys för 

intern kontroll?

Gul De riskområden som tas upp i internkontrollplanen 

är dokumenterade. 

Vi har i granskningen inte tagit del av riskanalyser 

som omfattar risker utöver de som formuleras i 

internkontrollplanen. 

7. Plan för intern 

kontroll

a) Har plan upprättats i enlighet med 

fullmäktiges direktiv? 

Gul Planen ska, enligt Reglemente för intern kontroll 

antagen av KF 2014-06-17, innehålla

● Rutiner och kontrollmoment som ska 

genomföras och följas upp

● Omfattning på uppföljningen (metod och 

frekvens)

● Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen

● Till vem uppföljningen ska rapporteras

● När rapporteringen ska ske

● Genomförd riskbedömning

Vi finner delvis en avsaknad av tydlig omfattning på 

uppföljningen. Vi finner även till viss del avsaknad 

över tydlig ansvarsfördelning för vem som ansvarar 

för uppföljning, till vem uppföljningen ska 

rapporteras samt att det inte framgår när respektive 

kontrollmoment ska rapporteras till ansvarig.
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Granskningsiakttagelser, Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

7. Plan för intern 

kontroll

b) Har styrelsen antagit plan för innevarande 

år?

Gul Det finns en internkontrollplan för 

kommunstyrelseförvaltningen, som antogs av 

Utskottet för stöd och strategi vid deras 

sammanträde 2021-03-09 §9. Denna expedieras i 

samband med detta till styrelsen för kännedom.

c) Är planen heltäckande, dvs. omfattar den 

förekommande risker av olika slag?

Grön Kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 

omfattar risker av olika slag, totalt sex.

8. Rapportering a) Har styrelsen upprättat direktiv för 

rapportering till nämnden?
Grön Ja. Uppföljning av internkontrollplanen ska ske i 

samband med delårs- och helårsuppföljningen.

b) Sker rapportering till styrelsen enligt 

direktiv?
Grön Uppföljning av internkontroll för 

kommunstyrelseförvaltningen sker enligt givna 

direktiv, i samband med delårsrapporten vid 

sammanträde 2021-10-19 §138 samt i samband 

med bokslut, vid sammanträde 2022-03-01 §35.

c) Fokuserar rapportering på resultat och 

analys?
Grön I uppföljningsrapporten för internkontroll vid helår 

noteras en samlad analys och angivet 

förändringsarbete för att minska sårbarheten och 

riskerna. Därtill finns kommenterar till respektive 

riskområde. 

d) Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån 

lämnad rapportering?
Grön I den samlade uppföljningen finns en kolumn för 

eventuella åtgärder. Vi noterar att det till 

övervägande del formuleras åtgärder utifrån lämnad 

rapportering, där behov för åtgärder föreligger. 
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Granskningsiakttagelser, Intern kontroll

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

8. Rapportering e) Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i 

enlighet med fullmäktiges direktiv?
Grön Resultatet av uppföljningen ska enligt Reglemente 

för intern kontroll antagen av KF 2014-06-17, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 

nämnd eller styrelse i den omfattning som fastställts 

i den interna kontrollplanen. Detta görs enligt givna 

direktiv.



Tillväxtnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: - 2,3 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden samt indikatorer för samtliga mål, för 

att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2021-03-16 §19 

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2021-03-16 §19 

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Nämndens kvalitetsfaktorer har tillhörande 

indikatorer vilket gör målen delvis mätbara, men 

de saknar ingångs- samt målvärden vilket 

försvårar uppföljning och utvärdering av 

måluppfyllelsen. Utvecklingsmålen saknar 

utvecklingsindikatorer och ingångs- samt 

målvärden vilket gör de icke mätbara.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomisk månadsuppföljning sker per sista 

mars samt per sista oktober.

I lägesrapport per sista april samt delårsrapport 

per sista augusti följer man upp måluppfyllnad 

samt ekonomi. Vi noterar en bristfällig uppföljning 

av utvecklingsmålen med anledning av att dessa 

saknar utvecklingsindikatorer.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs 

bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål. Förslag på ytterligare åtgärder ges i löptext i 

delårsrapporten, men det beslutas ej om några 

åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Röd Vid ekonomisk uppföljning per mars, lägesrapport 

per april prognostiserar nämnden en negativ 

avvikelse mot budget vid helår om 4 mnkr. Inga 

åtgärder vidtas. Vid delårsrapport per augusti 

samt vid ekonomisk uppföljning per mars 

prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om 

2,3 mnkr. Inga åtgärder vidtas.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 2 gröna (kvalitén uppnås)

● 6 gula (kvalitén på väg att uppnås)

● 5 röda (kvalitén uppnås inte)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 1 grönt (målet är uppfyllt)

● 2 gula (målet är på väg att uppfyllas)

● 1 rött (målet är inte uppfyllt)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot 

årets budget om -2,3 mnkr, vilket motsvarar -2,7% 

i avvikelse mot årets budget.



Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 202X. 

Resultat mot driftbudget: - 16,6 MSEK

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021. Vi noterar dock utvecklingsområden.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden för att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl 

budget vid sammanträde 2020-12-14 §128

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl 

budget vid sammanträde 2020-12-14 §128

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 

målen delvis mätbara, men saknar dock ingångs-

samt målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomisk månadsuppföljning sker per sista 

mars.

Lägesrapport per sista april samt delårsrapport 

per sista augusti var man rapporterar 

måluppfyllelse samt ekonomi.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs 

bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål. Förslag på ytterligare åtgärder ges i löptext i 

delårsrapporten, men det beslutas ej om några 

åtgärder för bättre måluppfyllelse.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Gul Vid månadsuppföljning per mars samt vid 

lägesrapport per april beslutar nämnden om 

åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 

då prognos för helår är en negativ avvikelse mot 

budget  om -17 mnkr. 

Vid delårsrapport per augusti prognostiseras 

fortfarande en negativ avvikelse mot budget om -

17 mnkr trots vidtagna åtgärder. 

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 6 gula (kvalitén på väg att uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 gula (kvalitén på väg att uppnås)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot 

årets budget om -16,6 mnkr, vilket motsvarar -

2,5% i avvikelse mot årets budget.



Socialnämnden



PwC

Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 April 2022

27

Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: - 25,1 mnkr.

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har  varit 

tillräcklig under år 2021. Vi noterar dock utvecklingsområden.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- samt målvärden för att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå budget i balans.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl budget 

vid sammanträde 2020-12-10 §118

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden beslutar om verksamhetsplan inkl budget 

vid sammanträde 2020-12-10 §118

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 

målen delvis mätbara, men saknar dock ingångs-

samt målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomiska månadsuppföljningar sker per sista 

februari, mars, maj samt per sista oktober. 

Lägesrapport per sista april samt delårsrapport per 

sista augusti var man rapporterar måluppfyllelse 

samt ekonomi.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

4. Rapportering och 

åtgärder

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs bedömning 

och prognos för måluppfyllelse av utvecklingsmålen. 

Åtgärder som vidtagits under året och förklaringar till 

utfall redovisas för varje mål. Förslag på ytterligare 

åtgärder ges i löptext i delårsrapporten, men det 

beslutas ej om några åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Gul I månadsuppföljning per februari, mars, maj samt juli, i 

lägesrapport per sista april samt i delårsrapport per 

sista augusti antar nämnden åtgärder för en budget i 

balans. I månadsuppföljning per juli beslutar nämnden 

om ytterligare åtgärder, t.ex. köpstopp till och med 

årets slut.

I samband med delårsrapport per sista augusti 

beslutar nämnden att uppmana samtliga verksamheter 

hålla en ekonomisk återhållsamhet utifrån det 

ekonomiska läget.

Den negativa avvikelsen blir mindre med året, men vid 

månadsuppföljningen i oktober prognostiserar 

nämnden fortfarande en negativ avvikelse mot budget 

med -28,6 mnkr. I samband med detta vidtas inga 

åtgärder.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 1 grönt (kvalitén uppnås)

● 11 gula (kvalitén på väg att uppnås)

● 2 orange (kvalitén på väg att inte uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 gula (målet är på väg att uppfyllas)

● 1 rött (målet är inte uppnått)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot årets 

budget om -25,1 mnkr, vilket motsvarar -4,4% i 

avvikelse mot årets budget.



Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 

bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Gul Nämnden kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning delvis 

utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Röd Nämnden kan inte verifiera att förvaltningen skett på ett från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 

Resultat mot driftbudget: - 1,4 mnkr

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-

c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit 

tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:

● Tillse att målen för verksamheten har tillhörande ingångs- och målvärden för att öka mätbarheten.

● Säkerställ att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå utvecklingsmålen.

● Säkerställ att vidta tydliga åtgärder för att nå budget i balans.



PwC

Lindesbergs kommun - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021 April 2022

33

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

1. Verksamhetsplan a) Har nämnden antagit en plan för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2020-11-11 §437

2. Budget a) Har nämnden antagit en budget för sin 

verksamhet?

Grön Nämnden antar verksamhetsplan inkl budget vid 

sammanträde 2020-11-11 §437

3. Mål a) Finns mål formulerade för nämndens 

verksamhet?

Grön Nämnden har mål (kvalitetsfaktorer) formulerade 

utifrån grunduppdragen, samt utvecklingsmål.

b) Finns mål formulerade för nämndens 

ekonomi?

Grön Antagen budget är att betrakta som mål för 

ekonomin.

c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Målen har tillhörande kvalitetsindikatorer vilket gör 

målen delvis mätbara, men saknar dock ingångs-

samt målvärden vilket försvårar uppföljning och 

utvärdering av måluppfyllelsen.

4. Rapportering och 

åtgärder

a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för 

rapportering till nämnden?

Grön Kommunövergripande riktlinjer för direktiv/ 

instruktion för rapportering finns i dokumentet 

Årshjul för planering och uppföljning år 2021. Se 

sida 9.

b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och 

resultat?

Grön Ekonomiska månadsuppföljningar sker per sista 

mars samt per sista oktober. 

Lägesrapport per sista april samt delårsrapport 

per sista augusti var man rapporterar 

måluppfyllelse samt ekonomi.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Ev. noteringar

c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för verksamheten?

Gul I delårsrapporten per sista augusti görs 

bedömning och prognos för måluppfyllelse av 

utvecklingsmålen. Åtgärder som vidtagits under 

året och förklaringar till utfall redovisas för varje 

mål. Förslag på ytterligare åtgärder ges i löptext i 

delårsrapporten, men det beslutas ej om några 

åtgärder.

d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål 

för ekonomin?

Röd Vid ekonomisk månadsuppföljning per mars och i 

lägesrapport per april prognostiserar man ett 

nollresultat mot budget. Vid delårsrapport per 

sista augusti prognostiserar nämnden en negativ 

avvikelse mot budget om 700 tkr, men inga 

åtgärder vidtas. Vid oktobers månadsuppföljning 

är prognosen fortfarande en negativ avvikelse om 

700 tkr mot budget.

5. Måluppfyllelse a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul För upprättade kvalitetsfaktorer bedöms:

● 2 gröna (kvalitén uppnås)

● 4 gula (kvalitén är på väg att uppnås)

● 1 orange (kvalitén är på väg att inte uppnås)

För utvecklingsmålen bedöms:

● 3 gula (målet är på väg att uppfyllas)

● 1 orange (målet är på väg att inte uppfyllas)

b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Röd Nämndens redovisar en negativ avvikelse mot 

budget om ca -1,2 mnkr, vilket motsvarar -5% i 

avvikelse mot årets budget.



Bilaga: Sammanställning av 
revisionsfrågor för alla 
revisionsobjekt
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Sammanställning revisionsfrågor, bastjänst

Revisionsfråga KS TN BIN SN SBN

1. Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön

2. Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön

3. Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön Grön Grön

4. Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön Grön Grön

5. Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Gul Gul Gul Gul

6. Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till 

nämnden?

Grön Grön Grön Grön Grön

7. Fokuserar rapportering på måluppfyllelse och resultat? Grön Grön Grön Grön Grön

8. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Gul Gul Gul Gul

9. Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Röd Gul Gul Röd

10. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul Gul Gul

11. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Röd Röd Röd Röd
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Sammanställning revisionsfrågor, tilläggstjänst intern 
kontroll kommunstyrelsen

Revisionsfråga KS

12.  Har riskanalys utförts i enlighet med fullmäktiges direktiv? Grön

13.  Finns en dokumenterad riskanalys för intern kontroll? Gul

14.  Har plan upprättats i enlighet med fullmäktiges direktiv? Gul

15. Har styrelsen antagit plan för innevarande år? Gul

16.  Är planen heltäckande, dvs. omfattar den förekommande risker av 

olika slag?

Grön

17. Har styrelsen upprättat direktiv för rapportering till nämnden? Grön

18. Sker rapportering till styrelsen enligt direktiv? Grön

19. Fokuserar rapportering på resultat och analys? Grön

20. Vidtar styrelsen vid behov åtgärder utifrån lämnad rapportering? Grön

21. Sker rapportering till styrelse/fullmäktige i enlighet med fullmäktiges 

direktiv?

Grön



pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Lindesbergs kommuns revisorer enligt de 

villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 

eller delar av denna rapport.
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    KS 2021/288 
 Kanslienheten 

Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Beslut om byggstart Lindesbergs reningsverk 

Förslag till beslut 
Direktionen föreslår kommunstyrelsen besluta att påbörja ombyggnation av 
Lindesbergs reningsverk. 

Ärendebeskrivning 
En omfattande utbyggnad av Lindesbergs reningsverk har planerats under ett 
antal år. Projekteringsfasen håller på att avslutas och härnäst behöver det tas 
beslut om att påbörja genomförandet av hela projektet. 

Kalkylen efter projekteringen har tagit fram en kostnad på ca 232 milj.kr. 
Inklusive inloppsledning. De övriga reningsdelar som byggs till är en 
slamhantering och rötkammare, kväverening, samt en upprustning av de 
befintliga anläggningsdelarna. 

Samtidigt har omvärlden och den globala marknaden för råmaterial blivit 
mycket osäkrare med stigande priser på en del råvaror som behövs för 
projektet. Det osäkra läget förväntas kvarstå den närmaste tiden med fortsatt 
höga priser. 

Nuvarande kalkylen är baserat på dagens höga priser. Osäkerhetsmarginalen i 
kalkylen ligger på 10%.  

ElvaAB som är förbundets upphandlade konsult och entreprenör har med 
hjälp av sin inköpsorganisation gjort en analys av nuvarande marknadsläge 
och bedömt hur prisändringar kan komma att se ut den närmaste framtiden. 
Resultatet av denna bifogas i skrivelsen.  

Slutsatsen är att nuvarande priser för de flesta råvaror som ingår i bygget är 
hög och kommer troligtvis att vara höga under ett antal år. Däremot bedöms 
det som mindre troligt att priser kommer att stiga ännu mer i en sådan 
omfattning att det i nuläget skulle vara aktuellt att höja totalsumman 

För att motverka osäkerheten kommer alla inköp att göras i början på 
genomförandefasen i så hög grad som möjligt. Det gör att kostnaden kommer 
att vara mindre känsligt för framtida ändringar och att leveransen av varorna 
säkerställs i god tid. 

Det behöver dock poängteras att det osäkra världsläget är ett faktum och det 
går per definition inte att förutse framtiden. Rekommendationen att påbörja 
en byggstart baserar sig främst på att kostnadsbilden inte bedöms ändra i 
alltför stor utsträckning vare sig uppåt eller neråt. Osäkerheten behöver vägas 
mot behovet som i det här fallet framförallt gäller slamhanteringen och 
inloppsdelen som är anläggningsdelar och funktioner som helst inte ska 
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skjutas alltför långt framåt. Idag lever vi upp till kraven som ställs enligt 
lagstiftningen men inom slamhanteringen är det förändringar på gång. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För åtgärd: 
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 
För kännedom: 
Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare 
Bilagor: 
Här redovisar du bilagor 
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    KS 2021/78 

 Infrastruktur- och näringslivsenheten 
Charlotte Lindström 
 0581-812 03 
charlotte.lindstrom@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  

Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Hagaberg och 

lasarettet i Lindesberg 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Medborgarförslaget besvaras med att kommunen anser att 

förslagsställarens synpunkter är viktiga och relevanta. Den aktuella 
sträckningen finns dessutom utpekad i kommunens cykelplan. 
Förslaget innebär dock att en bro behöver byggas över såväl järnväg 
som Bottenån. Ett sådant broprojekt är mycket kostsamt och 
prioriteringar mellan detta och andra samhällsutvecklingsprojekt 
måste göras i kommunens budgetprocess. Dessa prioriteringar görs 
med stöd av gång- och cykelplanen. Kommunen planerar dock att 
revidera den kommunala cykelplanen, vilken är det långsiktiga 
planverktyg som kommunen arbetar med. Frågeställarens synpunkter 
beaktas vidare i detta arbete, där prioriteringar kommer att ske. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om cykelförbindelse mellan Hagaberg och lasarettet. 
Förslagsställaren föreslår att i samband med arbetet med projekt ”framtidens 
stadsdel” i Hagaberg bör man överväga att även bygga en förbindelse mellan 
Hagaberg och lasarettsområdet. Vidare att en långsiktig plan för finansiering 
tas fram inför kommande budgetberedningar. 
 

Konsekvenser 

Förslaget innebär en stor kostnad för kommunen och prioritering måste ske 
mellan andra samhällsviktiga funktioner. Förslaget finns dock med i den 
kommunala GC-planen, även om kostnaden bedöms vara underskattad. En bro 
behöver passera såväl järnväg som Bottenån med tillhörande utmaningar i 
form av risker kopplat till järnväg, vattenfrågor mm. Förslaget finns med i 
cykelplanen och prioritering bör ske ino ramen för denna. 

Henrik Arenvang Charlotte Lindström 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

 

För kännedom: 

Förslagställaren. 
Chritin Gimberger, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 
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Delegationbeslut 

2022-05-16 
KS 2021/78-5 

Kanslienheten  
 

Jessica Brogren   

 0581-812 09  

jessica.brogren@lindesberg.se   

 Infrastruktur- och näringslivsenheten   

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Remiss  Medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan 

Hagaberg och lasarettet i Lindesberg 

 
 Ärendet remitteras för yttrande med svar senast 20 augusti år 2022 till 

kommunstyrelsens kansli.  
 
Denna remiss kommer endast att skickas via e-post. Skicka gärna svaret med 
e-post till kommun@lindesberg.se  
 
Kontakta mig gärna för ytterligare information om remissen. 
 
 
Jessica Brogren 
Nämndsekreterare 
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 Brev 

 2021-05-04 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Annette Eklund 
0581-810 86 

 KS 2021/78-4 

annette.eklund@lindesberg.se 

 
 Viveka Rova 

   
   
   

Svar på hantering av medborgarförslag om gång- och 

cykelbana mellan Hagaberg och lasarettet i Lindesberg 

Tack för att du har lämnat ett medborgarförslag till Lindesbergs 
kommun! 

Ditt medborgarförslag kommer att väckas på kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde läggs ut 10 dagar 
före sammanträde på Lindesbergs kommuns webbplats 
www.lindesberg.se/kallelser  

Kommunfullmäktiges sammanträden är beslutade att hållas 26 april 
24 maj 7 juni 27 september 25 oktober 22 november 6 december 
2021. 

Enligt § 32 andra punkten får kommunfullmäktige överlåta till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag. Förslagsställaren meddelas 
vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet 
genom protokollsutdrag som skickas till medborgaren. Du kommer 
att få information tills ärendet är avslutat. 

Under rådande omständigheter med anledning av coronapandemin 
är förutsättningarna för att hantera ditt medborgarförslag 
förändrade. Detta kan innebära att det tar längre tid innan du får ditt 
medborgarförslag besvarat. Det som gäller tillsvidare är, 

• Medborgare och media uppmanas att följa kommunfullmäktiges 
sammanträde via webbradion och inte besöka sammanträdet. 

• Allmänhetens frågestund utgår från kommunfullmäktiges 
dagordning. 

• Inriktningen är att planerade politiska sammanträden ska 
genomföras. Detta kan dock snabbt behöva omprövas om 
situationen förändras. 

• Endast sådana ärenden som är av nödvändig beskaffenhet ska 
behandlas i såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. 

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller 
funderingar om medborgarförslaget. 

Annette Eklund 
Registrator 
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    KS 2022/161 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Anette Persson 
 0581-810 32 
anette.persson@lindesberg.se 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Regionala handlingsplaner  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige  

 De handlingsplaner och strategier som är gemensamt beslutade med 
Region Örebro län och Länsstyrelsen ska arbetas in i ordinarie 
styrprocess av alla nämnder vid planering och uppföljning i tillämpliga 
delar. 

 Planerna och strategierna är digitaliseringsstrategi, regionalt 
trafikförsörjningsprogram, Örebro läns strategi för jämställdhet, 
Regional utvecklingsstrategi, Kunskapslyftbarn och unga, Regional 
handlingsplan för samverkan, Social välfärd, Sammanhållen vård och 
omsorg, Örebro läns kulturplan, Biblioteksplan 

 Internkontroll ska ske årligen på kommunstyrelsen på utvalda 
strategier eller planer om och hur nämnderna har jobbat med 
befintliga regionala planer  

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs styrmodell utgår från att visa en gemensam struktur och 
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess 
verksamheter. Styrmodellen ska främja att tid och kraft läggs på det som får 
positiv effekt på verksamhetsutvecklingen som leder till en förbättring för 
medborgarna. Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation och ska 
främja att mervärde för medborgarna skapas.  

 Styrmodellen ska omfatta alla delar av styrningen 

 Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning som berör 
kommunens verksamheter.  

 Styrmodellen är både en struktur och ett arbetssätt för planering och 
uppföljning.  

 Styrningen utgår från verksamheternas grunduppdrag. 

 Styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav 
på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. 
Planering och uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom 
verksamheten utan krav på dokumentation.  

Henrik Arenvang Anette Persson 
Kommundirektör Controller 
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För åtgärd: 

Socialnämnden 
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Enligt 17§ bibliotekslagen ska regioner anta pla-
ner för sin verksamhet på biblioteksområdet. För 
Region Örebro läns del handlar det om sjukhusbib-
liotek, folkhögskolebibliotek och den regionala bib-
lioteksverksamhet som beskrivs i 11§1. Biblioteks-
planen för Region Örebro län gäller 2020 – 2023 
och utgår från den regionala utvecklingsstrategin. 
Biblioteksplanen är antagen 2020-06-17 av Region 
Örebro läns regionfullmäktige.

Att formulera gemensamma mål för samtliga 
biblioteksverksamheter med regional huvudman är, 
utifrån de stora skillnaderna i uppdrag, verksam-
hetsinriktning och målgrupper, inte självklart. Det 
är svårt att finna gemensamma nämnare för beho-
ven av bibliotekstjänster på folkhögskolorna, på 
sjukhusen eller på folkbiblioteken. Trots de skillna-
der som finns har samtliga biblioteksverksamheter 
i uppgift att tillgängliggöra och förmedla kunskap i 
olika former. 

Gemensamma mål för biblioteksverksamheterna 
kan kopplas till begrepp som  kvalitet, tillgänglighet 
och samarbete.

Biblioteksverksamheterna formulerar, utifrån den 
regionala utvecklingsstrategin, mål för sin verksam-
het och följer upp målen var och en för sig. Upp-
följningen genomförs inom den organisatoriska 
enhet som har ansvar för respektive biblioteksverk-
samhet.

Sammanfattning
Kvalitetsmålet
Biblioteksverksamheterna inom Region 
Örebro län ska
• sträva efter att ge sina användare en så hög 

kvalitet i sitt tjänsteutbud som möjligt med 
de medel som ställs till förfogande.

Tillgänglighetsmålet
Biblioteksverksamheterna inom Region 
Örebro län ska 
• ägna särskild uppmärksamhet åt personer 

med funktionsnedsättning, bland annat 
genom att utifrån deras olika behov och 
förutsättningar erbjuda litteratur och teknis-
ka hjälpmedel för att kunna ta del av infor-
mation.

• åtgärda fysiska hinder för åtkomst till biblio-
tekens lokaler. 

• se till att digitala, och andra, bibliotekstjäns-
ter ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning.

Samverkansmålet
Biblioteksverksamheterna inom Region 
Örebro län ska
• sträva efter att identifiera samverkansom-

råden och samverkanspartners så att tjänst-
eutbudet blir mer tillgängligt för användarna 
samtidigt som det ökar verksamheternas 
effektivitet och hållbarhet.



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : biblioteksplan-2020-2023_rev2021

Biblioteksplan 2020–2023 | Region Örebro län | 5  

Bakgrund
I regeringsformen2 heter det att den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska 
vara grundläggande mål för den offentliga verk-
samheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till 
arbete, bostad och utbildning samt verka för social 
omsorg och trygghet och för goda förutsättningar 
för hälsa. Vidare heter det att det allmänna ska ver-
ka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden. Det allmänna ska verka 
för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas 
till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering 
av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhö-
righet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 
andra omständigheter som gäller den enskilde som 
person.

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) är ett verktyg för att 
genomföra intentionerna i grundlagen i och med 
att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 
verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Med det allmänna biblioteksväsendet 
avses all offentligt finansierad biblioteksverksam-
het. Enligt lagen ska regionerna anta planer för sin 
verksamhet inom biblioteksområdet. 

Region Örebro län är huvudman för de medicinska 
biblioteken och patientbiblioteken på Karlskoga 
och Lindesbergs lasarett. Region Örebro län och 
Örebro universitet har ett gemensamt medicinskt 
bibliotek kopplat till universitetssjukhuset (USÖ) – 
Campus USÖ – medan patientbiblioteket på USÖ 
drivs på entreprenad av Örebro kommun. Det finns 
även skolbibliotek på Region Örebro läns folkhög-
skolor i Fellingsbro och Kävesta. Den regionala 
biblioteksverksamheten, som beskrivs i biblio-
tekslagen § 11, med folkbiblioteken som målgrupp, 
ingår också i biblioteksverksamheterna med Region 
Örebro län som huvudman.

Syfte 
och arbetsprocess
Region Örebro läns biblioteksplan är en handlings-
plan för den regionala utvecklingsstrategin. Den har 
betydelse för möjligheterna till nationell uppfölj-
ning, samordning och kvalitetsutveckling inom det 
allmänna biblioteksväsendet. Biblioteksplanen för 
Region Örebro län gäller från 2020 till 2023.

Den kartläggning över biblioteksverksamheter 
som ligger till grund för biblioteksplanen utgår 
från en enkät, intervjuer med ansvarig personal 
samt insamling av information från Region Örebro 
läns webbsidor. Dialogmöten har genomförts med 
representanter för folkbiblioteken angående den 
regionala biblioteksverksamheten, med representan-
ter för sjukhusbiblioteken samt representanter för 
folkhögskolebiblioteken. Samråd har genomförts 
med representanter för de finska och romska natio-
nella minoriteterna. Förslaget till biblioteksplan för 
Region Örebro län har gått ut på remiss till berörda 
aktörer och deras synpunkter har lagts till.

Vision
Region Örebro läns biblioteksplan utgår från Re-
gion Örebro läns vision – ”Tillsammans skapar vi 
ett bättre liv”– och värdegrund. Arbetet med att ta 
fram en gemensam värdegrund för Region Örebro 
län pågår, men är ännu inte slutförd. Tills den nya 
värdegrunden är beslutad utgår verksamheterna 
från den som finns i dag:

• Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, 
öppna, samspelta och engagerade i en utveckling 
för människors bästa.

• Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet.
• Vi finns nära invånarna under hela livet.
• Vi ser behoven hos varje person.
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Utmaningar och mål
De biblioteksverksamheter som bedrivs av Region 
Örebro län – medicinska biblioteksverksamheter, 
patientbibliotek, folkhögskolebibliotek och den 
regionala biblioteksverksamheten – arbetar under 
olika förutsättningar. De har skilda uppdrag, mål-
grupper och verksamhets- och samverkansformer. 
Skillnaderna dem emellan är ofta större än likhe-
terna. Medan den regionala biblioteksverksamhet 
som beskrivs i § 11 bibliotekslagen har lagstöd är de 
andra bibliotekformerna mer eller mindre frivilliga 
åtaganden från regionens sida. Samtidigt skapar 
samtliga biblioteksverksamheter förutsättningar så 
att de organisatoriska enheter de tillhör ska kunna 
genomföra sina uppdrag effektivt och hållbart.

Att formulera gemensamma utmaningar och mål 
för samtliga biblioteksverksamheter med regio-
nal huvudman är, utifrån de stora skillnaderna i 
uppdrag, verksamhetsinriktning och målgrupper, 
inte självklart. Det är svårt att finna gemensamma 
nämnare för behov av bibliotekstjänster hos såväl 
deltagare och lärare på folkhögskolorna, forska-
re och vårdpersonal på sjukhusen, sjukvårdens 
patienter och deras anhöriga samt de kommunala 
folkbiblioteken.

Gemensamt för Region Örebro läns biblioteks-
verksamheter är att de måste förhålla sig till den 
regionala utvecklingsstrategin3 – RUS – som utgår 
från FN:s globala utvecklingsmål och pekar ut tre 
övergripande mål för länets utveckling:

• Stark konkurrenskraft.
• Hög och jämlik livskvalitet.
• God resurseffektivitet.

Dessa övergripande mål preciseras i en rad effekt-
mål samt indikatorer kopplade till effektmålen. För 
att nå de uppsatta målen har aktörerna i länet enats 

om tio prioriterade områden. Var och en av dessa 
har i sin tur tre strategiska inriktningar för att nå 
det önskvärda läget. Biblioteksplanen är en hand-
lingsplan för att uppnå RUS:ens övergripande mål. 
Biblioteksverksamheterna är på skilda sätt kopplade 
till strategins prioriterade områden:

• Innovationskraft och specialisering  – de medi-
cinska biblioteken.

• Kunskapslyft och utbildning – de medicinska 
biblioteken, folkhögskolebiblioteken.

• Kompetensförsörjning och matchning – folk-
högskolebiblioteken. 

• Social sammanhållning och demokrati – den 
regionala biblioteksverksamheten, folkhögskole-
biblioteken.

• Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård 
– de medicinska biblioteken, patientbiblioteken, 
folkhögskolebiblioteken, den regionala biblio-
teksverksamheten. 

• Upplevelser och evenemang – den regionala bib-
lioteksverksamheten, patientbiblioteken, folkhög-
skolebiblioteken.
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Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmän-
na biblioteksväsendet verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning. Förmedling av 
kunskaper blir därför något som förenar biblioteks-
verksamheterna. Trots sina skillnader har samtliga 
biblioteksverksamheter med regional huvudman i 
uppgift att tillgängliggöra kunskap i olika former.

Vidare heter det i bibliotekslagen att biblioteken i 
det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteratu-
rens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksam-
het i övrigt. Lagen pekar också ut tre prioriterade 
grupper som gäller alla bibliotekstyper inom det 
allmänna biblioteksväsendet: personer med funk-
tionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt 
personer med annat modersmål än svenska. Detta 
är dock inte obligatoriskt för alla bibliotekstyper. 
De medicinska biblioteken verkar till exempel inom 
forskningsområdet i en engelskspråkigt kontext, 
medan andra bibliotek står för att främja littera-
turens ställning och kulturell verksamhet. Region 
Örebro läns biblioteksverksamheter uppfyller 
tillsammans det som efterfrågas i lagen.

Digitalisering
I digitaliseringen ligger nyckeln till förändring 
och utveckling av bibliotekens uppgift och roll i 
samhället. Om biblioteken ska behålla och öka sin 
relevans hos användarna är digital tillgänglighet den 
mest centrala frågan. Bibliotekens resurser måste 
göras möjliga att nå för användarna utifrån det sätt 
dessa söker kunskap i dag. Många invånare befinner 
sig därtill i ett digitalt utanförskap. Oavsett orsak 
begränsas deras bildningssträvanden, deras möjlig-
het att delta i samhället och kulturlivet eller deras 
möjlighet att ta del av patientinformation via 1177 
Vårdguiden. Det handlar även om källkritik och da-
tasäkerhet om desinformation och att hantera falska 
nyheter,. Äldre är en grupp som har pekats ut som 
särskilt sårbar i sammanhanget. En utmaning för 
länets folkbibliotek, patientbibliotek och folkhög-
skolebibliotek är att bidra till att den digitala klyftan 
minskar. En annan utmaning är att stärka bibliotek-
spersonalens digitala kompetenser och förutsätt-
ningar att möta den digitala omställningen.

Ekonomi
För Region Örebro län innebär ändrade ekono-
miska förutsättningar för de närmaste åren att det 
inte sker någon generell uppräkning av anslagen till 
nämnderna. Omställningen till svårare ekonomiska 
förutsättningar innebär att alla verksamheter – även 
biblioteksverksamheterna – behöver förändras 
och utvecklas för att kunna utföra uppdragen med 
minskad resursförbrukning.

En speciell utmaning för de medicinska biblio-
teken är framtiden inom SKR:s Eira-samarbete 
och prisutvecklingen på de databaser som erbjuds. 
Prisutvecklingen kan även kopplas till inlåsningsef-
fekter i betaldatabaser och höga licenskostnader för 
vetenskapliga artiklar. Om regeringens målbild om 
öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och 
forskningsdata uppnås och forskningsresultat inte 
längre är bakom betalväggar ökar möjligheterna för 
alla grupper i samhället att ta del av och använda 
forskningen i sin kompetensutveckling och dagliga 
verksamhet. På så sätt går det att fatta beslut på 
vetenskaplig grund inom hälso- och sjukvården.
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Mänskliga rättigheter
Alla människor, oberoende av kön, könsidentitet, 
sexuell läggning eller könsuttryck, ska ha samma 
makt och möjlighet att forma såväl samhället som 
sina egna liv. Därför ska även biblioteken väga in ett 
jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. Det behövs en 
medvetenhet om att jämställdhet påverkas av och 
samspelar med andra aspekter, till exempel ålder, 
etnicitet, religiös tillhörighet, socioekonomi och 
funktionsnedsättning. 

Barns och ungas uppväxtvillkor är ett priorite-
rat område som utgår från FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Det betyder att barn och unga 
ska få komma till tals och ges inflytande samt att 
barnets bästa, utifrån mognad och ålder, ska prövas 
och beaktas. De ska ha möjlighet att både ta del av 
kultur och själva skapa kultur, på fritiden, i för-
skolan, i skolan men också på sjukhus. En generell 
utmaning för samtliga biblioteksformer är att göra 
barnkonventionen känd bland vuxna (personal, 
deltagare, anhöriga) och barn. En utmaning för 
den regionala biblioteksverksamheten är att stödja 
och stärka det implementeringsarbete om barnrätt-
skonventionen som startats av, för och med länets 
folkbibliotek. En motsvarande utmaning är att 
konventionen implementeras i patientbibliotekens 
verksamhet. 

Alla invånare ska känna sig som en del av det 
svenska samhället och kunna vara med och bidra, 
oavsett var de är födda. Möjligheten att ta del av, 
delta i och påverka kultur ska inte vara avhängigt 
religiös tillhörighet, etnisk, eller språklig bakgrund. 
Ett jämlikt, inkluderande kulturliv innebär möjlighet 
till ett vitaliserat samhälle där ökat internationellt 
utbyte är en viktig del. Folkbibliotek är en av de 
första samhällsinstitutioner som invandrare och 
flyktingar kommer i kontakt med. Det allmänna har 
ett särskilt ansvar för att skydda och främja de na-
tionella minoritetsspråken och främja de nationella 
minoriteternas rättighet att behålla och utveckla 
sin kultur.4 Barns utveckling av en kulturell identi-
tet och användning av det egna minoritetsspråket 

ska främjas. Det är en utmaning för den regionala 
biblioteksverksamheten att hitta samarbetsformer 
med folkbiblioteken så att dessa kan ge en likvärdig 
service till grupper med annan språklig bakgrund 
och till de nationella minoriteterna.

Andelen äldre ökar i vårt län. Äldre personer har 
generellt sett fått en bättre hälsa och lever längre, 
men samtidigt ökar de socioekonomiska skillnader-
na. Folkbibliotek och patientbibliotek kan bidra till 
att stärka det friska och skjuta upp funktionsned-
sättningar genom att medverka i hälsofrämjande 
insatser som förbättrar livskvaliteten för den en-
skilde. I den äldre generationen av invandrare finns 
de som saknar eller har förlorat sina kunskaper i 
svenska. Utmaningen är att hitta samverkansformer 
på såväl regional som kommunal nivå till stöd för 
denna grupp. 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva 
ett självständigt liv på lika villkor som alla andra. 
De ska ha möjlighet att utveckla och använda sin 
kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, i eget 
intresse och för samhällets berikande. De ska också 
ha rätt till erkännande av och stöd för sin särskilda 
kulturella och språkliga identitet. Tillgänglighet är 
en allmän princip när det gäller såväl den fysiska 
miljön till bibliotekens lokaler som till information 
och kommunikation. Det finns dock fortfarande 
många hinder, även på biblioteken, för att personer 
med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta 
utifrån sina egna förutsättningar. 

För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är 
yttrandefriheten och kulturens fria ställning centra-
la. Det ska därför finnas förutsättningar för allas 
delaktighet i kultur- och samhällslivet oavsett var 
man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. 
På så sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskva-
litet i hela länet. I Örebro län bidrar framförallt 
folkbibliotek, men även folkhögskolebibliotek och 
sjukhusbibliotek, till den demokratiska utvecklingen 
och är krafter som överbygger gränser, skapar sam-
manhållning och ger människor mening i vardagen. 
För samverkan och hantering av samhällsutmaning-
ar är det viktigt med nätverk och mötesplatser för 
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engagerad allmänhet och engagerade organisatio-
ner. Ett demokratiskt samhälle stödjer litteraturen 
och dess ställning, biblioteken kanaliserar detta stöd 
till läsarna. Utmaningen för biblioteken är att inspi-
rera till ett fördjupat läsande av kvalificerade texter. 
Ett djupläsande behövs för förmågan att förstå och 
lära av omvärlden. Utan förmåga till läsning under 
längre tid försvinner en möjlighet till förståelse av 
komplexa sammanhang och nyanser.

Läsning
Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med ut-
gångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, 
ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och 
ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Att alla kan 
läsa och förstå det de läser är en demokratifråga. 
Oavsett om läsningen sker via ögon, öron eller 
fingrar är läskunnighet och läsförståelse nödvän-
digt för att förstå och hantera omvärlden. Läsning 
och de språkfärdigheter och insikter som följer 

av läsningen skapar förutsättningar för ett aktivt 
deltagande i det demokratiska samhället. Det är av 
största vikt att läsfrämjande insatser genomförs i 
så tidiga åldrar som möjligt. Att inspirera till läslust 
och en förbättrad språkutveckling är ett uppdrag 
för såväl den regionala biblioteksverksamheten som 
för patientbiblioteken och folkhögskolebiblioteken. 
Dessa kan spela en stor roll för att minska läsklyftor 
som hänger samman med kön, ålder, bostadsort, 
språk och sociala förhållanden. Det är särskilt 
viktigt att kompetensen hos bibliotekspersonal 
som arbetar med barns språkutveckling tas tillvara i 
samverkansarbetet mellan till exempel folkbibliotek, 
patientbibliotek, barnhälsovård och förskola. Det är 
en gemensam utmaning att minska läsklyftan i sam-
hället och att ge barn och vuxna lika förutsättningar 
att utveckla en god läsförmåga. Att arbeta med 
läsfrämjande insatser för vuxenstuderande på till 
exempel folkhögskolor bidrar också till att minska 
läsklyftan i samhället.
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Region Örebro län har enligt § 11 bibliotekslagen i 
uppdrag att bedriva regional biblioteksverksamhet 
med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveck-
ling7 och kvalitet8 när det gäller de folkbibliotek 
som är verksamma i länet. Den regionala biblioteks-
verksamheten utgår förutom från bibliotekslagen 
även från Region Örebro läns kulturplan 2020–
2023. Kulturplanen är en handlingsplan och ett 
stöd till Region Örebro läns utvecklingsstrategi, där 

kulturområdet har tre strategiska inriktningar för att 
nå det önskvärda läget 2030:
• Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt 

på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv 
med barn och unga i fokus. 

• Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upp-
levelser och evenemang.

• Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle 
och en stark folkbildning som bidrar till demo-
krati och social sammanhållning.

Biblioteksverksamheter
med Region Örebro län som huvudman
Presentationerna  av biblioteksverksamheterna innehåller en övergripande beskrivning av verksamheten 
samt de mål som finns under planperioden.

Regional biblioteksverksamhet (§ 11 bibliotekslagen)
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Den regionala biblioteksverksam-
heten i Örebro läns kulturplan9

Kulturplanens inriktningsmål under planperioden 
är ”Solidariskt fördelad kultur” samt ”Kultur och 
hälsa”. Dessa inriktningsmål gäller även för den re-
gionala biblioteksverksamheten. Solidariskt fördelad 
kultur bygger på demokratisk grund och är tillgäng-
lig för alla. Möjligheten att delta i kulturlivet ska inte 
begränsas till faktorer som utbildning, ekonomi, 
bostadsort, funktionsnedsättning, etnicitet, språk, 
religiös tillhörighet, kön, könstillhörighet, sexuell 
läggning eller ålder. Solidariskt fördelad kultur har 
särskilt fokus på att nå nya målgrupper. 

De sex perspektiv som kulturplanen särskilt lyfter 
fram 2020–2023 (utan inbördes ordning) är:

• Hela länet
• Jämställdhet (inklusive HBTQ)
• Socioekonomi 
• Barn 
• Etnisk och språklig bakgrund 
• Funktionsnedsättning.

Den regionala biblioteksverksamheten ska ha en 
plan för arbetet med ökad jämställdhet och jäm-
likhet, medverka i att stärka lärandet utifrån de sex 
perspektiven samt ha dem som utgångspunkt vid 
nya kultursatsningar.

Den regionala biblioteksverksamheten består från 
och med 2020 av fyra fast anställda utvecklingsleda-
re, samt vid behov projektanställda. Utvecklingsle-
darnas inriktningar är bland annat läs- och littera-
turfrämjande, bemötande, mänskliga rättigheter, 

digitaliserad mediehantering och ledarskapsutveck-
ling. Ansvarig förvaltning är Regional utveckling, 
där verksamheten är placerad inom område Kultur 
och ideell sektor. Ansvarig politisk nivå är Kultur-
nämnden.

Den regionala biblioteksverksamheten fungerar 
som ett resurscentrum för regional biblioteksut-
veckling med kommunernas folkbibliotek som 
primär målgrupp. Uppdraget syftar till att dessa 
utvecklar och stärker kvaliteten i sina verksamhe-
ter, så att de blir angelägna och relevanta för alla 
kommuninvånare. Folkbiblioteken får stöd genom 
lokalt utvecklingsarbete, projekt och handledning. 
Verksamheten drivs inom ramen för en väletablerad 
samverkansstruktur av nätverk och arbetsgrupper 
med personal från länets folkbibliotek och andra 
aktörer i och utanför länet. Den regionala bibli-
oteksverksamheten medverkar bland annat i det 
nationella samarbete som finns inom ramen för 
Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet, 
Kungl. Bibliotekets nätverk ”Träffpunkt biblioteks-
planer” samt i Region Örebro läns ”Nätverket för 
regional kulturutveckling”.

Region Örebro län vill 2020–2023 att den regionala 
biblioteksverksamheten i ett post corona-perspektiv 
utforskar nya metoder för hållbar utveckling och 
mänskliga rättigheter inom biblioteksområdet, med 
särskilt fokus på demokrati, läs- och litteraturfräm-
jande, digitalisering och relevans.
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Mål och indikatorer för den 
regionala biblioteksverksamheten 
Varje mål specificeras närmare i interna uppdrags-
beskrivningar eller projektplaner. Målen är  koppla-
de till bibliotekslagen, den regionala utvecklingsstra-
tegin och kulturplanen och följs upp internt inom 
Kultur och ideell sektor samt externt till Myndighe-
ten för kulturanalys och Statens kulturråd.

För att nå målen 
• finns en struktur för samverkan av, med och för 

folkbiblioteken
• avsätts projektmedel till folkbibliotekens utveck-

lingsarbete
• finns en taxonomi för prioriteringar i genomför-

andet av verksamheten
• genomförs och förmedlas en strategisk om-

världsbevakning inom och utanför biblioteksom-
rådet

• finns ett särskilt fokus på folkbibliotekens verk-
samhetsansvariga

• erbjuds fortbildningar av, med och för folkbiblio-
tekspersonal inom en rad områden

• ingår den regionala biblioteksverksamheten i 
en rad regionala, nationella och internationella 
nätverk för biblioteksutveckling

• arbetar den regionala biblioteksverksamheten 
tillsammans med länets folkbibliotek fram 
handlingsplaner eller strategier för gemensamma 
åtaganden och mål utifrån bibliotekslagen.  
Handlingsplanerna beskriver de aktiviteter som 
ska ske inom området och visar på vem som ska 
gör vad, när och hur

• eftersträvar den regionala biblioteksverksam-
heten ett uppsökande, utforskande och utveck-
lingsinriktat arbetssätt.
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 Indikatorer:
 - Antal fortbildningstillfällen som berör målet.
 - Antal projektbidrag som berör målet.
 - Antalet kommunala biblioteksplaner eller 

verksamhetsplaner som beskriver hur folk-
biblioteken arbetar med digital delaktighet 
och digital utveckling.

2. stödja folkbibliotekens arbete med
digitaliseringens effekter.

Delmål: Tillsammans med folkbiblioteken ska 
den regionala biblioteksverksamheten 
• verka för ett minskat digitalt utanförskap
• verka för att folkbibliotekens kunskaper 

ökar när de möter det digitala samhällets 
utmaningar

1. stödja folkbibliotekens arbete med 
mänskliga rättigheter, hållbarhet
och demokrati.

Delmål: Tillsammans med folkbiblioteken ska 
den regionala biblioteksverksamheten 
• verka för att deltagandet vid allmänna val 

ökar.
• verka för att mänskliga rättigheter implemen-

teras i folkbiblioteksverksamheterna.
• stärka kunskapen om barnrättsfrågor

Mål
Den regionala biblioteksverksamheten ska

Indikatorer:
 - Antal fortbildningstillfällen som berör målet
 - Antal projektbidrag som berör målet
 - Antal folkbibliotek som genomför barn-

rättsprövning/ barnbokslut för sin verksam-
het

 - Antal kommunala biblioteksplaner eller 
verksamhetsplaner som beskriver folkbiblio-
tekens arbete med

 - bibliotekslagens prioriterade grupper 
(personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna och personer 
med annat modersmål än svenska)

 - FN:s konvention om barnets rättigheter
 - mänskliga rättigheter
 - demokrati

 - Antal kommunala biblioteksplaner eller verk-
samhetsplaner som beskriver folkbibliote-
kens arbete med FN:s globala hållbarhetsmål.
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3. stödja folkbibliotekens arbete med
relevans för sina kommuninvånare.

Delmål: Tillsammans med folkbiblioteken ska 
den regionala biblioteksverksamheten 
• arbeta för att basen för allmänhetens använd-

ning av, och deltagande i, folkbibliotekens 
tjänsteutbud ska bli bredare och kvaliteten 
ökar.

• utveckla samverkan inom och utanför  
biblioteksområdet

Indikatorer:
 - Antal fortbildningstillfällen som berör målet.
 - Antal projektbidrag som berör målet.
 - Antal kommunala biblioteksplaner eller verk-

samhetsplaner som beskriver hur folkbibli-
oteken verkar för att nå befintliga och nya 
målgrupper efter corona-pandemin.

 - Antal kommuner som tillskriver folkbiblio-
teket rollen som samhällsviktig verksamhet 
efter corona-pandemin.

4. stödja folkbibliotekens arbete med 
läs- och litteraturfrämjande insatser.

Delmål: Tillsammans med folkbiblioteken ska 
den regionala biblioteksverksamheten 
• stimulera och stödja folkbibliotekens läs- och 

litteraturfrämjande arbete. 
• stärka folkbibliotekens och andra aktörers 

arbete med biblioterapi i Örebro län.

Indikatorer:
 - Antal fortbildningstillfällen som berör målet
 - Antal projektbidrag som berör målet
 - Antal kommunala biblioteksplaner eller verk-

samhetsplaner som beskriver hur folkbibli-
oteken ska främja läsning och tillgången till 
litteratur
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litteraturfrämjande 
verksamhet

2013 lyftes litteratur in som eget konstområde i 
samverkansmodellen. Uppdraget för Region 
Örebro läns litteraturfrämjande verksamhet är 
enligt den regionala kulturplanen att:

• stärka den litterära kulturella infrastrukturen i 
Örebro län och synliggöra litteratur och litterära 
upphovspersoner i länet med syfte att främja 
litteraturen som konstform. 

• stärka det litterära skapandet bland länets invå-
nare oavsett bakgrund och kön med ett särskilt 
fokus på unga.

• genom omvärldsbevakning och kompetensut-
veckling främja litteraturutvecklingen i länet.

• genom regionalt och nationellt samarbete främja 
litteraturutvecklingen i länet. 

Indikatorer:
 - En handlingsplan är framtagen för hur den 

litteraturfrämjande verksamheten ska genom-
föras efter projekttidens slut.

 - Antal samverkanstillfällen med andra aktörer.
 - Antal anordnade arrangemang som 

genomförts med stöd av Region Örebro läns 
litteraturfrämjande verksamhet.

Mål:
Region Örebro län vill 2020–2023 skapa en 
främjandeverksamhet som är relevant för 
författare och andra personer och funktioner 
i det litterära ekosystemet. 
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Sjukhusbibliotek
Sjukhusbibliotek delas in i medicinsk biblioteks-
verksamhet och patientbibliotek. 
Båda verksamhetsformerna ingår i regionsamarbe-
tet Eira12 som drivs av SKRs intressebolag, Inera. 
Eira syftar till att ge all hälso- och sjukvårdspersonal 
tillgång till relevant och efterfrågat innehåll, framför 
allt genom licensavtal för vetenskapliga e-tidskrifter. 
Sjukhusbiblioteken medverkar även i de användar-
undersökningar som Eira genomför.

Medicinsk biblioteksverksamhet
De medicinska biblioteksverksamheterna fungerar 
som kunskapsstöd för sjukhuspersonal och kliniker 
så att dessa kan utföra sina uppdrag på ett kvalitets-
säkert sätt. De medicinska biblioteksverksamhe-
terna är en del av Region Örebro läns forsknings-
organisation. På  de medicinska biblioteken finns 
informationsspecialister med hög kompetens, redo 
att både bistå med sökningar, stöd och utbildning 
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medicinska biblioteket, 
campus usö

Sedan 2014 finns ett avtal mellan Region Örebro 
län och Örebro universitet om leverans av biblio-
teks- och informationstjänster till Region Örebro 
län genom universitetsbibliotekets försorg. Det 
medicinska biblioteket vid Campus USÖ är där-
för ett gemensamt bibliotek som är tillgängligt för 
studenter och forskare vid universitet samt för 
personal vid Region Örebro län. Biblioteket på 
Campus USÖ är öppet med bemanning 25 tim-
mar/vecka, men har även meröppet 112 timmar/
vecka. Meröppet innebär att det är tillgängligt för 
personal vid Region Örebro län, men obemannat, 
utöver de ordinarie öppettiderna. Biblioteket på 
Campus USÖ utgör enligt avtalet en enhet vid Öre-
bro universitetsbibliotek och bemannas av personal 
från universitetet. Biblioteket ingår i infrastrukturen 
för samverkan mellan universitet och regionen om 
medicinsk utbildning och forskning samt utveckling 
av hälso- och sjukvården i Örebro län. 

Det medicinska e-biblioteket är en gemensam stöd-
resurs för forskning för länets tre sjukhus. E-biblio-
teket är tillgängligt för samtliga anställda vid Region 
Örebro län. Det administreras av  universitetsbibli-
oteket och kan nås av anställda vid Region Örebro 
län via webb och intranät.

Enligt universitetsbibliotekets verksamhets-
idé ska det bidra till kunskap för säker vård 
inom Region Örebro län genom att:

• arbeta proaktivt i samarbete med sina mål-
grupper och med lyhördhet för deras behov

• tillhandahålla och tillgängliggöra relevanta 
informationsresurser

• ge kvalificerat stöd i informationssökning 
• erbjuda en pedagogiskt utformad fysisk och 

digital lärandemiljö som främjar lärande och 
kreativitet

• bidra till att regeringens målbild om öppen 
tillgång till vetenskapliga publikationer och 
forskningsdata uppnås.

samt att underlätta för hälso- och sjukvårdsperso-
nalen att smidigt komma åt vetenskapliga resurser 
när de behöver dem. De medicinska biblioteken är 
viktiga medspelare i hälso-och sjukvårdens strävan 
att ge den bästa evidensbaserade vården. Medicin-
ska bibliotek finns på lasaretten i Karlskoga och 
Lindesberg samt i samverkan med Örebro universi-
tet på Campus USÖ.  Ansvarig nämnd för de med-
icinska biblioteken är Hälso- och sjukvårdsnämn-
den. Folktandvården har därtill ett eget medicinskt 
bibliotek med Folktandvårdsnämnden som ansvarig 
politisk instans.

För anställda vid Region Örebro län
erbjuder Medicinska biblioteket stöd i:

• undervisning och handledning i informa-
tionssökning och publiceringsfrågor,

• litteratursökningar,
• undervisning och support i referenshante-

ringsprogrammet EndNote, 
• fjärrlån av artiklar, böcker och annat material 

Region Örebro läns påverkan på, och uppföljning 
av, tjänsteinnehåll och mål för verksamheten sker 
genom en lokal samrådsgrupp. Region Örebro läns 
kontaktperson och ombud för samarbetet är en av 
verksamhetscheferna inom FoU-enheten vid USÖ.
Även om huvudmannaskapet för det medicinska 
biblioteket Campus USÖ ligger hos universitetsbib-
lioteket, och därmed utanför ramarna för bibli-
oteksplanen, påverkar verksamheten andra delar 
inom regionen. Framför allt när det gäller åtkom-
sten till det medicinska e-biblioteket som adminis-
treras via Campus USÖ. Universitetet är därmed 
Region Örebro läns viktigaste samverkanspart 
när det gäller biblioteksverksamhet på regionens 
sjukhus.
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som inte finns på biblioteket,
• inköp av böcker till regionens kliniker och 

enheter,
• information och utbildning i databaser, arti-

kelsökning och e-böcker med mera till kliniker 
och primärvårdsenheter.

Biblioteksverksamheten följs upp och utvärderas 
årligen genom att statistik lämnas till Kungl. Bibli-
oteket samt genom samtal mellan bibliotekarie och 
utvecklingschef.

Uppdraget är att:
• bidra till att forskning och utveckling inom 

hälso- och sjukvårdens verksamheter stimu-
leras.

• medverka till att alla medarbetare inom häl-
so- och sjukvården har tillgång till medicinsk 
information.

• medverka till att medicinsk information om-
sätts i praktisk evidens.

• stödja och underlätta så att klinisk forskning 
kan bedrivas.

• tillhandahålla ett relevant utbud av medicinsk 
information genom databaser, tidskrifter och 
litteratur.

• arbeta för vidareutveckling av tjänster som 
gör åtkomsten till medicinska resurser för 
hälso- och sjukvårdens medarbetare enklare.

medicinska biblioteket,  
lindesbergs lasarett

Det medicinska biblioteket vid Lindesbergs lasarett 
är en del av dess utvecklingsenhet inom Närsjuk-
vårdsområde norr. Bibliotekarien ansvarar, i samråd 
med utvecklingschefen och sjuhusstaben, för biblio-
tekets utformning, innehåll, samverkan och kom-
munikation med övriga verksamheter på lasarettet 
samt ekonomi. Bibliotekarien ansvarar för bokin-
köp och tidskriftsprenumerationer utifrån budget 
och önskemål från personalen. Bibliotekariens upp-
drag består av två delar. Ett medicinskt bibliotek 
samt ett patientbibliotek. Biblioteket är bemannat 
48 timmar i veckan. Tillsammans med det medi-
cinska biblioteket i Karlskoga planeras ett byte av 
gemensamt biblioteksdatasystem under 2020.

Biblioteksverksamheten följs upp genom att sta-
tistik lämnas till Kungl. Biblioteket. Verksamheten 
beskrivs i universitets årliga verksamhetsberättelse 
och rapporteras vid samrådsmöten med företrädare 
för Region Örebro län. 
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folktandvårdens bibliotek

Biblioteket på Folktandvårdens Centrum för spe-
cialisttandvård har ett begränsat antal böcker som 
kan utnyttjas av all personal inom Folktandvården 
Region Örebro län. En person är anställd 4 timmar 
i veckan för att sköta verksamheten.

Medicinska biblioteket vid Karlskoga 
lasarett 
• syftar till att stötta personalen i sin yrkes-

mässiga kompetensutveckling och att hjälpa 
studenter inom vårdutbildningarna att hitta 
kurslitteratur. 

• stöttar forskande medarbetare, andra anställ-
da och studerande med litteratur inom sina 
specialområden med vårdinriktning.  

• bedriver utbildning i informationssökning 
efter förfrågan, för studenter och personal. 

• bidrar till forskarnas informationssökning 
genom att tillhandahålla litteratur och artiklar. 

Tillsammans med det medicinska biblioteket i 
Lindesberg planeras ett byte av det gemensamma 
biblioteksdatasystemet under 2020.

Biblioteksverksamheten följs upp och utvärderas 
årligen av genom att statistik lämnas till Kungl. 
Biblioteket samt genom samtal mellan bibliotekarie 
och närmaste chef.

Verksamheten syftar till att:
• tillhandahålla relevant litteratur (facklitteratur 

+ facktidskrifter) främst för pågående utbild-
ning och forskning samt specialistverksamhet 
inom Folktandvården, Region Örebro län.

• erbjuda viss kopieringsservice för utbildning 
och forskning.

• erbjuda läsmiljö (yrkesrelaterad litteratur) 
för personal inom Folktandvården, Region 
Örebro län.

• vara en kanal till Medicinska biblioteket/Uni-
versitetsbiblioteket.

• vara tillgängligt för personal inom Folktand-
vården, Region Örebro län.

Uppföljning sker dels inom Folktandvårdens 
FoUU-organisation, dels i form av regelbundna 
avstämningar med Medicinska biblioteket/Universi-
tetsbiblioteket.

karlskoga medicinska 
bibliotek, karlskoga lasarett

Det medicinska biblioteket vid Karlskoga lasarett är 
en del av Närsjukvårdsområde väster och består av 
en bibliotekarie på heltid och en halvtids bibliotek-
sassistent. Biblioteket är bemannat ca 26 timmar i 
veckan.
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Patientbibliotek
Patientlagen (2014:821) föreskriver att patienter 
och närstående ska få möjlighet att medverka vid 
utformningen och genomförandet av vården, vilket 
förutsätter att patienterna har tillgång till korrekt 
information och evidens för att aktivt kunna delta 
i beslut kring den egna vården. Tillgång till ett 
välutrustat bibliotek kan vara ett sätt för patienter 
och anhöriga att kunna inhämta information om 
sjukdomstillstånd. Patientbiblioteken tillhandahåller 
därför medicinsk information som är anpassad för 
personer utan medicinska förkunskaper. Forskning 
visar att skönlitteratur kan påskynda tillfrisknande 
och öka patienters och vårdanställdas allmänna 

välmående genom läsning, det gäller såväl barn 
såväl som vuxna. Särskilt i slutenvården kan läsning 
vara en flykt samtidigt som det kan leda till ökade 
insikter om den egna livssituationen och nya vägar 
till välbefinnande. Med patienten i fokus skall 
patientbiblioteket erbjuda individuell service vilket 
innebär att det ska finnas möjlighet att låna olika 
typer av media t.ex. tidskrifter, musik, film eller ett 
brett utbud av litteratur.

Ansvarig förvaltning för patientbiblioteken är Re-
gion Örebro läns Hälso- och sjukvårdsförvaltning. 
Ansvarig nämnd för patientbiblioteken är Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. 
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patientbiblioteket, 
lindesbergs lasarett

Patientbiblioteket vid Lindesbergs lasarett bedrivs i 
personalunion med det medicinska biblioteket. Den 
ansvariga bibliotekarien har i stort sett samma an-
svarsområden när det gäller medieförvärv och budget.

Patientbiblioteket har i uppdrag att stödja tillfrisk-
nande och ge kulturell stimulans till lasarettets 
patienter och att stärka patientsäkerheten. Bibliote-
ket är en rekreationsplats på sjukhuset och bedriver 
uppsökande verksamhet på klinikerna.
Personalen informerar om Myndigheten för 
tillgängliga mediers tjänst Legimus och lånar ut 
Daisytalböcker till patienter med funktionsnedsätt-
ning. Det finns även en hylla med speciellt lättläst 
litteratur. För den finsktalande minoritetsgruppen 
finns sjukvårdsupplysningsbroschyrer och litteratur 
att tillgå. Det finns även skönlitteratur på engelska.

karlskoga patientbibliotek, 
karlskoga lasarett

Även patientbiblioteket på Karlskoga lasarett be-
drivs i personalunion med det medicinska bibliote-
ket. Syftet med verksamheten är att betjäna inne-
liggande patienter och personal med litteratur och 
främja läsande hos personalen. Patientens vistelse på 
sjukhuset ska lättas upp genom litteraturförmedling.

Personalen informerar om Myndigheten för 
tillgängliga mediers tjänst Legimus och lånar ut 
Daisytalböcker till patienter med funktionsnedsätt-
ning. Det finns även en hylla med speciellt lättläst 
litteratur. För den finsktalande minoritetsgruppen 
finns ett mindre litteraturutbud att tillgå. Det finns 
även skönlitteratur på engelska. Patientbiblioteket 
har även tillgång till annan samhällsinformation och 
informerar om kulturaktiviteter i kommunen.
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patientbiblioteket, usö

Örebro kommun bedriver patientbiblioteksverk-
samheten på USÖ som entreprenad. Det betyder 
bland annat att bibliotekspersonalen tillhör Örebro 
kommun och att patientbibliotekets bibliotekskata-
log är en del av Örebro Stadsbiblioteks katalog.

Patientbiblioteket syftar till att vara en del i omvård-
naden, behandlingen och rehabiliteringen av pa-
tienterna. Genom att stimulera det friska hos varje 
patient och erbjuda en möjlighet att låta tankarna ta 
paus från den egna sjukdomssituationen så främjas 
patientens tillfrisknande och välmående. Genom 
att förmedla böcker, musik, konst, film och annan 
media kan vårdsituationen både för patienter och 
anhöriga underlättas. I sina lokaler erbjuder patient-
biblioteket en stimulerande miljö för avkoppling 
och rekreation. 

Patientbiblioteket ska erbjuda patienter och närstå-
ende möjlighet att informera sig om hälsa, sjukdom, 
vård och behandling som komplement till den 
information som den vårdgivande personalen ger. 
Patientbiblioteket vill bli en attraktiv mötesplats för 
demokrati, information, litteratur och kultur. 

Patientbiblioteket är tillgängligt för besök 35,5 
timmar per vecka. I ett angränsande rum finns möj-
ligheten att läsa dagstidningar redan från klockan 
8.00. Verksamheten innehåller bokvagnsronder 
för patienter som av olika skäl inte kan ta sig till 
biblioteket. Biblioteket deponerar även böcker 
på mottagningar, vårdavdelningar och i väntrum. 
Bibliotekets verksamhet omfattar barn och ung-
domars behov av tillgång till media. I biblioteket 
finns därför en barn- och ungdomsavdelning som 
samverkar med Lekterapi och lärarna på sjukhuset.  
I alla avdelningar, mottagningar och väntrum, där 
barn befinner sig, finns ett urval av media som är 
anpassat för barn och ungdomar. Till utlånings-
verksamheten finns möjligheten att låna konstverk. 
I ett skyltfönster i anslutning till entrén arrangeras 
utställningar. I bibliotekets mediesamling finns 40 
olika språk representerade.

Patientbiblioteket ansvarar även för biblioteksverk-
samheten på de rättspsykiatriska avdelningarna i 
Mellringe. Verksamheten fungerar också som ett 
arbetsplatsbibliotek för vårdanställda. Patientbibli-
oteket genomför även egna arrangemang med till 
exempel författarbesök.

Varje vår sammanställer uppdragstagaren en 
verksamhetsberättelse. Denna redovisas genom ett 
uppföljningsmöte med representanter från sjuk-
husledningen och verksamhetsansvarig för patient-
biblioteket. Verksamhetens statistik lämnas även till 
Kungl. Biblioteket. 

Fokusområden under 2020 är:

• Konventionen om barnets rättigheter
• Nationella minoriteter och mångspråk
• Digitalt först

Utmaningar för verksamheten identifierade av 
bibliotekspersonalen är behovet av att:

• bygga en lärande organisation med tillitsba-
serad styrning

• skapa nya strukturer för verksamhetsutveck-
ling

• utveckla samarbetet med andra enheter så 
som psykiatrin, lekterapi, sjukhusskolan osv. 

• utveckla verksamheten på en realistisk nivå 
utifrån avtal, budget och resurser 

• fortsätta utvecklingen av digitala arbetssätt  
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Folkhögskolornas bibliotek
Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria 
bildningsarbetet. Den bedrivs bland annat inom 
bibliotek, folkhögskolor och studieförbund med 
syfte att på ett demokratiskt och jämlikt sätt ge 
invånarna ny kunskap utanför den traditionella 
skolvärlden. 

Det är Folkbildningsrådet som fördelar och följer 
upp statsbidrag till landets folkhögskolor. Statens 
syften med stödet är att:
• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mång-

fald människor att påverka sin livssituation och 
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället

• bidra till att bredda intresset för och öka delak-
tigheten i kulturlivet.

Region Örebro län driver folkhögskolorna i Fel-
lingsbro och Kävesta. Ansvarig förvaltning är 
Regional utveckling, område Utbildning och 
arbetsmarknad. På den politiska nivån är Regional 
tillväxtnämnd ansvarig i dess roll som folkhögsko-
lestyrelse.

I tillväxtnämndens verksamhetsplan lyfts det livs-
långa lärandet fram och att Region Örebro län bi-
drar till att det livslånga lärandet stärks samt att fler 
fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning. 
Verksamheterna på folkhögskolorna bidrar till en 
bättre kompetensförsörjning där utbildningsutbudet 
och efterfrågan matchar varandra.  Den regionala 
utvecklingsstrategins effektmål om Eftergymnasial 
utbildning och Övergång till  högre studier har bä-
ring på folkhögskolornas verksamhet. Folkhögsko-
lebiblioteken är ett verktyg för att nå dessa mål.
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skolbiblioteket,  
fellingsbro folkhögskola

Skolbiblioteket spelar en viktig roll i den pedago-
giska verksamheten. Biblioteket är centralt beläget, 
välutrustat och bemannat under större delen av 
skoltiden. Lärare och bibliotekarie arbetar tillsam-
mans aktivt med språkutvecklande insatser för att 
stärka dialog, läsförmåga, läsförståelse och läslust. 
Samarbete sker även när det gäller undervisning i 
informationssökning och källtillit. Skolan arbetar 
för att fördjupa samarbetet mellan biblioteket och 
de olika arbetslagen för att i högre utsträckning ta 
till vara bibliotekets pedagogiska potential. 

Biblioteket samverkar med andra bibliotek genom 
att erbjuda låntagare fjärrlån från folkbiblioteken i 
Lindesberg och Örebro samt från övriga bibliotek 
via Libris. Biblioteket har åtkomst till Utrikespolitis-
ka Institutets Landguiden via Lindesbergs stads-
bibliotek och delar bibliotekskatalog med lasaretts-
biblioteken i Karlskoga och Lindesberg. Biblioteket 
har samma öppettider som skolan, 7.00 till 23.00. 
Bibliotekarie finns på plats under skoltid fem dagar 
i veckan, totalt cirka 30 timmar.

Eftersom folkhögskolan vänder sig särskilt till 
personer med funktionsvariation ägnas stor upp-
märksamhet åt tillgänglighet. Biblioteket har därför 
ett stort utbud av lättlästa böcker, i många fall med 
tillhörande ljudbok. Alla som har behov av och 
är berättigade till att läsa talböcker erbjuds att bli 
låntagare via Myndigheten för tillgängliga mediers 
tjänst Legimus. Skolan erbjuder samtliga deltagare 
inlästa läromedel från Inläsningstjänst och i vissa 
fall andra läshjälpmedel. 

Skolan har många kursdeltagare med annat mo-
dersmål än svenska. Även för dem spelar lättlästa 
böcker på svenska och engelska, med eller utan 
ljudbok, en viktig roll. Lexikon tillhandahålls på 
förekommande språk.

Vid Fellingsbros folkhögskolas verksamhet i Öre-
bro finns ett mindre bibliotek. 

Skolbiblioteket vid Fellingsbro folkhögsko-
la syftar till att:

• utgöra en pedagogisk resurs för kursdeltaga-
re och personal

• främja deltagarnas språk- och kunskapsut-
veckling

• väcka läslust och stimulera till läsning
• väcka nyfikenhet och ge förutsättningar för 

ett aktivt och kritiskt kunskapssökande
• vara en resurs för pedagogernas utveckling, 

lärande och fortbildning, både individuellt 
och som grupp

• spegla skolans profil med inriktning mot 
personer med funktionsvariation

• spegla skolans kurser 
• spegla statens syften med folkbildningen

Verksamhetsmål för skolbiblioteket vid 
Fellingsbro folkhögskola är att: 

• utveckla samarbetet med den pedagogiska 
personalen för att stödja kursdeltagarnas 
läslust och kunskapsbyggande. 

• utöka de läsfrämjande insatserna och arbeta 
strukturerat med att stärka läsförmåga, läs-
förståelse och läslust.

• handleda och undervisa deltagare och peda-
goger i informationssökning och källtillit.

• tillhandahålla ett aktuellt och varierat utbud 
av både tryckta och elektroniska medier, 
inklusive olika databaser. 

• erbjuda ett stort urval av lättlästa böcker.
• erbjuda inlästa läroböcker via Inläsnings-

tjänst.
• erbjuda alla som är berättigade möjlighet att 

ta del av Legimus talböcker.
• erbjuda stöd även till distansstuderande.
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• anpassa mediebeståndet till skolans kurser 
och profil samt till folkhögskolans prioritera-
de områden.

• synliggöra andra kulturer genom inköp av 
skönlitteratur från olika delar av världen.

• vara öppet och i huvudsak bemannat under 
skoltid.

• samarbeta med andra bibliotek för komplet-
terande medieförsörjning.

• tillhandahålla väl fungerande datorer för 
informationssökning.

De områden skolbiblioteket kommer att foku-
sera på de närmaste åren är att:

• vidareutveckla och ytterligare stärka samar-
betet med den övriga pedagogiska persona-
len

• väcka lust och intresse för läsning bland 
deltagarna på skolan

• hitta lättlästa faktaböcker för vuxna

Uppföljning sker i ledningsgruppen, på arbetslags-
möten med övriga pedagoger samt i medarbetar-
samtal.
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Utvecklingsmål är att:

• utveckla arbetet med att tillgängliggöra resur-
ser och databaser digitalt

• arbeta med informationssökning och källkri-
tik för skolans deltagare och personal

• sprida information om de möjligheter som 
finns till läsning för alla 

• bredda mångfalden i utbud av böcker, däri-
bland litteratur från olika delar av världen.  

• undersöka möjligheter för och utöka samver-
kan med andra bibliotek 

• lyfta frågan om hur biblioteket ska kunna 
användas av personal och deltagare på sko-
lan. I samband med detta även formulera en 
verksamhetsplan för verksamheten. 

Uppföljning av målen sker i samband med att ny 
biblioteksplan förbereds.

skolbiblioteket, kävesta 
folkhögskola

Kävesta folkhögskolas bibliotek verkar i första hand 
inom litteratur, bildning och utbildning. Biblioteket 
är en plats där deltagarna kan söka information till 
skolarbete eller för egen förkovran i form av facklit-
teratur, skönlitteratur eller tidskrifter. Biblioteket är 
öppet alla vardagar mellan 8-17. Internatdeltagarna 
har tillgång till biblioteket även på helger och kväl-
lar till 22.  Biblioteket är bemannat av biblioteksan-
svarig cirka 3 timmar/vecka.

Biblioteksansvarig medverkar tillsammans med 
folkbibliotekspersonal i aktiviteter i samarbete med 
region Örebro läns litteraturfrämjande verksam-
het. Genom ämnet Vetenskaplig förberedelsekurs 
(VFK) gör deltagare på allmän kurs och personal på 
skolan studiebesök på bland annat universitetsbib-
lioteket och olika arkiv för information om källor 
och informationssökning. Skolans profilkurs Konst- 
och form har samarbete med Kumla bibliotek vid 
konstutställningar, vilka skolans övriga kurser även 
besöker. 

Biblioteket erbjuder deltagare med läsnedsättning 
ett konto på talbokstjänsten Legimus. Samtliga 
deltagare har tillgång till Inläsningstjänst för läro-
medel. Biblioteket har även en del lättläst litteratur 
samt ljudböcker på cd-skivor. Skolan erbjuder olika 
tekniska verktyg som kan underlätta för deltagare 
med läs/skrivsvårigheter, exempelvis Smartpen och 
ClaroRead. Biblioteket har en tyst avdelning avsedd 
att ge möjlighet till att sitta i lugn miljö och läsa 
eller arbeta med uppgifter. 

Skolan har av utrymmesskäl inte litteratur på de na-
tionella minoritetsspråken, men försöker tillgodose 
efterfrågan om det skulle finnas behov.  Biblioteket 
har lexikon på ett antal olika språk, däribland per-
siska och arabiska. I biblioteket finns även litteratur 
på lättläst svenska.

I den praktiska verksamheten är syftet med 
biblioteket att: 
• tjäna som en lugn studieplats för skolans 

deltagare
• erbjuda vägar till informationssökning och 

fördjupning vid skolarbeten 
• skapa läslust och möjligheter till läsning för 

skolans deltagare och personal
• ge förutsättningar för ett aktivt och kritiskt 

kunskapssökande och i detta vara en del i att 
främja demokratin

• spegla skolans kulturprofil, det vill säga sko-
lans olika kurser,

• deltagarna känner sig delaktiga i bibliotekets 
verksamhet, exempelvis genom möjlighet att 
påverka inköp av litteratur. 
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Uppföljning
Biblioteksverksamheterna följer upp sina mål i 
biblioteksplanen var och en för sig i de system för 
internkontroll som är relevant för respektive enhet.

Källor
• Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Re-

gional utvecklingsstrategi 2018 – 2030
• Örebro läns kulturplan 2020 – 2023
• Region Örebro läns Omvärldsrapport 2020
• God, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län. 

Regional handlingsplan 2019 – 2022 
• Policy för Region Örebro läns arbete med kvali-

tet och utveckling
• Handlingsplan för funktionshinderfrågor 2018 – 

2020 (Region Örebro län)
• Demokratins skattkammare. Förslag till nationell 

biblioteksstrategi (Kungl. Biblioteket)
• Sjukhusbibliotek 2019 – för säkrare vård (Kungl. 

Biblioteket)
• Nationella minoriteter, urfolket samerna och 

biblioteken. Lagar, konventioner och minoritets-
politik (Kungl. Biblioteket)

• Kungl. Bibliotekets biblioteksstatistik
• Funktionshinder och delaktighet. Positionspap-

per (SKR)
• Bibliotekslagen (2013:801)
• Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 

2019:23
• Diskrimineringslagen (2008:567)
• Lagen om nationella minoriteter och minoritets-

språk (2009:724)
• Patientlagen (2014:821)
• Språklagen (2009:600)
• FN: deklaration om mänskliga rättigheter
• FN:s folkbiblioteksmanifest 
• FN:s konvention om barnets rättigheter
• FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning
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Bilaga 1

Bibliotekslag (2013:801)
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna 
biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsen-
det består av all offentligt finansierad biblioteks-
verksamhet och utgörs av:

1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska verka för det demokratiska samhällets utveck-
ling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt 
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla.

Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, regioner-
na, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, regioner, 
staten eller enskilda huvudmän i enlighet med be-
stämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar regio-
nerna och de kommuner som inte ingår i en region.
4. För högskolebibliotek vid universitet och hög-
skolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) 
ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.
6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverk-
samhet ansvarar den som enligt särskilda bestäm-

melser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av 
någon annan än huvudmannen ansvarar huvud-
mannen för att den som driver biblioteket följer 
bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att uti-
från deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta 
del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat mo-
dersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 
litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken 
och svenska, och
3. lättläst svenska.

Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblio-
teken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om 
hur informationsteknik kan användas för kunskap-
sinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärk-
samhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland an-
nat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar.



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : biblioteksplan-2020-2023_rev2021

Biblioteksplan 2020–2023 | Region Örebro län | 31  

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få 
låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under 
en viss tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering 
och andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid 
lämnar tillbaka det som de har lånat.

Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska 
eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialsko-
lan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan ha tillgång till skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet
11 § Varje region och de kommuner som inte ingår 
i en region ska bedriva regional biblioteksverksam-
het med syfte att främja samarbete, verksamhetsut-
veckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek 
som är verksamma i länet.

Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek 
vid alla universitet och högskolor som omfattas av 
högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska sva-
ra för biblioteksverksamhet inom de områden som 
anknyter tillutbildning och forskning vid universite-
tet eller högskolan.

Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och 
medieförsörjning ska det finnas en eller flera låne-
centraler.

Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade 
biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshu-
vudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingar-
na till varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfo-
gande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 
(1991:900) om anknytning till kommunens område 
eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller 
skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfo-
gande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksvä-
sendet som är beläget utanför kommungränsen.

Biblioteksplaner
17 § Kommuner och regioner ska anta biblioteks-
planer för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer 
ska ha en nationell överblick över och främja sam-
verkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala bib-
lioteksverksamheterna och kommunerna följa upp 
hur de biblioteksplaner som antagits har utformats 
och hur de används.
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Bilaga 2

Kostnader och personal

Kostnader för Region 
Örebro läns biblioteks- 
verksamheter År 2019 Antal anställda
Regional biblioteksutveckling 2 085 000 4
Campus USÖ 5 956 559 6
Patientbiblioteket USÖ 3 367 117 6
Karlskoga lasarett 1 750 134 2
Lindesbergs lasarett 913 000 1
Folktandvården 500 000 1
Kävesta 360 000 1
Fellingsbro 542 649 1
Summa 15 474 459 22
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Fotnoter
1) Den del av biblioteksplanen för Region Örebro 
län som behandlar den regionala biblioteksverksam-
heten enligt § 11 bibliotekslagen ska även ses som 
ett komplement till Kulturplanen för Örebro län

2) Regeringsformen 1 kap 2 §

3) https://www.regionorebrolan.se/rus

4) Se https://www.minoritet.se/ för mer informa-
tion om de nationella minoriteterna och minoritets-
språken

5) Framtidens vårdkompetens, Socialstyrelsen och 
UKÄ

6) Policy för Region Örebro läns arbete med kvali-
tet och utveckling

7) Region Örebro läns definition av utveckling: att 
systematiskt och metodiskt nyttja forskningsresul-
tat, idéer och övriga kunskapskällor i syfte att verk-
samheten ska leverera en högre kvalitet genom att 
förbättra eller skapa processer, arbetssätt, tjänster 
och produkter.

8) Region Örebro läns definition av kvalitet: se 
Kvalitetsmålet, sidan 10

9) Örebro läns kulturplan 2020-2023 Tillsammans 
skapar vi ett bättre liv - med kultur som kraft. 
https://www.regionorebrolan.se/kulturplan

10) https://www.kulturradet.se/publikationer/
handlingsprogram-lasframjande/

11) https://www.regeringen.se/49f088/contentas-
sets/39759a0cb5234aa08340c7243e371908/barns-
och-ungas-lasning--ett-ansvar-for-hela-samhallet-
sou-201857.pdf

12) Se https://www.inera.se/tjanster/eira/
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Omvärldsanalysen (kapitel 2) beskriver trender 
i samhällsutvecklingen och vad dessa betyder för 
regional kulturutveckling.

Regional kulturutveckling (kapitel 3) beskriver 
den politiska styrningen och den röda tråden med 
mål från nationell till regional nivå. Sist beskrivs 
arbetssättet för genomförande och uppföljning av 
kulturplanen.

Den kulturella infrastrukturen i Örebro län 
(kapitel 4) ger en översikt av offentligt finansierad 
kultur, kultur genom folkbildning och civilsamhälle 
samt professionella kulturskapares villkor i länet. 
Avslutningsvis beskrivs utbildning inom kulturom-
rådet samt samverkan på internationell, nationell 
och regional nivå.

Kultur – med regional finansiering (kapitel 5) 
listar de aktörer som finansieras av Region Örebro 
län med en kortfattad uppdragsbeskrivning samt 
det utvecklingsmål som gäller för 2020–2023.

Människan – kultur som mänsklig rättighet 
(kapitel 6) fördjupar bilden av kulturplanens in-
riktning: solidariskt fördelad kultur utifrån de sex 
perspektiven Hela länet, Jämställdhet, Socio- 
ekonomi, Barn, Etnisk och språklig bakgrund samt 
Funktionsnedsättning. Kapitlet inleds med gemen-
samma utvecklingsmål. Nuläget beskrivs under 
respektive perspektiv.

Samhället – kultur i samspel (kapitel 7) ger en 
beskrivning av samhällsområden där kultur bidrar 
till utveckling. Här finns gemensamma utvecklings- 
mål för samverkan mellan kultur och andra sam-
hällsområden samt för Region Örebro län och 
länets kommuner.

I Bilagorna sammanfattas 
1. vad som hittills har uppnåtts genom kultur- 

samverkansmodellen,
2. hur kulturplanen har tagits fram, 
3. de hinder för solidariskt fördelad kultur i länet 

som har identifierats i dialoger med det regionala 
kulturlivet inför skapandet av planen samt

4. de regionalt finansierade kulturaktörernas syn på 
vilka utmaningar som finns i genomförandet av 
uppdragen och att arbeta med solidariskt för- 
delad kultur.

Läsanvisning
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2 Omvärldsanalys

Kulturen är en del av samhällsutvecklingen. 
Analysen som följer beskriver trender som har 
betydelse för regional kulturutveckling.

Vi lever i en tid där snabb förändring är normal-
tillståndet. Globalisering, individualisering och 
digitalisering driver på utvecklingen och skapar 
förutsättningar för fundamentala samhällsföränd-
ringar. Globaliseringen innebär större rörlighet 
av människor, varor, tjänster, kapital, information 
och kultur över nationsgränser. En effekt blir mer 
internationellt samarbete och mångfald vilket kan 
vitalisera länets kulturliv. Samtidigt blir samhället 
alltmer individualiserat vilket innebär ett ökat fokus 
på individens behov, värderingar, identitet och 
livsstil. 

Ny teknik påverkar såväl människors förhållnings-
sätt och attityder som produktionen av varor och 
tjänster. Digitaliseringen förändrar kulturkonsum-
tionen genom möjlighet till större interaktivitet, 
exempelvis går det att själv välja när och hur man 
vill ta del av kultur. Det skapas nya kulturuttryck 
genom innovationer som förstärkt verklighet och 
artificiell intelligens. De stora internetföretagens 
algoritmer får allt större inflytande över våra liv.
De påverkar allt från vilka produkter och tjänster vi 
väljer till vem vi röstar på i politiska val. Mängden 
information som sprids med hjälp av digitalisering 
har aldrig varit så stor som nu, samma sak gäller för 
mängden desinformation. Att hantera faktaresistens 
och ”fake news” kräver nya kompetenser. Många 
människor befinner sig dock i ett digitalt utanför-
skap vilket begränsar deras möjlighet att delta i 
samhället och kulturlivet. 

Klimat- och miljöutmaningar är en konsekvens 
av konsumtions- och produktionsmönster. Hur 
klimatet och miljön utvecklas påverkar utvecklingen 
av kulturen såväl som andra samhällsområden.

Urbanisering är en trend som innebär att de stora 
städerna växer medan antalet invånare på landsbyg-
den är konstant eller minskar. Inom kulturområdet 
bekräftas trenden av centraliseringen till Örebro. 
Samtidigt finns ett lokalt kulturliv på landsbygden 
som bärs upp av eldsjälar och civilsamhälle.

Det finns också ekonomiska utmaningar. 
Inkomstklyftor påverkar möjligheten att ta del av 
och delta i kulturlivet. Befolkningsutvecklingen i 
länet innebär en ökad andel äldre, vilket innebär 
ökat behov av kultur för äldre. En minskad andel 
i arbetsför ålder påverkar också skatteintäkterna 
och kommunernas förmåga att klara välfärdsupp-
draget, där kultur är en del. Vidare påverkas länets 
offentligt finansierade kultur av utvecklingen av 
den statliga och regionala kulturfinansieringen där 
uppräkningen de senaste åren har varit lägre än 
löneuppräkningen. Eftersom kultur handlar om 
personalintensiva verksamheter innebär det att 
verksamheter successivt tvingas skära ned. 

Även om samhällets mål är att skapa förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa ökar skillnader i hälsa 
mellan olika grupper i samhället. Förutsättningarna 
för en god och jämlik hälsa är kopplat till biologis-
ka, socioekonomiska och kulturella resurser. Livs-
villkor och levnadsvanor spelar stor roll. Psykisk 
ohälsa är ett av Sveriges största folkhälsoproblem.
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3 Regional kulturutveckling

DEN POLITISKA STYRNINGEN OCH ARMLÄNGDS AVSTÅND

Den regionala kulturen styrs av kulturpolitiska 
mål på nationell och regional nivå. Kulturpla-
nen är därmed ytterst ett politiskt styrdoku-
ment och det verktyg som de förtroendevalda 
har för att prioritera och på ett övergripande 
plan styra regionalt finansierad kultur.

Utifrån dessa förutsättningar gäller att principen 
om armlängds avstånd råder mellan det konstnär-
liga skapandet, kulturlivet och Region Örebro län. 
Principen syftar till att ta vara på den konstnärliga 
friheten, som är en förutsättning för en vital 
demokrati.

Nationella kulturpolitiska mål
De nationella målen säger att kulturen ska vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft med ytt-
randefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konst-
närlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bild-
ning och till att utveckla sina skapande förmågor

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• främja ett levande kulturarv som bevaras, 

används och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte 

och samverkan
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 

kultur

Den regionala kulturplanen har de nationella målen 
som utgångspunkt. 

Regional utvecklingsstrategi 
Den regionala utvecklingsstrategin är det styrande 
dokumentet för regional utveckling i länet och där-
med även för regionalt finansierad kulturverksam-
het. Kulturverksamheten är ett av Region Örebro 
läns kärnuppdrag.

Den regionala utvecklingsstrategin utgår från 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Utifrån 
dessa hållbarhetsperspektiv finns tre övergripande 
mål:
• stark konkurrenskraft
• hög och jämlik livskvalitet
• god resurseffektivitet 

Dessa mål utgör, tillsammans med Region Örebro 
läns vision – ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”, 
grunden för den regionala kulturverksamheten. 

Enligt utvecklingsstrategin skapar kulturen en 
attraktiv livsmiljö såväl som social sammanhåll-
ning. Kultur är ett sammanhållande kitt där länets 
invånare kan mötas, beröras, skapa och utvecklas. 
Kulturens förmåga att ge plats för reflektion om 
det gemensamma och insikt i andra människors liv 
och villkor är särskilt viktig i en tid med växande 
klyftor. Att förbättra förutsättningarna för kultu-
rell kreativitet, utveckling och tillgänglighet och att 
skapa en fungerande kulturell infrastruktur i hela 
länet är centralt.

Önskvärt läge år 2030 är att alla har möjlighet 
att forma sina liv. Tillsammans med civilsamhäl-
let och den sociala ekonomin är kultur centralt 
för inkludering och meningsskapande byggd på 
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4 Den kulturella infra-
strukturen i Örebro län 

Det är många aktörer som bidrar till länets 
kulturliv. Det finns kultur som är offentligt 
finansierad genom stat, region och kommuner, 
kultur som är ekonomiskt självbärande (ofta 
kommersiell kultur) samt kultur som bärs upp 
av ideella krafter. För ett levande kulturliv är 
det viktigt med samtliga delar och samverkan 
dem emellan. Det behövs både professionell 
kultur och amatörkultur.

Nedan ges en översiktlig bild av länets kulturella 
infrastruktur5 avseende regionalt, kommunalt 
och statligt finansierad kultur, samt kultur genom 
civilsamhälle och folkbildning. Ytterligare en del 
beskriver det offentligas ansvar för ett levande 
professionellt kulturliv i länet. Bilden av de aktörer 
som har regional finansiering fördjupas i kapitel 6.

Det regionala kulturpolitiska ansvaret
Region Örebro län har det regionala kulturpoli- 
tiska ansvaret sedan 2012. Sedan 2019 är kultur- 
och fritidsnämnden ansvarig politisk instans. 
Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen 
Regional utveckling ansvarar för att driva utvecklings- 
arbete inom kulturområdet utifrån länets kulturplan.
Regional kulturförvaltning och kulturpolitik uppgick 2019 
till mellan 3 och 4 miljoner kronor.6

Länsstyrelsen
En avsiktsförklaring om samverkan mellan Läns- 
styrelsen i Örebro län och Region Örebro län 
uttalar vikten av ett gott samarbete mellan organisa-
tionerna för att främja länets hållbara utveckling på 
bästa sätt. Inom kulturområdet har länsstyrelsen ett 
myndighetsutövande uppdrag för kulturmiljö.
Länsstyrelsen fördelade 2019 cirka 10 miljoner kronor.

Regionala kulturinstitutioner
Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner 
inom kultursamverkansmodellen:

• Örebro läns museum, stiftelse med Region Öre-
bro län som huvudman

• Länsmusiken i Örebro, aktiebolag i huvudsak ägt 
av Örebro kommun

• Örebro länsteater, aktiebolag i huvudsak ägt av 
Region Örebro län

• ArkivCentrum, ideell förening 

Samtliga är belägna i centrala Örebro, men med 
hela regionen som verksamhetsområde. 
Region Örebro län fördelade 2019 cirka 75 miljoner kronor 
till länets regionala kulturinstitutioner.

Regional främjandeverksamhet
Region Örebro län är huvudman för utvecklings-
ledare7 inom områdena bibliotek, bild och form, 
filmkulturell verksamhet, litteratur, scenisk dans 
samt teater. Örebro läns museum är huvudman för 
slöjdkonsulenter. Örebro läns bildningsförbund är 
huvudman för en amatörteaterkonsulent. Fören-
ingen Scenit är huvudman för en verksamhetsut-
vecklare inom amatörmusik. Samtliga arbetar med 
främjandeverksamhet på regional nivå och ingår, 
tillsammans med en representant för länsmusiken, 
i Nätverket för regional kulturutveckling som sam-
ordnas av Region Örebro län.
Region Örebro län fördelade 2019 cirka 10 miljoner 
kronor.

Övriga regionalt finansierade kultur- 

producenter 
Övriga aktörer som finansieras helt eller delvis 
inom kultursamverkansmodellen är:
• Stadra Teater i Nora kommun 
• Opera på Skäret i Ljusnarsbergs kommun 
• The non existent Center i Ljusnarsbergs 

kommun
5) Kulturell infrastruktur är en benämning av strukturer som utgör basförutsättningar för konst- och kulturliv. Det berör såväl kulturaktörer och produktion som 
utbildning och konsumtion av kultur. Kulturell infrastruktur är av såväl hård som mjuk karaktär. Hård infrastruktur kan vara ateljéer, bibliotek, biografer, bokhandlare, 
gallerier, konsertlokaler, konsthallar, museum, nöjeslokaler, replokaler, studios, teatrar och produktionslokaler av olika slag. Mjuk infrastruktur handlar till exempel om 
arrangörskap, digitalisering, finansiering, information/marknadsföring, kunskapsnätverk, organisering, publikutveckling, samverkan och utbildning. Kulturell 
infrastruktur har såväl en geografisk som en social och ekonomisk dimension. 6) Siffran är beräknad på uppgifter för 2019 där politik och kulturchef  ingår med 70 
procent av den totala kostnaden eftersom ideell sektor också ingår. 7) Tidigare benämnda konsulenter.
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av utvecklingsmedel, stipendier och stöd till annan 
utveckling som kulturella kreativa näringar, arbetet 
med kultur och hälsa och mer professionell kultur i 
skolan (kapitel 7). 

Region Örebro län har också som krav att professi-
onella kulturaktörer som får regionala verksamhets-
medel eller anlitas för kulturuppdrag ska ersättas 
enligt gällande kollektivavtalsnivåer och andra 
rekommendationer.9 Professionella kulturaktörer 
som anlitas av Region Örebro län ska ha en trygg 
och god arbetsmiljö. Ett annat område att fortsätta 
att bevaka är upphovsrätten och vikten av att värna 
den i all offentligt finansierad kultur. 

Region Örebro län stärker också specifikt bild- och 
formområdet genom att de regionala konsthandläg-
garna köper in konst och arbetar utifrån enprocent- 
regeln (kapitel 7, Bild och form). Andra exempel är 
att utvecklingsledaren för bild och form sprider 
kunskap om enprocentregeln, licensavtal med 
bildupphovsrätt, MU-avtalet med mera till länets 
kommuner. En undersökning genomfördes 2019 
om hur länets utställningsarrangörer, som i någon 
mån visar professionell konst, förhåller sig till MU-
avtalet. Utifrån resultatet av undersökningen ska ett 
förslag tas fram om hur Region Örebro län ska för-
hålla sig vid bidragsgivning till utställningsarrangörer. 

Resultatet ska också stimulera till en fortsatt diskus-
sion med länets kommuner, konstnärer och utställ-
ningsarrangörer.10

Utbildning inom kulturområdet 
Örebro universitet har flera utbildningar med kopp-
ling till kultursektorn. Här finns en av landets sex 
statliga musikhögskolor där det utbildas musik- 
lärare, teaterpedagoger, körledare, musikprodu-
center och musiker inom klassisk musik, jazz- och 
rockmusik. Andra exempel på akademisk utbildning 
inom kulturområdet är filmvetenskap, litteratur- 
vetenskap och historia. 

Örebro län har också en högskoleförberedande 
utbildning med inriktning mot fri konst genom 
Örebro Konstskola. Kävesta folkhögskola har en 
tydlig kulturinriktning med ett uttalat syfte att vara 
högskoleförberedande. På gymnasienivå finns este-
tiska program på några av skolorna.

Samverkan och dialog 
En central del inom kultursamverkansmodellen och 
den regionala kulturella infrastrukturen handlar om 
samverkan och dialog.

På nationell nivå finns Statens kulturråd och andra 
myndigheter som Svenska filminstitutet, Nämnden 
för hemslöjdsfrågor, Konstnärsnämnden, Riksantik- 
varieämbetet, Kungliga biblioteket och Riksteatern. 
Samverkan med andra regioner sker genom olika 
nätverk, exempelvis nätverket för regionala kultur-
chefer och Myndigheten för kulturanalys nätverk.

Regional Musik i Sverige, Länsteatrarna samt Läns-
museernas Samarbetsråd är intresseorganisationer 
på nationell nivå. De representerar sina respek-
tive kulturinstitutioner i möten med bland annat 
Kulturdepartementet, Riksdagens kulturutskott och 
SKL:s kultur- och fritidsberedning. De är också re-
missinstanser. och har bildat den ideella föreningen 
Kulturlyftet - kultur i hela landet11. De kultur- 
främjande verksamheterna ingår i nationella nätverk 
inom respektive område.

Kulturområdet inom Region Örebro län har tydligt 
utpekade samverkansorgan för såväl politiker som 
tjänstepersoner. I det regionala samverkansrådet 
för kultur ingår kulturpolitiker från regional och 
kommunal nivå. Kopplat till samverkansrådet finns 
ett nätverk för kulturchefer (eller motsvarande) från 
länets kommuner och Region Örebro län. Nätver-
ket för kommunala kultursekreterare är ytterligare 
ett forum för att stärka samverkan inom kultur-
området i länet. Region Örebro län och Örebro 
kommun genomför även dialoger för att diskutera 
gemensamma frågor.

9) Enligt rekommendationer från Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) med medlemsorganisationer för de olika kulturuttrycken.
10) Förslaget planeras vara klart 2020.
11) Föreningen äger projektet Folk och Kultur, som är ett årligt kulturpolitiskt konvent i Eskilstuna.
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Länets regionalt finansierade kulturaktörer i och 
utanför samverkansmodellen deltar i årliga dialog-
möten och vid behov ytterligare dialoger. Samtal 
förs regelbundet med Örebro läns bildningsförbund 
och Länsstyrelsen i Örebro län. Föreningen The 
Art of  Sweden12 består av fria professionella kultur-
skapare i länet och är regionens samrådsgrupp när 
det gäller det professionella kulturlivet. Inom frågor 
som rör form, design och arkitektur finns den 
ideella föreningen Svensk Form Örebro län som 
samtalspart. Som komplement till detta finns också 
olika referensgrupper.

Andra exempel på samverkans- och dialogforum är:

• det regionala kulturskolenätverket 
• årliga dialogträffar med kulturföreningar med 

regionala föreningsmedel 
• träffar i samband med fördelning av projekt- 

medel 
• tematiska kulturfrukostar 
• regionala referensgrupper kopplade till främjande- 

verksamhet inom bild och form, dans, film och 
teater samt olika grupper kopplade till Kulturkraft

• det regionala biblioteksnätverket samt andra 
nätverk kopplat till den regionala biblioteks- 
verksamheten

• nätverk för kultur och hälsa 
• nätverk för arbete med etnisk mångfald/ 

inkludering
• samråd med den sverigefinska minoriteten 
• tidsbegränsade arbetsgrupper kopplade till  

projekt eller utvecklingsmål i kulturplanen
• Kulturpanelen för unga

Det finns ett tydligt utvecklingsbehov när det gäller 
att sammanföra kommunala företrädare med 
aktörer inom kultursamverkansmodellen.13  

Det finns även behov av att ersätta det tidigare 
Kulturtinget som var en årligen återkommande 
mötesplats för politiker, tjänstepersoner och andra 
intresserade inom kulturområdet.14

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin kommer 
samverkan med andra samhällsområden att stärkas 
inom hälsa, skola, näringsliv, besöksnäringen,  
samhällsplanering, digitalisering, kollektivtrafik 
och miljö.

Internationell samverkan
Internationella kulturutbyten behövs för att utvecka 
kulturen i länet. Ett sådant utbyte sker bland annat 
genom länets kulturinstitutioner och residensverk-
samhet inom dans samt bild och form. 
Region Örebro län har sedan 2014 ett internatio-
nellt stipendium som stödform för att stimulera 
samverkan utanför rikets gränser. Mer skulle dock 
kunna genomföras för att etablera och stärka inter- 
nationella samarbeten inom kulturområdet och 
möjligheter saknas inte. På internationell politisk 
nivå finns samarbeten där regionens politiker med-
verkar. Främst sker det genom organisationen AER 
(Assembly of  European Regions) som arbetar med 
frågor inom regional utveckling ur ett trans- 
nationellt perspektiv. Region Örebro läns EU-kon-
tor i Bryssel, Central Sweden, har funktionen att 
vara bollplank och inspiratör.

12) Den ideella föreningen The Art of  Sweden arbetar för att de professionella kulturskaparnas röst skall ha samma tyngd som länets kulturinstitutioner och vara 
en självklar och jämställd part i utvecklingen av regionens kulturliv samt att deras professionalitet respekteras och ses som en resurs. The Art of  Sweden är en 
intresseorganisation för alla professionella kulturskapare i Örebro län som musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer, 
konsthantverkare med flera. 13) Se utvecklingsmål under rubrikerna Nätverket för regional kulturutveckling, kapitel 5 och Kulturutveckling i kommunal 
samverkan, kapitel 7. 14) Se utvecklingsmål om att stärka lärande under rubriken Människan kultur som mänsklig rättighet, kapitel 6.
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5 Kultur– med regional 
finansiering

Kultur inspirerar och stärker möjligheter till 
eget skapande. Kultur stimulerar kritisk förmå-
ga och individers medvetna val. Kultur berör, 
upprör och väcker empati genom att spegla 
mänskliga upplevelser och berättelser. Kultur 
skapar mening och sammanhang, livsmod och 
egenmakt. Kultur bidrar till nya perspektiv på 
verkligheten och den pågående berättelsen om 
det samhälle vi lever i. 

Genom kultur får människor tillfälle att reflektera 
över begrepp som demokrati, jämställdhet, jämlikhet 
och hållbar utveckling. Kultur skapar förståelse mellan 
människor från olika miljöer, generationer och 
samhällen. Kultur stärker individens utveckling och 
därmed också samhällets demokratiska utveckling. 
Var och en av kulturformerna har ett värde i sig; 
tillsammans tilltalar, engagerar och utvecklar de 
olika kulturformerna individer och samhället. 

Förutsättningarna för att bedriva regionalt finan-
sierad kultur skiljer sig åt mellan olika kulturaktörer 
och kulturområden. Institutioner med fokus på 
produktion har andra resurser, gör andra priorite-
ringar och väljer andra metoder än främjandeverk-
samhet, även om uppdragen tangerar varandra. 

Flera kulturaktörer med regional finansiering för-
håller sig till fler styrdokument än den regionala 
kulturplanen. Några styrs av föreningsstadgar. 
Länsmusiken i Örebro län och Örebro länsteater 
styrs av en bolagsordning. Örebro läns museum har 
en stiftelseurkund och faller in under museilagen. 
Den regionala biblioteksverksamheten styrs av 
bibliotekslagen.
Det är en målsättning att kulturplanen och de 
regionala uppdragen är i linje med dessa styrdoku-
ment. Även om det finns tydliga skillnader mellan 
olika aktörer både vad gäller ekonomiska förutsätt-
ningar och uppdrag är det tydligt att utmaningarna i 
mångt och mycket påminner om varandra (bilaga 4).

På följande sidor beskrivs de kulturproducenter och 
främjandeverksamheter som finansieras av Region 
Örebro län. Beskrivningarna är kortfattade med 
fokus på det egna uppdraget och ett utvecklingsmål 
för 2020–2023. För mer information om respektive 
organisation hänvisas till verksamhetsplaner,  
verksamhetsberättelser och webbsidor.
Länsstyrelsen och de tre större kulturföreningar 
som får föreningsbidrag (Riksteatern Örebro län, 
Konstfrämjandet Bergslagen och Örebro Läns 
Hembygdsförbund) har inte uppdrag eller utveck-
lingsmål i kulturplanen.
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UPPDRAG OCH MÅL
Det regionala uppdraget är  
att tillsammans
• vara en plattform för utveckling, lärande, 

samverkan och omvärldsbevakning.
• stärka den sammantagna kulturella infrastruk-

turen i ett gemensamt utvecklingsarbete
• möjliggöra för fler i länet att ta del av och 

utöva kultur. 
• nå en jämställd och jämlik tillgång till kultur i 

länet med ett särskilt fokus på barn och unga. 
• stödja det regionala utvecklingsarbetet där 

kultur kopplas samman med andra samhälls-
sektorer.

Region Örebro län vill 2020–2023  
• att nätverket för regional kulturutveckling ska 

utveckla och stärka samverkan med länets 
kommuner.

Nätverket för regional kulturutveckling
Nätverket för regional kulturutveckling är ett 
nätverk för främjandeverksamhet (utvecklings- 
ledare och konsulenter) inom amatörteater, 
amatörmusik, biblioteksutveckling, bild och form, 
dans, film, litteratur, musik, teater och slöjd. 
Nätverket arbetar systematiskt och strategiskt 
tillsammans för kulturutveckling i länet.
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Stadra Teater (samverkansmodellen)
Stadra Teater* är en ideell förening vars huvudscen 
finns i Stadra, en byggnadsminnesskyddad kultur-
arvsmiljö vid sjön Grecken i Nora kommun. Stadra 
har även en experimentscen i Teaterfoajén, Nora. 
Teatern har utvecklats från att vara en sommar-
scen till att gå mot verksamhet även andra tider på 
året. Teaterns inriktning är att ge nyskriven svensk 
dramatik samt att spela kring svenska författarskap. 
På teatern sker även möten mellan professionell 
kultur och amatörkultur. Folkbildning, demokrati 
och historiska perspektiv är viktiga inslag i verksam-
heten liksom möten över generationsgränser.  

Teater Martin Mutter 
Teater Martin Mutter är en fri teater med fokus på 
teater för åldrarna 3-16 år. Föreställningarna spelas 
främst på förskolor och skolor men även på den 
egna scenen och på turné i länet och övriga landet. 
Teater Martin Mutter är organiserad som en eko-
nomisk förening med verksamhetsstöd från Statens 
kulturråd, Örebro kommun och Region Örebro län.

Teater Martin Mutter värnar om den nära kontak-
ten med publiken. Inspiration till föreställningarna 
hämtas direkt från ungdomars verklighet. Det sker 
genom att målgrupperna möts i samtal och i prak-
tiskt arbete inför varje ny produktion. 

Teater Martin Mutter samverkar i hög grad med 
föreningar och andra kulturproducenter i länet. 
Teater Martin Mutter är också med och möjliggör 
fortsatt utveckling av den professionella dansen i 
länet. Teater Martin Mutter vill fortsätta sitt arbete 
med att stimulera och stärka yrkesverksamma inom 
den fria professionella scenkonsten och samverkan 
kring scenkonst i regionen med fokus på fortbild-
ning och nätverkande. 

UPPDRAG OCH MÅL 
Det regionala uppdraget är
• att producera professionell scenkonst på hög 

konstnärlig nivå i den norra länsdelen.
• att i konstnärlig form diskutera och lyfta fram 

demokrati och humanistiska värden.

Region Örebro län vill 2020–2023 
• att Stadra Teater verkar för att ge en äldre 

målgrupp kulturupplevelser samt verkar för 
att bredda utbudet genom en turné. MÅL 

Region Örebro län vill 2020–2023
• att Teater Martin Mutter ska arbeta i länet som 

en fri teater.

* Jurisisk organisation: Ideella kulturföreningen Cirkustältet
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Teaterfrämjande verksamhet 

(samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklingsledare inom teater 
med uppdrag att arbeta främjande, förmedlande 
och utvecklande för teaterområdet inom Örebro 
län. Utvecklingsledaren är placerad hos Område 
kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Upp-
draget genomförs i hög utsträckning genom sam-
verkan med andra professionella och ideella aktörer 
inom teater- och scenkonstområdet. Ett nära sam-
arbete finns med Riksteatern. Utvecklingsledaren 
ingår i Nätverket för regional kulturutveckling samt 
i andra regionala och nationella nätverk.

Riksteatern Örebro län
Riksteatern Örebro län får årliga föreningsbidrag 
av Region Örebro län. Föreningen är en obunden 
ideell förening med uppdrag att främja och stödja 
scenkonst i allmänhet och teater i synnerhet. Den 
regionala nivån är förutsättningsskapande, inspire-
rande och stödjande.

Arrangörsområdet är Riksteatern Örebro läns 
prioriterade område med teaterföreningar, ideella 
arrangörer och arrangörsfrågor i fokus. Riksteatern 
Örebro län ska fungera som en resurs för teater-
föreningar och ideella arrangörer och bistå med 
inspirations- och utbildningsinsatser samt hjälp i 
olika frågor och situationer. Ambitionen är att det 
ska finnas ett aktivt arrangörsnätverk i Örebro län. 

Riksteatern Örebro län vill främja kultur för barn 
och unga samt teckenspråkig scenkonst och döv-
kultur. Riksteatern Örebro län vill också arbeta 
med mångfalds-, jämställdhets-, tillgänglighets- och 
funktionshinderfrågor.

AMATÖRTEATER 

Amatörteaterfrämjande verksamhet 
Det ideella arbetet med amatörteater i länet är stort 
med flera spelplatser och aktörer runtom i länet. 
Amatörteatern är en viktig del av folkbildningens 
verksamhet vilket innebär att alla har möjlighet att 
vara med och skapa teater. Det är därför vanligt 
med teatergrupper över generationsgränserna.
I länet finns en regional amatörteaterkonsulent, 
anställd av Örebro läns bildningsförbund, till stor 
del finansierad av Region Örebro län. Amatör- 
teaterkonsulenten har en viktig strategisk roll i länet 
och ingår i Nätverket för regional kulturutveckling 
samt i nationella nätverk.

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att främja och förmedla professionell teater 

och scenkonst så att alla i länet ska ges 
möjlighet att ta del av den.

• att arbeta för att barn och unga ska ha 
möjlighet att ta del av professionell teater 
och scenkonst i skolan. 

• att bidra med kunskapshöjande insatser för 
tjänstepersoner som arbetar med barn och 
unga inom skolverksamhet.

• att främja och stärka arrangörsnätverk i 
Örebro län.

• att genom omvärldsbevakning och kompetens- 
utveckling främja utvecklingen av teater och 
scenkonst i länet.

• att genom regionalt och nationellt samarbete 
främja utvecklingen av teater och scenkonst i 
länet. 

Region Örebro län vill 2020–2023 
• genom främjandeverksamheten för teater 

förbättra förutsättningarna för professionell 
teater och scenkonst på landsbygd och 
små orter.
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Opera på Skäret 

(samverkansmodellen)
Opera på Skäret drivs av ett aktiebolag som ägs 
av en ideell stiftelse. Scenen i det gamla sågverket 
utanför Kopparberg erbjuder sommartid en unik 
kombination av scenkonst av hög kvalitet och Berg-
slagsnatur. Operan producerar egna föreställningar 
med operasångare och musiker från hela världen. 
Det finns ett etablerat samarbete med Svenska 
Kammarorkestern i Örebro och Musikhögskolan 
vid Örebro universitet. Verksamheten vänder sig 
både till en ny oerfaren publik och till den interna-
tionella operapubliken. Opera på Skärets målsätt-
ning är också att främja det lokala näringslivet och 
turismen. 

AMATÖRMUSIK

Amatörmusikfrämjande verksamhet
I länet finns en regional verksamhetsutvecklare 
anställd av föreningen Scenit hos Kulturhuset i 
Örebro.15  Tjänsten är till stor del finansierad av 
Region Örebro län. Viktiga samarbetsparter är 
lokala föreningar, studieförbund, företag och 
kommuner. Verksamhetsutvecklaren ingår i 
Nätverket för regional kulturutveckling.

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att producera opera på hög konstnärlig nivå 

genom professionella operaföreställningar.
• att vara hela länets operascen.
• undersöka förutsättningarna att inom befint-

lig verksamhet ge barn och unga tillgång till 
operaupplevelser.

Region Örebro län vill 2020–2023
• att Opera på Skäret arbetar systematiskt 

tillsammans med besöksnäringen för att nå en 
ökad publik från andra län och länder.

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• arrangörsutveckling genom att skapa fler spel-

tillfällen för unga och oetablerade amatör- 
musiker genom egna arrangemang och sam- 
arrangemang i länet.

• att stödja unga i länet som vill genomföra egna 
musikarrangemang eller spelningar i länet.

• att genom samarbete, omvärldsbevakning och 
kompetensutveckling främja arrangörsutveck-
ling inom musikområdet i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023 
• att främjandeverksamheten hos Scenit ska 

stärka arbetet med ungt arrangörskap i 
hela länet. 

15) Scenit driver kulturhuset på uppdrag av Örebro kommun. Föreningen Scenit är en egen organisation som i sin styrelse har ett flertal av länets studieförbund.

Musikfrämjande verksamhet 

(samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklingsledare med fokus på 
att utveckla genrebredden inom professionell musik 
i hela länet i samverkan med relevanta aktörer så 
som Länsmusiken Örebro län, Musikhögskolan i 
Örebro, amatörmusikkonsulenten, länets kommu-
ner med flera. Utvecklingsledaren är placerad hos 
Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län 
tillsammans med övriga utvecklingsledare inom de 
olika kulturområdena. 

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att 2021-2022 genomföra en kartläggning av 

hur främjandeuppdraget är organiserat i andra 
regioner.

• att 2021-2022 ta fram förslag på uppdrags-
beskrivning för det musikfrämjande arbetet i 
Örebro län.

Region Örebro län vill 2020–2023
• 2021-2022 Skapa en uppdragsbeskrivning för 

det musikfrämjande uppdraget i Örebro län.
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DANS (SCENKONST)

Professionell dans 

(samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklingsledare med fokus på 
att utveckla professionell dans i länet. Utvecklings-
ledaren är placerad hos Område kultur och ideell 
sektor, Region Örebro län tillsammans med länets 
utvecklingsledare som arbetar med att främja dans.

Dansfrämjande verksamhet 

(samverkansmodellen)
Örebro län har en utvecklingsledare med fokus 
på att främja dans i länet. Utvecklingsledaren är pla-
cerad hos Område kultur och ideell sektor, Region 
Örebro län tillsammans med länets utvecklingsledare 
för professionell dans. Utvecklingsledaren ingår i 
Nätverket för regional kulturutveckling samt i det 
nationella nätverket Samarbetsrådet för Regional 
Dansutveckling (SRD).
 

UPPDRAG OCH MÅL 
Det regionala uppdraget är
• att arbeta för att alla, med ett särskilt fokus på 

barn och unga, ska ha möjlighet att ta del av 
professionell dans och själva dansa. 

• att stärka möjligheterna för amatörer och pro-
fessionella inom dansområdet att verka och 
utvecklas i länet.

• att stötta utvecklingen av unga dansare i länet. 
• att genom omvärldsbevakning och kompetens- 

utveckling främja utvecklingen av dans i länet.
• att genom regionalt och nationellt samarbete 

främja utvecklingen av dans i länet. 

Region Örebro län vill 2020–2023 
• öka möjligheterna för barn och unga i hela 

länet att möta dans genom att stärka dans- 
pedagogers möjlighet att verka och utvecklas 
i länet.   

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att stärka den sceniska dansens ställning 

i regionen, så att ett varierat utbud av 
scenkonstnärlig dans med god kvalitet kan 
visas regelbundet i olika delar av länet.

• att skapa en hållbar infrastruktur för den 
sceniska dansen med fungerande platser, 
arrangörer och producenter i samverkan med 
till exempel kommuner och teatrar i Örebro 
län samt andra regioner. Mobilitet är en viktig 
del i utvecklingen.

• att arbeta med nationellt och internationellt 
samarbete och omvärldsbevakning för att 
utveckla dansen i länet. 

Region Örebro län vill 2020–2023 
• finna formerna för en hållbar organisering av 

den sceniska dansen i länet i samverkan med 
fler aktörer. 
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KULTURARV 
Enskild arkivverksamhet

ArkivCentrum Örebro län  

(samverkansmodellen)
ArkivCentrum Örebro län är en publik kulturarvs- 
institution som drivs av den ideella föreningen 
med samma namn. ArkivCentrum förvarar hand-
lingar från drygt 6 000 företag och organisationer. 
Tidsmässigt sträcker sig handlingarna från slutet av 
1500-talet till nutid. ArkivCentrum ansvarar även 
för Järnvägsarkivet i Nora och samverkar med 
Arkiv Västmanland bland annat genom en gemen-
sam arkivdepå i Arboga.

ArkivCentrum har tvingats byta lokaler på grund 
av uppsägning från tidigare hyresvärd. I praktiken 
innebär det ett omfattande arbete med flytt samt 
iordningställande av ny lokal vilket kommer att 
påverka verksamheten under kulturplansperioden.

Museum 

Örebro läns museum  

(samverkansmodellen)
Örebro läns museum är en stiftelse med Region 
Örebro län och Örebro Läns Hembygdsförbund 
som stiftare. Samlingar och tjänstelokaler finns i 
museets fastighet i Örebro. Länsmuseibyggnaden i 
Örebro är den centrala publika anläggningen med 
konst- och kulturhistoriska utställningar och pro-
gramverksamhet. Museet har även utställnings- 
lokaler på Örebro slott. Museet driver Gråbo arbetar- 
museum i Karlskoga kommun och äger och för-
valtar Siggebohyttans bergsmansgård i Lindesbergs 
kommun, Kullängsstugan i Askersunds kommun 
och Grecksåsars hyttbleck i Nora kommun. 
Örebro läns museum har ansvar för länets slöjd- 
konsulenter. Örebro läns museum ska vara en 
mötesplats för alla med barn och unga som centrala 
målgrupper. 

Länsmuseibyggnaden är stängd från juni 2018 på 
grund av en genomgripande renovering och upp-
gradering. Det innebär ett omfattande arbete med 
flytt av samling och utställningar samt anpassning 
av lokaler. Även museets lokaler för föremåls- 
samlingar behöver åtgärdas. Den renoverade läns-
museibyggnaden beräknas vara klar 2022. Perioden 

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att tillvarata källorna till regionens civila  

historia. 
• att samla in, ordna, vårda och bevara. 
• att följa samhällsdebatten och samla in inter-

vjuer och minnesberättelser. 
• att väcka och stödja intresset för regionens 

historia till exempel genom att vara ett stöd till 
forskningen och bedriva pedagogisk verksam-
het. Digital arkivpedagogisk verksamhet är en 
viktig del. 

• att fungera som en samlande kraft för utveck-
lingen av arkivfrågor i länet där frågor som 
demokratisk utveckling och källkritik är viktiga 
utgångspunkter.

• att ge råd och service i arkivfrågor samt kurser 
kring dokumenthantering. 

• att fortsätta utveckla samverkan med Arkiv 
Västmanland.

Region Örebro län vill 2020–2023 
• att ArkivCentrum genom flytt och iordning-

ställande av nya lokaler säkrar en hållbar och 
fortsatt publik utveckling av den regionala 
arkivverksamheten. 
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Övrig kulturarvsverksamhet

Länsstyrelsen i Örebro län
Med utgångspunkt från de av regeringen antagna 
målen för kulturmiljöarbetet verkar länsstyrelsen 
för att främja bevarande, utveckling och bruk av 
kulturmiljöer i hela länet. Länsstyrelsens arbete är 
samordnande, tvärsektoriellt och rättighetsbaserat. 
I arbetet ingår att bevara, tillgängliggöra, bygga upp 
kunskap och sprida information om en mångfald av 
länets kulturmiljöer, ur en mångfald av perspektiv, 
genom att engagera en mångfald av aktörer.

Länsstyrelsens uppdrag är att omsätta den 
statliga politiken på den regionala nivån genom
• att aktivt stödja kommunernas kulturmiljöarbete 

och planering för ett hållbart samhälle.
• att synliggöra en mångfald av perspektiv för att 

inkludera fler i kulturmiljöarbetet.
• att bidra till bevarande och utveckling av en 

mångfald av hållbara kulturmiljöer.
• att inkludera kulturmiljöperspektivet i myndig-

hetens tvärsektoriella arbete med en hållbar 
samhällsutveckling.

Länsstyrelsen bedriver ingen egen publik verk-
samhet men deltar som samverkande part i andra 
aktörers arbete. Länsstyrelsen bidrar till kulturell 
hållbarhet i hela länet genom att fördela de statliga 
medlen för förvaltning av kulturmiljöer till såväl 
offentliga som enskilda aktörer som arbetar med 
bevarande, kunskapsuppbyggnad och förmedling.

Örebro Läns Hembygdsförbund
Örebro Läns Hembygdsförbund har 70 lokala 
hembygdsföreningar med 15 000 medlemmar. 
Det är en regional ideell organisation som tillhör 
Sveriges Hembygdsförbund, en av landets största 
kulturorganisationer. I länet genomför hembygds-
föreningarna kulturarrangemang och bedriver musei- 
och arkivverksamhet. Region Örebro län stödjer 
Örebro Läns Hembygdsförbund med förenings- 
medel och via insatser av Örebro läns museum.

UPPDRAG OCH MÅL 
Det regionala uppdraget för dessa museer är
• att bevara, använda och utveckla ett levande 

kulturarv i Örebro län och tillsammans visa 
upp viktiga delar av länets historia.

• att ge besökare nya kunskaper och perspektiv.
• att nå nya målgrupper i och utanför länet.
• att besitta och utveckla kompetens inom sitt 

museiområde.

Region Örebro län vill 2020–2023 
• att museerna stärker samverkan med andra 

museer eller andra aktörer i syfte att utveckla 
verksamheten. 

Övriga regionalt finansierade museer
Region Örebro län ger årliga verksamhetsmedel till 
fler museum som bedöms vara av regionalt intresse, 
men som inte har statlig finansiering. Dessa är:

• Skoindustrimuseet i Kumla, stiftelse
• Alfred Nobels museum i Karlskoga, stiftelse
• Nora järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV), 

stiftelse
• Frövifors pappersbruksmuseum, stiftelse
• Sveriges Kurortsmuseum, Loka Brunn, stiftelse17

17) Kurortmuseet överläts av regeringen till en stiftelse med ändamål att förvalta Sveriges Kurortsmuseum.
Region Örebro län och Hällefors kommun finns tillsammans med riksmarskalksämbetet med i stiftelsens styrelse.
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BIBLIOTEK

Regional biblioteksutveckling 

(samverkansmodellen)
Biblioteksutveckling Region Örebro län har i upp-
drag att bedriva regional biblioteksverksamhet med 
syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling 
och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som 
är verksamma i länet. Den regionala biblioteks-
verksamheten består av 3,5 fast anställda utveck-
lingsledare samt vid behov projektanställda som 
är placerade hos Område kultur och ideell sektor, 
Region Örebro län. Utvecklingsledarnas inrikt-
ningar är bland annat läs- och litteraturfrämjande, 
bemötande, mänskliga rättigheter, digitaliserad 
mediehantering och ledarskapsutveckling. 

Arbetet drivs inom ramen för en väletablerad 
samverkansstruktur av olika nätverk med länets 
folkbibliotek samt andra aktörer i och utanför länet. 
Biblioteksutveckling Region Örebro län medverkar 
bland annat i det nationella samarbete som finns 
inom ramen för Föreningen för Regional Biblio-
teksverksamhet, Kungl. Bibliotekets nätverk Träff-
punkt biblioteksplaner samt i Nätverket för regional 
kulturutveckling. 

Uppdraget att främja samarbete, verksamhets-
utveckling och kvalitet i de folkbibliotek som är 
verksamma i länet är kopplat till folkbibliotekens 
speciella åtaganden i bibliotekslagen:

• att vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. (6 §)

• att särskilt främja läsning och tillgång till 
litteratur. (7 §)

• att verka för att öka kunskapen om hur informa-
tionsteknik kan användas för kunskapsinhämt-
ning, lärande och delaktighet i kulturlivet. (7 §)

• att ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar. (8 §)

Viktiga metoder i uppdraget är:

• att genom omvärldsbevakning och kompetens- 
utveckling främja biblioteksutvecklingen i länet.

• att genom regionalt och nationellt samarbete 
främja biblioteksutvecklingen i länet. 

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
att genom Biblioteksutveckling Region Örebro 
län uppfylla de åtaganden i bibliotekslagen som 
handlar om att bedriva regional biblioteksverk-
samhet. Regional biblioteksverksamhet ska 
tillsammans med andra offentligt finansierade 
biblioteksverksamheter: 
• verka för det demokratiska samhällets utveck-

ling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. (2 §)

• främja litteraturens ställning och intresset för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt. (2 §)

• ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning. (4 §)

• ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat 
modersmål än svenska. (5 §)

• delta i uppföljningen av hur de biblioteks-
planer som antagits utformats och hur de 
används. (18 §)

Region Örebro län vill 2020–2023
• att den regionala biblioteksverksamheten i ett 

postcorona-perspektiv utforskar nya metoder 
för hållbar utveckling och mänskliga rättighe-
ter inom biblioteksområdet, med särskilt fokus 
på demokrati, läs- och litteraturfrämjande, 
digitalisering och relevans.
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UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att arbeta strategiskt och långsiktigt för att 

utveckla och stärka infrastrukturen och sam-
verkan inom bild och form i länet. 

• att arbeta för att ge länets invånare och besö-
kare möjlighet att möta bild och form oavsett 
bakgrund, kunskap, var man bor i länet och 
andra förutsättningar. 

• att utveckla det konstpedagogiska arbetet 
inom bild och form i länet med ett särskilt 
fokus på att ge barn och unga möjlighet att 
uppleva och själva få skapa konst.

• att skapa bättre förutsättningar för konstnärer 
inom bild och form att verka i länet och ut-
vecklas i sitt yrke, bland annat genom ekono-
miskt stöd och kompetensutveckling.

• att genom omvärldsbevakning och kompetens- 
utveckling främja utvecklingen av bild 
och form i länet.

• att genom regionalt och nationellt samarbete 
främja utvecklingen av bild och form i länet. 

Region Örebro län vill 2020–2023 
• fortsätta finna formerna för en stärkt kulturell 

infrastruktur inom bild och form, exempelvis 
genom en systematisk och hållbar konst- 
pedagogisk verksamhet i hela länet.

Region Örebro läns konsthandläggare
Region Örebro läns konstsamling består av över 
17 000 konstverk som konsthandläggarna har till 
uppgift att förvalta. Det innebär, förutom att ta 
hand om den befintliga konsten, också att hålla sig 
à jour med samtiden och utöka samlingen med 
aktuell konst av god kvalitet. Inköp av lös konst görs 
i första hand från etablerade gallerister i Örebro län, 
men även från aktörer i övriga Sverige, i syfte att ge 
invånarna en variation av uttryck. Konstverksam-
heten består av tre konsthandläggare som arbetar 
med att beställa, upphandla, planera, montera och 
förvalta Region Örebro läns konst som ska finnas 
i de lokaler där regionen bedriver sin verksamhet.

Region Örebro län har sedan 2007 systematiskt 
tillämpat enprocentregeln på sina egna fastigheter. 
Det innebär att en procent av byggkostnaderna, 
vid ny- om- och tillbyggnationer, över 5 miljoner 
kronor, går till byggnadsanknuten konst. De flesta 
projekt över direktupphandlingsgränsen upphandlas 
via en utlyst tävling i två steg, resterande konstverk 
direktupphandlas av en särskild tillsatt urvalsgrupp 
bestående av konsthandläggare, arkitekt, representant 
från verksamheten och Regionservice fastigheter.

Konstfrämjandet Bergslagen
Konstfrämjandet Bergslagen är en ideell förening 
som får regionala föreningsmedel. Föreningen som 
bildades 1947 arbetar med konstbildning och att 
föra ut konst till människor i deras vardag. Konst-
främjandet Bergslagen arbetar med konstprojekt i 
hela länet, bland annat genom vandringsutställningar 
och pedagogisk verksamhet för barn och unga. 
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NYSKAPANDE OCH GENRE- 
ÖVERGRIPANDE KULTUR
De nationella kulturpolitiska målen innebär bland 
annat att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft. Att vara obunden och utmanan-
de är svårt att tolka på annat sätt än att det innebär 
ett visst mått av förnyelse och förändring. Ett kul-
turliv som inte förändras i takt med samhället och 
tar in unga och nya perspektiv är snarare statiskt 
och bevarande än dynamiskt och utmanande. Där-
för behövs kunskap om nya kulturyttringar, stöd 
till unga kulturskapare och uppmuntran att passera 
gränserna för de redan etablerade kulturformerna 
utan att göra avkall på kvalitet. Region Örebro län 
har därför under de senaste åren valt att satsa på 
ökad kunskap om kultur som ligger i gränszonen 
för vad som idag betraktas som (regional) kultur 
samt att stödja genreövergripande kultur.

The non existent Center (TNEC) 

(samverkansmodellen)
TNEC verkar vid Ställbergs gruva i Ljusnarsbergs 
kommun och blev en del av samverkansmodellen i 
Örebro län 2017. TNEC är en ung konstnärsgrupp 
som bearbetar olika samhällsfrågor på ett gränsö-
verskridande sätt med inriktning på samtidskonst. 
I gruppen ingår kompetenser inom konst, regi, 
komposition, formgivning, arkitektur, snickeri, 
sociologi, psykologi, journalistik, energiteknik och 
performance. Ett viktigt fokus för verksamheten är 
perspektiv på stad och landsbygd. Att verka utanför 
storstädernas centrum är ett ställningstagande för 
att bredda berättelserna i samtidskonsten. TNEC 
är ett komplement till Opera på Skäret och Stadra 
Teater som också verkar i länets norra delar. 

UPPDRAG OCH MÅL 

Det regionala uppdraget är
• att utveckla en multifunktionell produktions- 

och publikplats för konst, scenkonst, litteratur 
och musik.

• att stärka samtidskonstens och den genre- 
övergripande kulturens närvaro i länet med 
säte i norra länsdelen.

• att nå en ny publik genom att arbeta inklude-
rande med fler än etablerade kulturkonsu- 
menter. 

• att vara med och bidra till långsiktigt stärkande 
av kulturens roll i en hållbar samhälls- 
utveckling.

• att stärka länets internationella och nationella 
utbyte genom residensverksamhet, utbildningar 
och annan utåtriktad verksamhet. 

• att ha en aktiv roll i olika nätverk och mötes-
platser för konst och kultur i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023 
• att TNEC stärker sitt arbete med att vara en 

aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för 
konst och kultur i länet med ett särskilt fokus 
på samverkan med Nätverket för regional 
kulturutveckling.
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6 Människan – kultur som 
mänsklig rättighet

Det finns en självklar koppling mellan globala 
mål i Agenda 2030, den regionala utvecklings-
strategin och solidariskt fördelad kultur. 
En utgångspunkt i regional kulturutveckling är 
att alla ska ha möjlighet att ta del av kultur, 
själva skapa kultur och påverka kulturen.

Solidariskt fördelad kultur är därför inriktningen i 
kulturplan 2020–2023 utifrån följande definition:

Solidariskt fördelad kultur har en demokratisk grund och 
är tillgänglig för alla. Möjligheten att delta i det gemensamt 
finansierade kulturlivet i Örebro län ska inte begränsas 
av faktorer som utbildning, ekonomi, var i länet du bor, 
funktionsnedsättning, etnicitet, språk, kön, könsidentitet 
eller ålder. Solidariskt fördelad kultur har särskilt fokus 
på att nå nya målgrupper. Solidariskt fördelad kultur är 
uppsökande, utforskande och utvecklingsinriktad. 

De sex perspektiv som kulturplanen särskilt lyfter 
fram 2020–2023 (utan inbördes ordning) är:

• Hela länet
• Jämställdhet 
• Socioekonomi 
• Barn 
• Etnisk och språklig bakgrund 
• Funktionsnedsättning

Valet av dessa perspektiv beror på att det finns skill-
nader i deltagande, delaktighet och/eller påverkans-
möjligheter, vilket också dialogerna som föregick 
kulturplanen visar (bilaga 3). Detta är välkända 
perspektiv som funnits med under lång tid i det 
offentligt finansierade kulturlivet. Dessutom finns 
nationella och internationella styrdokument som 
lyfter fram perspektiven.

Kulturaktörer i länet behöver fortsätta synliggöra 
de strukturer och normer som begränsar tillgången 
till kultur för delar av befolkningen och hur detta 
är en maktfråga. Det handlar om att ha ett inklu-
derande synsätt, att omsluta människor i gemen-
skapen och att anpassa helheten för att välkomna 
fler. Människors olika utgångspunkter behöver 
utforskas och identifieras. Det handlar också om att 
synliggöra olika berättelser så att fler i samhället kan 
identifiera sig med dem.

MÅL 

Region Örebro län vill 2020–2023
• att alla aktörer som finansieras med regionala 

kulturmedel ska ha en plan för arbetet med 
ökad jämställdhet och jämlikhet utifrån de sex 
perspektiven.

• stärka lärandet kring de sex perspektiven med 
fokus på politiker, tjänstepersoner, professio-
nella kulturskapare och civilsamhället.

• utgå från de sex perspektiven vid nya kultur-
satsningar.
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Nedan ges en övergripande bakgrund till de sex 
perspektiven som en utgångspunkt för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.

Hela länet 
I regeringens mål för kulturpolitiken anges att alla 
ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Den profes- 
sionella kulturen är dock inte jämnt fördelad i lan-
det eller i länet. Det finns en koncentration av kul-
turinstitutioner och större kulturaktörer i storstads-
regioner och centralorter, vilket i Örebro läns fall 
innebär centrala Örebro. Kulturskapare söker sig 
till större städer och storstadsregioner utifrån ökade 
möjligheter till arbete och för att ingå i nätverk av 
likasinnade. All kultur kan inte upplevas eller utö-
vas i länets alla kommuner på grund av bristande 
kulturell infrastruktur. Det kan till exempel saknas 
arrangörer, pedagoger, scener och verkstäder. Även 
om avstånden i länet är relativt korta och vägnätet 
väl utbyggt finns också begränsade möjligheter att 
använda sig av kollektivtrafik för att ta sig till och 
från kultur. Detta är ett problem i synnerhet för de 
förskolor och skolor som är beroende av kollektiva 
färdmedel. 

En tidigare genomförd kartläggning av mötesplat-
ser för kultur i Örebro län25 visar att det finns ett 
stort antal platser som delvis används för kultur väl 

spridda i länet. Hur dessa utvecklas, får användas 
och hur de utrustas är också en del i länets kultur- 
utveckling. En ny kartläggning, för att tydliggöra 
den regionala kulturen i länets olika delar i samspel 
med den kommunala kulturen och civilsamhället 
vore av stort intresse för att kunna bedöma om det 
finns områden i länet som är särskilt missgynnade, 
så kallade kulturöknar.

Det är inte möjligt att fördela tillgången till kultur 
helt rättvist, men det går att sträva mot ett så rikt 
kulturliv som möjligt i hela länet. I det arbetet spe-
lar länets kommuner genom till exempel folkbiblio-
tek och kulturskolor en central roll. Även folkbild-
ningens och civilsamhällets verksamhet på mindre 
orter och på landsbygden är av stor betydelse. 
Region Örebro län bidrar genom att vara med och 
finansiera kulturaktörer som verkar på olika platser 
i länet.26 Länets större regionala kulturinstitutioner 
är viktiga genom att de turnerar eller på andra sätt 
arbetar för att nå människor från hela länet. 
Den regionala främjandeverksamheten arbetar 
också för att stärka länets kulturella infrastruktur. 
Vanliga utvecklingsområden är arrangörsutveckling, 
pedagogik samt kultur i länets förskolor och skolor. 
I arbetet för mer kultur i hela länet är samverkan 
mellan de olika aktörerna central. 

PERSPEKTIV FÖR ETT JÄMLIKT OCH JÄMSTÄLLT KULTURLIV

25) www.regionorebrolan.se/undersokningar 26) Stadra teater i Nora kommun, Opera på Skäret i Ljusnarsbergs kommun, The non existent Center i Ljusnarsbergs 
kommun, Nora järnvägsmuseum i Nora kommun, Alfred Nobels museum i Karlskoga kommun, Skoindustrimuseet i Kumla kommun, Sveriges Kurortsmuseum, Loka 
Brunn i Hällefors kommun och Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun.
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Socioekonomi 
Kultur är en klassfråga. Idag påverkar socioekono-
miska faktorer som privatekonomi och utbildnings-
nivå benägenheten att delta i och ta del av kultur-
upplevelser. Socioekonomi är också ett av de hinder 
som togs upp i dialogerna inför kulturplanen (bilaga 
3). Särskilt tydligt var det i dialoger med ungdomar 
som tycker att alla ska ha råd med kultur. 

Det finns socioekonomiskt utsatta områden både 
på landsbygd och i stad. Det finns stora skillnader 
i ekonomiska uppväxtvillkor och därmed stor risk 
för ojämlik tillgång till kultur och fritidsaktiviteter 
för barn till föräldrar med låg inkomst. Att leva 
en längre tid under förhållanden där inkomsterna 
bara räcker till det nödvändigaste hindrar barns 
möjligheter. Det formar barns förväntningar på 
framtiden och uppfattningen om tillhörighet i sam-
hället. I Örebro län är barnfattigdom något högre 
än riksgenomsnittet. Barnfattigdomen varierar 
mellan olika kommuner men även inom kommu-
nerna.27

Äldre personer har generellt sett fått en bättre hälsa 
och lever längre, men samtidigt ökar de socioeko-
nomiska skillnaderna. Andelen äldre med dålig 
ekonomi har ökat de senaste åren. Kvinnor lever 
generellt sett längre än män och har i regel dess- 
utom lägre inkomst som pensionärer. 

Socioekonomi handlar också om sociala barriärer, 
det vill säga ovana, normer och brist på positiva 
upplevelser. Det kan saknas förebilder och innehåll 
att identifiera sig med, vilket gör det svårt att känna 
delaktighet och intresse. Det behövs ett utveck-
lingsarbete inom det regionala kulturlivet för att ta 
bort hinder kopplade till ekonomi, bildningsnivå 
och klasstillhörighet.

Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkon-
ventionen, ska vara vägledande för all offentlig verk-
samhet. Från och med 1 januari 2020 är den svensk 
lag. Det innebär att varje enskilt barn upp till 18 år, 
oavsett levnadsvillkor, socioekonomi eller var det 
bor ska ha rätt till kultur.

2017 fanns det 64 378 barn i Örebro län. I stort sett 
samtliga regionalt finansierade kulturaktörer med 
fasta verksamhetsmedel arbetar med kultur för barn. 
Betydligt färre gav barn inflytande. Det skiljer också 
stort i vilken grad olika verksamheter fokuserar 
på barn.28

Det är vi vuxna som bär ansvaret för att barn ska 
ha tillgång till kultur. Utifrån såväl ett regionalt som 
kommunalt kulturansvar behöver denna rättighet 
säkerställas. Även folkbildningen och civilsamhället 
är parter i arbetet. Ytterst handlar det om att länets 
kulturaktörer tillsammans ska erbjuda kvalitativ 
kultur för alla barn i länet. Alla barn ska ha möjlig- 
het att både ta del av kultur och själva skapa kultur, 
på fritiden, i förskolan och skolan. Barn ska få 
komma till tals och ges inflytande. För att uppnå 
detta krävs förutom resurser, ett systematiskt arbete 
och samverkan mellan olika aktörer i länet. 
Läs mer om Kultur i skolan och Kultur på barns 
fritid i kapitel 7.

I kulturplanen definieras barn som åldrarna 0–18 
och unga som 19–25.

27) Barnfattigdom i Sverige Rapport 2018. Rädda barnen 
28) Uppföljning kultur 2017, Område kultur och ideell sektor, Region Örebro län. Rapport 2018:01
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Nationella minoriteter i Örebro län
Det finns en lag som stärker nationella minoriteters 
rättighet att behålla sin kultur i antropologisk 
mening. Kulturuttryck som kan kopplas specifikt 
till de nationella minoriteterna är därmed viktiga att 
värna. De nationella minoriteterna och minoritets-
språken är en resurs som kan stärka och vitalisera 
länets kulturliv. Kultursatsningar för nationella 
minoriteter ska utgå från gruppens behov och ske 
i samråd med gruppen.

Sveriges nationella minoriteter (och minoritets-
språk) är sverigefinnar (finska), romer (romani chib), 
judar (jiddisch), samer (samiska) och tornedalingar 
(meänkieli). Det handlar om kulturgemenskaper och 
språk som under mycket lång tid har varit en naturlig 
del i Sverige. Att tillhöra en nationell minoritetsgrupp 
bygger på självidentifikation. Det allmänna har ett 
ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken och främja de nationella minori-
teternas rättighet att behålla och utveckla sin kultur 
i Sverige.34 Barns utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket ska 
främjas.35

Region Örebro län ingår tillsammans med kom-
munerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, 
Lindesberg och Örebro i finskt förvaltningsområde 
och har därmed ett särskilt ansvar. Regelbundna 
samråd med sverigefinnar genomförs på såväl 
regional som kommunal nivå. Förvaltningskom-
munerna, Region Örebro län och Länsstyrelsen i 
Örebro län samverkar också med varandra. 
En lagändring 2019 innebär bland annat stärkt rätt 
till förskola och äldreomsorg. 

Det är en uttalad vilja från den regionala finska 
samrådsgruppen att regionala sverigefinska kultur- 
uttryck i länet samt sverigefinsk kultur för barn och 
unga ska prioriteras. Detta stämmer väl överens 
med minoritetspolitiken där överföring av kultur 
och språk mellan generationer ska prioriteras. I den 
äldre generationen finns de som saknar eller har 
förlorat sina kunskaper i svenska. De har behov 
av att få sin identitet bekräftad i äldrevården. Även 
dessa lyfts av samrådsgruppen som en grupp med 
behov av kulturinsatser.

Teckenspråk 
Cirka 2 500 invånare i Örebro kommun har tecken-
språk som första språk och cirka 20 000 personer 
använder teckenspråk till vardags. I Örebro län 
finns en stor andel aktörer som jobbar inom tecken- 
språksområdet: Sveriges riksgymnasier för döva 
och hörselskadade, Europas största tolkcentral, 
forskning på Örebro universitet, tolkutbildning på 
Fellingsbro folkhögskola och teckenspråkig kultur-
skola genom Örebro kommun. 

Örebro kommun förklarade sig 2010 som Europas 
teckenspråkshuvudstad. Denna avsiktsförklaring 
stödjer sig på Språklagen från 2009, där det står att 
svenskt teckenspråk jämställs med de fem nationella 
minoritetsspråken. Det innebär att Örebro kommun 
ska göra insatser för att stärka teckenspråkets ställ-
ning i samhället. Till avsiktsförklaringen anslöt sig 
även dåvarande Regionförbundet Örebro, Örebro 
läns landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) och Örebro universitet. Några satsningar 
har genomförts för att framhäva svenskt tecken-
språk inom kulturen.36

34) Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724 35) 4 § i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 
36) Särskilt kan nämnas Visukalprojektet FAME med projektet Delaktighet och Teater (Dot) som en fortsättning där Örebro länsteater i samverkan med andra aktörer 
fördjupade arbetet.
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Kultur ska vara lika tillgängligt för alla att kunna 
delta i, utöva och påverka. Dialog med teckensprå-
kiga visar att en utmaning handlar om svårigheter 
att nå teckenspråkiga. Det upplevs också råda brist 
på arrangemang där både döva och hörande deltar. 
Det saknas teckenspråkiga aktörer som kan fungera 
som en brygga mellan grupperna. Ett ytterligare 
problem är kostnader för tolkar. Den teckenspråkiga 
gruppen vill att digitaliseringen används för att 
främja mötet med hörande. Det efterfrågas också 
en samordnare, så att länets kulturutbud kan nå den 
teckenspråkiga gruppen.

Funktionsnedsättning
Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet ut-
ifrån sina egna önskemål och oberoende av förut-
sättningar i olika skeden av livet. Det gäller oavsett 
vilka fysiska, psykiska eller kognitiva funktioner en 
person har. Kulturplanen utgår från FN:s konven-
tion om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. Personer med funktionsnedsättning37 har 
rätt att leva ett självständigt liv och delta i kulturlivet 

på lika villkor som alla andra. De ska ha möjlighet 
att utveckla och använda sin kreativa, artistiska 
och intellektuella förmåga, i eget intresse och för 
samhällets berikande. De ska också ha rätt till 
erkännande av och stöd för sin särskilda kulturella 
och språkliga identitet. Tillgänglighet är en allmän 
princip när det gäller den fysiska miljön. Den gäller 
också information och kommunikation. 

Region Örebro län arbetar för att konventionen ska 
förverkligas och för att uppnå de funktionshinder-
politiska målen. Såväl tillgänglighet till kulturupp-
levelser som en ökad inkludering i länets kulturliv 
för personer med funktionsnedsättning är viktiga 
områden att utveckla. I Örebro län pågår en hel del 
arbete exempelvis hos de regionala kulturaktörerna 
kopplat till enkelt avhjälpta hinder, information och 
webbutveckling. 

Det finns fortfarande många hinder i samhället 
för att personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Hinder tas bort så 
att kulturlivet blir mer tillgängligt och jämlikt.

37) I denna kulturplan används Socialstyrelsens definition av begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Med funktionsnedsättning menas nedsättning av fysisk 
(inklusive perceptuella/sensoriska nedsättningar så som auditiva och visuella), psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Med funktionshinder menas den begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Begreppet tillgänglighet används i det här sammanhanget för att beskriva hur väl en 
verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning.
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Den regionala utvecklingsstrategin säger att 
länets attraktivitet är avgörande för en positiv 
samhällsutveckling. Ett rikt kulturliv, som rym-
mer både spets, bredd samt variation, stärker 
länets attraktionskraft såväl som invånarnas 
livskvalitet. Kulturen deltar på olika sätt med 
att skapa en regional hållbar utveckling. 
Kulturens värde finns i den konstnärliga pro-
cessen och upplevelsen genom att den skapar 
mening och ger fler dimensioner åt våra liv. 

Utan att göra avkall på eller förringa kulturens egen-
värde skapar kulturen ytterligare värden för samhäl-
let. För att fullt ut ta tillvara på kulturens möjligheter 
behövs samverkan över samhällsgränser och mellan 
olika slags organisationer. Exempel på sådan sam-
verkan är den mellan kultur och skola. Det finns fler 
samhällsområden där kultur bidrar, som hälsa, vård, 
näringsliv, turism och miljö. Den digitala utveckling-
en och kollektivtrafiken är samhällsområden som 
utvecklar eller begränsar kulturen.

För att stärka ett gynnsamt samspel mellan kulturen 
och andra samhällsområden i Örebro län har 
gemensamma regionala utvecklingsmål tagits fram 
i huvudsak med representanter för andra samhälls-
områden inom Region Örebro län. Utvecklingsmål 
har också formulerats i samverkan med 
länets kommuner.38

KULTUR OCH HÄLSA
Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker att 
önskvärt läge 2030 är en god, jämlik och jämställd 
folkhälsa. Forskning39 har visat att kulturaktiviteter 
som till exempel musik, litteratur eller dans kan 
förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla 
av sammanhang och en bättre beredskap att möta 
sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. 
Kultur kan också vara en resurs i rehabiliteringsar-
bete. Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och 
avser främst kultursektorns samverkan genom in-
satser där kultur används inom sjukvårds-, omsorgs- 
eller folkhälsoområdet. Kultur och hälsa definieras i 
kulturplanen enligt följande:

Genom kultur utvecklas individer och samhällen. Oavsett 
hälsa, språkförmåga eller roll i samhället är det möjligt att 
ta del av och skapa kultur, ensam eller i gemenskap med 
andra. Kultur stärker välbefinnandet, bidrar till livskvalitet 
och ger en känsla av sammanhang. Kultur kan bidra till 
läkande processer vid olika sjukdomstillstånd. Kulturella/
konstnärliga upplevelser och eget skapande bidrar således till 
en förbättrad hälsa.

Hälsa handlar inte bara om frånvaron av ett sjuk-
domstillstånd hos individen utan lika mycket om ett 
bredare välbefinnande. För att påverka hälsoklyf-

7 Samhället – kultur 
i samspel

Hälsans bestämningsfaktorer – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle. 
Bearbetad figur efter förlagor från van Vliet och Kristenson, 2014 samt Dahlgren och Whitehead, 1991.40

38) Se sidan 68 om Kulturutveckling i kommunal samverkan. 39) www.kulturellahjarnan.se/forskning-2/forskning/
40) Hälsans bestämningsfaktorer är de faktorer som påverkar folkhälsan – direkt eller indirekt. Figuren visar att det finns faktorer både på övergripande samhällsnivå 
samt på grupp- och individnivå som har betydelse för den jämlika hälsans utveckling. Proportionell universalism innebär att alla ska erbjudas generella insatser, anpassade 
och utformade så att de motsvarar olika individers och gruppers behov. Människosyn/människovärde innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som ska 
respekteras och i dessa avseenden är ingen förmer än någon annan. Människovärdet är alltså inte bundet till våra egenskaper utan är knutet till varje enskild människa 
oberoende av prestationer. Den enskilda människans värde som tänkande och kännande varelse utgör grunden för människans naturliga rättigheter.

torna behövs därför ett systematiskt arbete på 
alla samhällsnivåer och inom alla sekto-

rer. Hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande insatser från såväl 

samhällets som individens 
sida kan förbättra livs-

kvaliteten och bidra till 
minskade samhälls- 
kostnader. 
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Arbetet med kultur och hälsa inom 

Region Örebro län
Region Örebro län41 strävar utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin mot att minska den ojämlika 
hälsan med bland annat en solidariskt fördelad
kultur som verktyg för social hållbarhet. Region 
Örebro län har sedan lång tid överenskommelser 
med länets kommuner, Örebro Läns Idrottsför-
bund/SISU Idrottsutbildarna Örebro och Örebro 
Läns Bildningsförbund om samverkan för en 
god, jämlik och jämställd hälsa i länet. Syftet med 
överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och 
kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälso- 
arbete i länet. Den ideella sektorn är en viktig aktör 
i det arbetet. 

Utifrån såväl forskning som beprövad erfarenhet 
är kulturområdet relevant för vård och hälsa. Ett 
exempel på detta är ”Dans för hälsa”42. Samverkan 
mellan kultur och vård- och hälsosektorn är en 
framgångsfaktor. 

Inom kultur och hälsoområdet har Region Örebro 
län de senaste åren:

• initierat ett internt nätverk för kultur och hälsa 
med representanter från regional utveckling samt 
hälso- och sjukvården. Nätverket syftar till att 
utveckla samverkan, bland annat genom att lyfta 
goda exempel från andra regioner, samt sprida 
kunskap och forskning inom området. 

• genomfört en kartläggning av kommunernas 
arbete med kultur för äldre. Kartläggningen är en 
viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet för att 
definiera och utveckla samverkan mellan kom-
munerna och regionen. 

• initierat kunskapsutbyte med Stockholms läns 
landsting och deras nya satsning på ett kompe-
tenscenter inom hälso- och sjukvård. 

Området kultur och ideell sektor följer också ett 
forskningsprojekt där effekter av en kulturmetod 
ska utvärderas samt hinder och möjligheter för 
implementering undersöks. 

I utvecklingsarbetet är samverkan och utbyte mellan 
yrkespraktik, konstnärligt och vetenskapligt arbete 
centralt. Det finns också behov av att driva metod- 
och kunskapsutveckling inom kultur i vården bland 
annat genom att organisera och stödja fortbild-
ningsinsatser för vårdpersonal, kulturinstitutioner, 
kulturskapare och pedagoger.

MÅL 
Region Örebro län vill 2020–2023 
att arbetet med kultur och hälsa i Örebro län ska

• stärka samverkan mellan hälso- och sjukvård 
och kulturområdet i länet. 

• inspirera aktörer och organisationer (inom 
såväl kultur som hälsoområdet) till hälsofräm-
jande arbete genom kultur.

• bidra med lärande om kulturens betydelse för 
människors hälsa och aktuell forskning inom 
kultur och hälsoområdet.

• verka för implementering av kultur i verksam-
heter inom vård/omsorg/folkhälsa.

41) För en fördjupad analys av situationen i Örebro län hänvisas till Region Örebro läns befolkningsundersökningar: Liv och hälsa, Liv och hälsa ung och ELSA. Se 
www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Folkhalsa/Folkhalsan-i-siffror/
42) ”Dans för hälsa” är metodiken bakom ”Dansprojektet”, en vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län och 
Örebro Universitet. Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär. Metoden används nu i 
Sverige för att stärka psykisk hälsa hos ungdomar.
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KULTUR I SKOLAN 
Den regionala utvecklingsstrategin säger bland 
annat att det ska satsas på en likvärdig förskol   
skola av hög kvalitet samt på metoder och me  
som sätter barnens behov i centrum. En strate
gisk inriktning är höjd måluppfyllelse i grund-  
gymnasieskolan. Kultur kan vara med och stär  
förutsättningarna för en god måluppfyllelse i s  
eftersom estetiska och kreativa lärprocesser ge  
tillgång till andra verktyg och ingångar till kun p  
Estetiska ämnen är en viktig del i läroplanen och 
i elevers utbildning, men en till stor del outnyttjad 
resurs. Forskning43 visar att estetiska ämnen inte 
bara stärker elevers motivation i skolan utan också 
skapar goda lärandemiljöer. De estetiska ämnena vi-
sar positiva effekter även på andra ämnen i skolan, 
särskilt språkutveckling. 

Kultur har ett egenvärde och att uppleva kultur för 
kulturens egen skull är viktigt för barn och unga. 
Alla barn har rätt till kultur står det i FN:s barn-
konvention.44 Förskola och skola är en plattform i 
samhället där barn kan nås oberoende av bakgrund, 
ekonomi eller var i länet de bor. Att stärka barn och 
ungas rätt till kultur i förskola och skola är därför 
särskilt viktigt. Skolan och förskolan har också ett 
ansvar för att ge barn tillgång till kulturella upple-
velser och eget kulturellt skapande. Grundskolans 
styrdokument säger att ”skolan ska ansvara för 
att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda och ta del av många olika uttrycksformer 
såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har 
utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” 45 

och förskolans styrdokument säger att ”I förskolans 
uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor 
och barns eget kulturskapande som att överföra 
ett kulturarv.” 46

Mycket arbete genomförs i länet för att nå skolan 
med professionell kultur. Trots det varierar till-

gången till kultur stort mellan olika klasser, på olika 
skolor och i olika kommuner. I det fortsatta arbetet 
behöver samverkan mellan kultur och skola stärkas. 
Fungerande resmöjligheter till och från kulturakti-
viteter samt fungerande scener och lokaler är också 
viktigt för att kunna erbjuda varierad kultur för 
barn och unga i hela länet. 

Ett pågående arbete i Region Örebro län är 
”KulturKraft – för varenda unge”. Det är en modell 
som på ett systematiskt sätt ska stärka förekomsten 
av professionell kultur i förskola, skola och gymna-
siet i länet. Modellen ska också öka kompetensen 
hos pedagoger samt stödja skolans urval av kultur 
genom utbudskatalog och utbudsdag, subventions-
medel och fortbildning. Kommunerna bidrar med 
kommunala barnkulturplaner, referensgrupp och 
kontaktpersoner.

MÅL 

Region Örebro län vill 2020–2023  
• stärka förutsättningarna för att alla barn i länet 

ska få tillgång till kultur i förskola och skola 
genom ett systematiskt arbete. 

43) www.kulturellahjarnan.se/forskning-2/forskning/
44) Artikel 31.2: 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella 
och konstnärliga livet.2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra 
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.
45) LGR 2011, rev 2018, sid 11–12  
46) Lpfö 98, rev 2016, sida 6
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KULTUR PÅ BARNS FRITID 
Den regionala utvecklingsstrategin säger att rikare 
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till 
en attraktivare livsmiljö och social sammanhållning. 
Önskvärt läge 2030 är att det breda utbudet av 
kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet attraherar 
barn och unga, även från socioekonomiskt svaga 
grupper. 

Kulturdeltagandet på fritiden bland barn och unga 
är högt47, men varierar för olika aktiviteter och 
stimuleras av användningen av digitala verktyg som 
till exempel mobiltelefoner. Att se på film, tv-pro-
gram, -serier och videoklipp tillhör de kulturakti-
viteter som barn och unga gör dagligen. När det 
gäller eget utövande är fotografering, måla, rita, 
sjunga eller rappa på egen hand vanligast. Många 
spelar också TV- och datorspel. De flesta har läst 
minst en bok det senaste halvåret. 

Yngre barn är mer aktiva med kulturaktiviteter på 
fritiden än äldre barn. Andelen barn och unga som 
går på museum, teater, musikal, eller dansföreställ-
ning är högre i årskurs 5 och lägre på högstadiet 
och gymnasiet. Att skriva egna berättelser och 
andra skapande aktiviteter är också vanligare bland 
yngre. Flickor deltar generellt sett i högre utsträck-
ning än pojkar. Föräldrars utbildningsnivå har en 
genomgående positiv påverkan på barns och ungas 
kultur- och fritidsaktiviteter. Det gäller till exem-
pel besök på museum, konstutställningar, att spela 
musikinstrument och delta i kulturskola. Även om 
barnkonventionen säger att barn har rätt till kultur 
på sin fritid finns det en rad hinder för att delta i 
kulturaktiviteter. Det handlar om tidsbrist och att 
tiderna för kulturaktiviteterna inte passar eller att 
det är svårt att ta sig till platsen för aktiviteter. Barn- 
fattigdom begränsar möjligheterna ytterligare. 

Det är primärt ett kommunalt ansvar att se till att 
det finns platser där barn och unga kan bedriva 
kulturell fritidsverksamhet, till exempel i kultur- 
skola, på fritidsgårdar och bibliotek. Även regionala 
kulturinstitutioner och kulturaktörer genomför 
programverksamhet som barn och unga kan ta del 
av, till exempel under skolloven. Region Örebro läns 
främjandeverksamhet arbetar med talangutveckling, 
feriepraktik och arrangörsutveckling tillsammans 
med unga i länet. I många fall sker samverkan mel-
lan olika parter där kommuner, folkbildningen och 
civilsamhället har viktiga roller.

Kultur- och musikskolor ger barn och unga 
möjlighet att utveckla sitt eget skapande. I flertalet 
av Örebro läns kommuner finns kommunala kultur- 
och musikskolor. En utredning för större samord-
ning mellan kulturskolorna har genomförts. 

47) Rapporten Barn och ungas kulturaktiviteter, 2017:5, Myndigheten för Kulturanalys
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KULTUR OCH 
DIGITALISERING
Den regionala utvecklingsstrategin säger att digita-
lisering förändrar samhället i grunden och därför 
även skapar genomgripande förändringar för offen- 
tliga verksamheter. Digitaliseringen är ett verktyg 
som kan minska klyftan mellan stad och landsbygd. 
Den kan användas för att nå fler med information, 
kunskaper och upplevelser oavsett utbildningsnivå, 
ekonomi, funktionsförmåga och kön.

Digitaliseringen förändrar kulturmönster och hur 
kultur produceras och konsumeras. Den ger möjlig-
heter att utveckla traditionella kulturverksamheter 
på nya sätt och skapar förutsättningar till ökad 
interaktivitet genom att användarna i allt större 
utsträckning blir medskapare. Fler invånare kan 
genom att utnyttja digitaliseringens potential uppleva 
kultur och ta del av kulturella evenemang.

Gemensamt för kulturverksamheterna är att förhålla 
sig till vad den digitala transformationen av sam-
hället innebär och den effekt den har på respektive 
kulturområde. Dels handlar det om kunskapsbygg-
nad och att relatera till digitaliseringens möjligheter 
som nya tekniska lösningar, ökad tillgänglighet 
genom digitaliseringen, digital marknadsföring och 
digitala utsändningar av kulturarrangemang. 
Dels handlar det om källkritik och att hantera falska 
nyheter. Det handlar också om datasäkerhet, digitalt 
utanförskap och analoga alternativ.

Många invånare i Örebro län befinner sig i ett 
digitalt utanförskap vilket kan bero på faktorer som 
ålder, socioekonomi, funktionsnedsättning eller helt 
enkelt för att de väljer att stå utanför. Oavsett orsak 
begränsas deras möjlighet att delta i samhället och 
kulturlivet. Äldre är en grupp som har pekats ut 
som särskilt sårbar i sammanhanget. En utmaning 
är att få fler invånare delaktiga i digitaliseringen så 
att den digitala klyftan minskar. 

Region Örebro län tar i samverkan med länsstyrel-
sen, länets kommuner och Örebro universitet fram 
en regional digitaliseringsstrategi, där kulturen ingår. 
Strategin ska vara ett stöd i arbetet med att skapa 
en jämställd, attraktiv och stark region med hjälp av 
modern digital teknik.

MÅL 

Region Örebro län vill 2020–2023  
• stärka arbetet med ett digitaliserat kulturutbud 

i länet. 
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Kollektivtrafik
I den regionala utvecklingsstrategin är ett önskvärt 
läge för 2030 att kollektivtrafiken har förbättrat 
möjligheterna för unga på landsbygderna att pendla 
till och från skola och fritidsaktiviteter.

Ett hinder som särskilt har tagits upp i dialogerna 
inför kulturplanen är svårigheten för skolbarn att 
använda kollektivtrafiken när de tar del av kultur 
genom skola/förskola eller på fritiden. Det handlar 
till exempel om kostnaden för särskild biljett, att 
plats inte garanteras och att tiderna för särskild 
biljett upplevs för knappa. En annan svårighet är att 
avgångarna inte är anpassade efter kulturaktiviteter.  

MÅL 
Region Örebro län vill 2020–2023 
• föra samtal kring kollektivtrafiken i länet 

utifrån barns och ungas behov av att ta del av 
kultur och andra aktiviteter.
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KULTUR OCH MILJÖ
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Detta så kallade generationsmål visar inriktningen 
för Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om 
de värden som ska skyddas och den omställning av 
samhället som behöver ske inom en generation för 
att nå miljömålen. I Region Örebro läns program 
för hållbar utveckling beskrivs hur Region Örebro 
län tagit fram strategier för hållbarhet inom de egna 
verksamhetsområdena.

Örebro läns regionala utvecklingsstrategi lyfter fram 
följande prioriterade mål till 2030 inom det över- 
gripande målet God resurseffektivitet: 

• Minskad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• Ökad biologisk mångfald
• Säkrad vattenförsörjning

MÅL 

Region Örebro län vill 2020–2023  
• att länets kultur är med och bidrar till samhälls- 

omställningen för att uppnå Sveriges miljömål. 

En förbättrad miljö är viktigt för regionens attrak- 
tivitet både för besökare och för människor som 
lever här. För att uppnå det krävs utveckling, för-
ändrade attityder och förändrade handlingsmönster. 
Kulturen spelar en viktig roll genom att erbjuda 
annat än konsumtion eller en alternativ och mer 
hållbar konsumtion. Länets folkbibliotek är till 
exempel en viktig aktör inom delningsekonomin. 
Kulturen kan också bli mer klimatsmart genom 
återanvändning av material och rekvisita, översyn 
av energianvändning och förtäring vid evenemang 
med mera. 
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Samverkan mellan Region Örebro län och länets 
tolv kommuner är av stor vikt för länets gemen-
samma kulturutveckling. En omfattande dialog har 
genomförts med ansvariga för länets kommuner i 
syfte att finna gemensamma utvecklingsområden 
för åren 2020–2023.

Tydliga områden är:

• barn och unga i skola och på fritid
• kultur och hälsa (psykisk ohälsa, funktionshinder 

och äldreomsorg, förebyggande)

Flera kommuner beskriver följande områden 
som intressanta att samverka kring:

• kulturella kreativa näringar
• besöksnäringen
• bibliotekens roll i samhällsutvecklingen
• digitaliseringen
• att institutioner och främjandeverksamhet 

verkar i hela länet 
• en fungerande kollektivtrafik för skolan
• utveckling av arrangörskap och kulturplatser 

i länet 
• integration

Gemensamma handlingsplaner och aktivitetsplaner 
för samverkan kommer att tas fram i det kultur-
chefsnätverk där länets samtliga kulturchefer (eller 
motsvarande) och Region Örebro läns kulturchef  
ingår.

Region Örebro län och länets kommuner har enats 
om följande utvecklingsmål:

MÅL 

Region Örebro län vill 2020–2023 genom 
samverkan med länets kommuner
• stärka förutsättningarna och det systematiska 

arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång 
till kultur i skolan och på fritiden. En viktig 
del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur 
och skola. Fortsatt arbete för samverkan mel-
lan länets kulturskolor är ett annat område. 

• stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. 
Fokusområden är psykisk ohälsa, funktions-
hinder, äldreomsorg och kultur som förebyg-
gande. Unga och äldre pekas ut som viktiga 
grupper. En viktig del i arbetet är ökad sam-
verkan mellan kultur och omsorgerna. 

• utveckla och stärka samverkan mellan länets 
kommuner, Nätverket för regional kultur- 
utveckling och större kulturinstitutioner med 
fokus på kultur i hela länet. 

KULTURUTVECKLING I KOMMUNAL SAMVERKAN
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Medlen inom kultursamverkansmodellen har varit 
relativt konstanta med mindre årliga uppräkningar. 
En hel del utveckling har kunnat genomföras i länet 
inom ordinarie verksamhet, genom ökade regionala 
anslag och tillfälliga utvecklingsbidrag exempelvis 
från Region Örebro län och Statens kulturråd. 

Exempel på utveckling är:

• Länets kulturinstitutioner har förutom ordinarie 
uppräkning fått ökade regionala medel genom 
höjda anslag och förbättring av lokaler. Det 
handlar till exempel om medel för mer barnteater 
i hela länet, en arkivdepå i Arboga 
och uppräknade museimedel.

• Dansområdet, litteraturområdet och bild- och 
formområdet har utretts och fått nya alternativt 
utökade tjänster och/eller ökade anslag.

• En tjänst för att främja amatörmusik har perma-
nentats och främjandet av amatörteater har fått 
ökade anslag.

• Flertalet utvecklingsledare/konsulenter inom 
kultursamverkansmodellen har samlats med 
Region Örebro län som huvudman. 

• Stadra Teater, Opera på Skäret och The non 
existent Center (TNEC) har permanentats i 
modellen.

• Med hjälp av tillfälliga extramedel har kultur- 
projekt genomförts med fokus på kultur i skolan, 
teckenspråk, pedagogik, arrangörsutveckling, 
kulturskolor, integration, kulturella kreativa 
näringar, kultur och hälsa, bibliotek och läsfräm-
jande, körverksamhet, digitalisering, slöjd, kultur-
arv och opera. 

• Kunskapsutveckling har skett genom regionala 
undersökningar50 om bild och form, litteratur, 
biblioteksutveckling, främjandeverksamhet, 
design och arkitektur, integration, kultur och 
hälsa, spelkultur, kultur i skolan, kulturella 
mötesplatser, kulturinformation och musei- 
utveckling. 

• Region Örebro län har bland annat varit med 
och finansierat Live at Heart, Open Art kids, Art 
kod, Nora kammarmusikfestival, Rådhus- 
kalendern, Litteraturens lördag och Kulturnatten 
i Örebro genom utvecklingsmedel.

• Sverigefinsk kultur har lyfts fram i länet genom 
arbetet inom finskt förvaltningsområde samt 
inom regionala biblioteksverksamheten. 

• Arrangörsstödet Ung peng har tagits fram i 
samverkan med länets kommuner.

Det finns samtidigt områden som inte har utveck-
lats i den omfattning som det fanns förhoppning 
om. Det handlar till exempel om internationell 
samverkan, teckenspråkig kultur (efter att musikalen 
FAME och DoT-projektet51 avslutades) samt nytt-
jandet av stipendiet Ung peng i hela länet. 

När det gäller regionala grunduppdrag har Örebro 
läns museum såväl som Örebro länsteater haft 
ekonomiska svårigheter, vilket har inneburit upp-
sägningar och förändrad organisering. ArkivCen-
trum tvingades byta lokaler 2019 och Örebro läns 
museums viktigaste publika lokaler genomgår från 
2018 en omfattande renovering. 

Bilaga 1. Resultat av 
kulturplanerna 2012–2019

50) www.regionorebrolan.se/undersokningar 51) Dessa har drivits i regi av bland andra Örebro länsteater.
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Framtagandet av kulturplanen har skett genom ett 
stort antal dialoger och samtal där cirka 300 perso-
ner deltagit. Våren 2018 genomfördes dialoger med 
kommunchefer och andra relevanta tjänstepersoner 
i länets samtliga kommuner. Under hösten 2018 
genomfördes dialoger inom kulturformerna inom 
kultursamverkansmodellen: biblioteksutveckling, 
bild och form samt hemslöjd, kulturarv (museum, 
arkiv), scenkonst (musik, teater, dans) samt litteratur 
och film. Dialoger genomfördes också med profes-
sionella kulturskapare genom The Art of  Sweden, 
civilsamhället genom fyra dialoger på olika platser i 
länet samt med folkbildningen och folkhögskolor. 
Särskilda dialoger har genomförts för att täcka in 
perspektiv som inte de ursprungliga dialogerna 
täckte. Det handlar om barn, teckenspråk, etnisk 
mångfald, nationella minoriteter och tillgänglighet/
funktionsnedsättning. 

Bilaga 2. Skapandet av 
kulturplanen 2020–2023

Medelåldern i dialogerna var 54 år, 65 procent av 
de som deltog var kvinnor och 35 procent män, 51 
procent kom från Örebro kommun. Flertalet av 
deltagarna var kulturföreningar (47 procent), pro-
fessionella kulturskapare (28 procent) och kommun- 
anställda (18 procent). Övriga som deltog var 
regionala tjänstepersoner (7 procent) samt politiker, 
statliga tjänstepersoner med flera (7 procent).52

En extra satsning har skett på dialoger med perso-
ner ointresserade av museum, professionell scen-
konst, konst och bibliotek med en yngre målgrupp 
främst från Örebro.53

Remissperioden för planen pågick 15 mars till 17 
maj 2019. Planen togs politiskt av kultur- och fritids- 
nämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige 
hösten 2019. 

52) Summan överstiger 100 procent eftersom flera exempelvis både företrädde en förening och var professionella kulturskapare.
53) Rapporten Varför inte regional kultur? Se www.regionorebrolan.se/undersokningar
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På de dialoger som inledde arbetet med kulturpla-
nen (bilaga 2) tog deltagarna upp flera hinder för 
en solidariskt fördelad kultur i länet, det vill säga 
hinder för breddat deltagande och ett jämställt och 
jämlikt kulturliv. Ett självklart hinder är kopplat till 
kulturlivets utformning och människors olika 
funktionsförmågor. 

En del hinder som beskrevs på dialogerna handlar 
om strukturer som enskilda kulturaktörer inte kan 
påverka. Det gäller till exempel samhälleliga resur-
ser och prioriteringar. När kultur inte prioriteras 
politiskt och ekonomiskt leder det till en ohållbar 
kulturproduktion och snedfördelning där vissa 
kulturslag prioriteras framför andra. Resurser hand-
lar här inte bara om ekonomiska medel utan också 
om exempelvis lokaler, arrangörer och transporter. 

Andra hinder är svåra att åtgärda inom den regio-
nala kulturen, men det finns möjligheter att påverka 
och på sikt förändra. Det kan handla om ekono-
miska hinder genom att delar av den regionala 
kulturen som riktar sig till allmänheten upplevs för 
dyr att ta del av. Men det handlar även om sociala 
barriärer som ovana och brist på positiva upplevel-
ser och identifikationsmöjligheter. Att inte kunna 
identifiera sig med verksamhetens innehåll, eller 
med dem man uppfattar tar del av verksamheten, 
gör kulturen mindre intressant. Besökare vill ta del 

av kultur där de tror sig kunna träffa likasinnade 
eller människor de har ett utbyte av. Yngre personer 
kan uppleva att en verksamhet främst har en äldre 
publik. Människor med utländsk bakgrund, män-
niskor med funktionsnedsättning eller människor 
utan tidigare vana att ta del av en kulturform kan 
uppleva att de inte är bland människor som de kän-
ner sig hemma med eller att innehållet inte berör 
deras verklighet. 

Andra hinder handlar om att det inte görs tillräck-
ligt för att få en bra samverkan och samordning 
mellan kulturaktörer och kulturarrangörer i olika 
delar av länet. Kulturaktörer saknar också resurser 
för att nå ut med information om sin verksamhet. 
Informationen når inte alla. Män kan till exempel 
uppleva att kulturen vänder sig till kvinnor och 
unga att kulturen är till för äldre. En del invånare 
saknar därför kunskap om den kultur som finns 
i länet. 

Ett hinder som är särskilt tydliga bland de yngre 
som idag inte tar del av regional kultur är konkur-
rens med annan kulturkonsumtion. De unga tar 
del av kultur genom internet, eller genom att be-
söka större städer med internationell kultur av hög 
kvalitet. De vill uppleva något extra om de ska söka 
sig till den regionala kulturen. De avsätter inte tid 
om de inte vet att det kommer att intressera dem. 

Bilaga 3. Hinder för 
allas delaktighet
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Nedan följer en sammanställning av hur kultur- 
aktörerna med regional finansiering (kapitel 5) 
beskriver utmaningar för att genomföra sina upp-
drag samt att arbeta med solidariskt fördelad kultur.

Kulturens egenvärde
En fråga som lyfts av flera kulturaktörer i länet 
handlar om förståelsen för kulturens egenvärde. 
Kulturens oberoende och kritiska röst riskerar att 
tystas om den görs till ett instrument för politisk 
styrning. Det upplevs viktigt att arbetet med solida-
riskt fördelad kultur inte innebär en sådan styrning.

Verksamhetsutveckling
Alla kulturområden har som ambition att bedriva 
utvecklingsarbete inom sina fält. Ofta genomförs 
verksamhetsutveckling genom långsiktiga eller kort-
siktiga projekt i samarbete med fler aktörer. Många 
projekt har som delmål att vara nyskapande och 
fungera som metod för fler efter projektets slut. 
För länets kulturutveckling är det viktigt att erfaren- 
heter från projekt tas tillvara och sprids vidare, 
vilket kan vara svårt efter projektslut. Det råder en 
allmän frustration inom kultursektorn över fokus 
på tillfälliga projekt istället för mer hållbar verksam-
hetsutveckling genom ökning av verksamhetsmedel.

Flertalet kulturområden ser den pedagogiska 
utvecklingen som viktig. Samtidigt råder det brist 
på pedagoger och pedagogisk utveckling inom de 
flesta kulturområden. Inom flera kulturområden är 
residensverksamhet en vanlig metod för att få nya 
influenser till länet och att ge professionella kultur-
skapare möjlighet att verka under en period på olika 
platser i länet. 

De regionala kulturaktörerna bedriver kompetens- 
utveckling och omvärldsbevakning inom sina 
områden. Verksamhetsutveckling handlar också om 
fortbildning av den egna personalen och främjande-
verksamheten stödjer målgrupper som kultur- 
skapare och pedagoger med fortbildning.

Att nå nya målgrupper
De regionala kulturaktörerna önskar nå alla slags 
människor och nya målgrupper. I praktiken har det 
visat sig inte vara så enkelt. De flesta har en grund-
kärna av publik, besökare eller utövare. Det finns, 
vilket tidigare nämnts, flera grupper som idag inte 
nås i önskvärd omfattning.

Flertalet kulturaktörer lyfter fram barn och unga 
som en prioriterad målgrupp och samverkar därför 
med skola och förskola. Möjligheterna att nå barn i 
länets skolor varierar. Dels beroende på var i länet 
skolan finns, dels beroende på vilka prioriteringar 
skolorna och förskolorna gör. Flera kulturaktörer 
har också en ambition att nå barn och unga på fri-
tiden. För att kunna nå nya målgrupper krävs både 
tid och resurser och stor kännedom om målgrup-
pernas behov, önskemål och förutsättningar.

Arrangörskap och platsutveckling 
Många kulturaktörer efterlyser tillgång till platser 
som är anpassade till de olika kulturområdenas 
behov i hela länet. De etablerade kulturinstitutio-
nerna som Örebro länsteater och Länsmusiken i 
Örebro län upplever sig sakna förutsättningar att 
leverera kulturupplevelser överallt i länet. I andra 
fall kan det vara svårt för kulturaktörer med små 
ekonomiska förutsättningar att finna lämpliga loka-
ler. Ytterligare problem är avsaknad av arrangörer 
samt platser som är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Detta sammantaget minskar 
möjligheterna till ett jämlikt kulturutbud i länet. Att 
främjandeverksamheten direkt eller indirekt arbetar 
med att stärka arrangörskapet i hela länet är en 
logisk konsekvens.

Bilaga 4. Utmaningar 
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Samverkan
En framgångsfaktor som kulturaktörer med regio- 
nal finansiering lyfter fram är samverkan. Fram-
förallt gäller det samverkan med aktörer inom det 
egna kulturområdet, men även med andra kultur-
områden. Det kan också handla om andra aktörer 
som länets kommuner, näringsliv, folkbildning och 
civilsamhälle. Samarbete mellan det professionella 
kulturlivet och amatörlivet gynnar amatörlivet, men 
även det professionella kulturlivet kan vinna på 
samverkan, till exempel genom arrangemang som 
inte hade varit möjliga att genomföra utan ideella 
krafter. 

Det saknas samtidigt delvis en långsiktig och hållbar 
samverkan mellan olika kulturaktörer och kultur-
områden. Även samverkan mellan kulturområdet 
och andra samhällsområden behöver stärkas. Det 
handlar till exempel om samverkan med skola, 
näringsliv, besöksnäring och vård. Det interregionala 
och internationella samarbetet i länet har också 
utvecklingspotential. 

Marknadsföring och media
Det har under lång tid lyfts fram att det saknas en 
väl fungerande samlad marknadsföring av länets 
kulturutbud. Att lyfta fram kulturens roll i samhäl-
let handlar inte bara om klassisk marknadsföring 
utan också om att synas i media på andra sätt. Flera 
större kulturaktörer deltar i samhällsdebatten kring 
exempelvis kultur och dess värde. 

Ekonomiska förutsättningar 
Inom kulturområden som teater, musik, museum, 
bibliotek och arkiv finns av historiska skäl en utpe-
kad institution eller aktör med särskilt ansvar för 
utvecklingen i länet. I andra fall saknas en regional 
institution och främjandeverksamheten får rollen 
att driva den regionala utvecklingen. För att detta 
ska vara möjligt krävs professionella aktörer och ett 

föreningsliv med tillräckliga resurser. 
Så är dock inte fallet inom alla kulturområden.

De ekonomiska förutsättningarna varierar inte bara 
mellan kulturslag utan också mellan olika aktörer. 
Det innebär skilda förutsättningar för att producera 
och utvecklas. Några områden, som film, dans och 
litteratur, saknar idag en långsiktigt hållbar finansie-
ring. 

Projektmedel54 skulle troligen kunna användas i 
högre utsträckning inom kulturområdet, men för 
specifik utveckling, inte för att upprätthålla fast 
verksamhet utsedd av stat och region.

Till följd av att den årliga uppräkningen av medel 
inte ligger i paritet med löneutvecklingen är även 
de stora regionala kulturinstitutionerna ekonomiskt 
pressade. Myndigheten för Kulturanalys55  menar 
att de politiskt ansvariga på olika nivåer bör beakta 
riskerna för kulturområdet med ett försämrat eko-
nomiskt läge de närmaste åren. Försämrad ekonomi 
drabbar inte enbart institutioner utan även enskilda 
professionella kulturskapare. 

Den så kallade Baumoleffekten56  innebär att konst-
närlig och kulturell produktion i princip inte kan 
effektiviseras. Att uppföra en pjäs av Shakespeare 
eller ett musikstycke av Beethoven kräver samma 
arbetsinsats och samma kompetens nu som när de 
skrevs. Priset på denna arbetskraft har relativt sett 
ökat konstant som en följd av produktivitetsför-
bättringar i andra delar av ekonomin. Att inte öka 
stödet från det offentliga innebär därmed stora eko-
nomiska och konstnärliga utmaningar för produ- 
cerande och personalintensiva kulturinstitutioner 
som Örebro länsteater, Svenska Kammarorkestern 
och Örebro läns museum. På sikt innebär det att 
verksamheterna inte kan genomföra sina uppdrag 
med bibehållen kvalitet. Det kan också betyda att 
professionella kulturskapare söker sig från 
Örebro län. 

54) Exempel på projektmedel är EU-medel, 1:1-medel, olika medel från Statens kulturråd samt de utvecklingsmedel för kultur som nämnden för kultur och fritid fördelar. 
55) Kulturanalys 2019: En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen Rapport 2019:1  https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2019/02/
kulturanalys-2019_webb.pdf  
56) William J. Baumol, amerikansk nationalekonom i tidskriften Fronesis nr 31 Scenkonst: Den permanenta krisen
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Inledning 

Sedan år 2010 har ”Utvecklingsstrategi för Örebroregionen”1 varit ett regionalt 
vägledande dokument för samtliga kommuner och Region Örebro län. Strategin 
fokuserar på fyra fokusområden. Ett av dessa är ”Kunskap och kompetens”. I 
strategin framhålls att skolan är grunden för framtida kompetensförsörjning, för 
hela samhällets utveckling och inte minst för enskilda individer att ha ett bra liv. 
Särskilda mål finns för målområdet ”Kunskapslyft för barn och unga”. Anledningen 
till att skolområdet lyftes in i utvecklingsstrategin var att Örebroregionen hade 
behov av att höja skolresultaten.   
 
Mot denna bakgrund vill länets kommuner tillsammans med Region Örebro län 
fortsätta utvecklingsarbetet genom samverkan avseende ”Kunskapslyft barn och 
unga”. Detta utvecklingsarbete bör det finnas en överenskommelse kring och därför 
upprättas detta samverkansdokument som avser perioden år 2016 – 2022.  Region 
Örebro län har det samordnade ansvaret för att årligen följa upp och i nödvändiga 
fall initiera en revidering av samverkansdokumentet. 
 
En fördjupad samverkan med Örebro universitet är även viktig för att på ett 
framgångsrikt sätt genomföra många av de aktiviteter som formuleras i 
samverkansdokumentet. Ett nyckelområde är samverkan kring och utvecklingen av 
lärarutbildningen och genom RUC – Regionalt utvecklingscentrum. RUC är ett 
samverkansstöd för regionala nätverk och genomförande av kompetensutveckling.2   

Syfte 

Syftet med samverkansdokumentet är att staka ut riktningen för ett långsiktigt 
förbättringsarbete, genom samverkan och samhandling, som ska bidra till ett ökat 
kunskapslyft för barn och unga i Örebro län. Mervärdet i samverkan och 
samhandlingen är att alla elever ska nå skolans mål.  
 
Syftet är också att på strategisk nivå driva och samordna frågor där regional 
samverkan förstärker kvaliteten i länets skolor. Ett förstärkande kan exempelvis ske 
genom att huvudmän och skolor drar nytta av erfarenheter och goda exempel från 
varandra eftersom det redan nu pågår bra saker på skolor och förvaltningar. Det kan 
                                                      
1 ”Utvecklingsstrategi för Örebroregionen”, Regionförbundet Örebro 2010 
2 RUC leds av en styrgrupp med företrädare för skolhuvudmännen i regionen och universitetsrepresentanter 
samt av adjungerad från Region Örebro län. 
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till exempel ske genom att vi identifierar regionstärkande faktorer och 
undervisnings- och utbildningsområden inom ramen för skollagen som behöver 
förbättras.  

Bakgrund 

 
I januari år 2015 påbörjades arbetet att ta fram ”Regional handlingsplan för 
kunskapslyft för barn och unga”. 
 
En viktig utgångspunkt i arbetet med att arbeta fram handlingsplanen har varit att 
identifiera och enas om utvecklingsområden där regionens aktörer i samverkan kan 
åstadkomma mer för barn och unga i skolorna än vad var och en klarar av. 
 
Kommunernas skolchefer har varit nyckelpersoner i arbetet. Dessa har inledningsvis 
intervjuats för att få in tankar kring tematiska frågeställningar. Baserat på resultatet 
av intervjuerna genomfördes en workshop där skolchefer, representanter för Region 
Örebro län samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Örebro universitet 
deltog. I samband med denna workshop gjordes också ett första urval av vilka 
målområden som borde prioriteras. 
 
Underlag och utgångspunkter för skolutvecklingen i Örebroregionen diskuterades 
vid en konferens med kommunala och regionala politiker den 6 maj 2015. Här gavs 
också information om vilka åtgärder som genomförs eller nyligen har genomförts 
för att förbättra skolresultaten. 
 
Under hösten år 2015 har frågan bearbetats i skolchefsgruppen vilket resulterat i ett 
första samverkansdokument (ersatte handlingsplanen). Under januari-februari år 
2016 har dokumentet ytterligare utvecklats och uppdaterats i samverkan med 
kommunernas skolchefer och Region Örebro län (Tjänstemannastödet för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning). 
 
Dokumentet diskuterades 17 juni år 2016 i det specifika samverkansrådet och 
tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning och då 
konstaterades att ytterligare några justeringar bör göras genom denna 2.0 version 
för att förtydliga mervärdet av samverkan.  
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Ansvar, aktörer och samverkan 

 
”Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning” har det 
övergripande ansvaret för den regionala samverkan där politiker från Region 
Örebro län och lokala kommunpolitiker deltar för ett kunskapslyft för barn och 
unga i Örebro län.  
 
”Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning” där 
huvudmännens skol/gymnasiechefer och Region Örebro län ingår (Regional 
utveckling Utbildning och arbetsmarknad) ansvarar för att samverkansdokumentets 
syfte ska kunna förverkligas på ett övergripande plan. Det är denna grupp som 
gemensamt svarar för prioriteringar, förankringar i respektive kommun/huvudman, 
återkopplingar och uppföljningar vad gäller aktiviteter i aktivitetsplanen. Detta sker 
genom samverkanstrappans samtal, samsyn, samverkan och samhandling. 

2015 års måluppfyllelse i Örebro län  

Inom ramen för de pågående diskussionerna om resultat i skolan finns en rad olika 
faktabaserad information att tillgå. Här nedan och i bilaga 1 finns exempel på 
statistik som underbygger behovet av utvecklingsåtgärder.3  

Resultat i årskurs 9 
Av Skolverkets statistik framgår att Örebroregionen uppvisar låga elevresultat i 
förhållande till riket.  
 
Det nationella genomsnittliga meritvärdet läsåret 2014/2015 för elever i årskurs 9 
är 217,1 poäng. I Örebroregionen var det genomsnittliga värdet 206,6 poäng.  
 
Andelen elever nationellt som läsåret 2014/2015 i årskurs 9 var behöriga till 
yrkesprogram var 85,6 procent. I Örebroregionen var andelen 81,3 procent.  
 
Nationellt uppnådde 77,0 procent av eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla 
ämnen. I Örebroregionen var motsvarande andel 71,5 procent.  
 
I bilaga 1 och i tabell 1 och tabell 1.1 redovisas resultatet på kommunnivå för elever 
i årskurs 9 i Örebroregionen mellan åren 2011-2015. 
                                                      
3 Detta är den senaste officiella statistiken från Skolverket (SIRIS) i skrivandets stund.  
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Regionens resultat i grundskolan leder till att regionen får en större andel elever på 
gymnasiets introduktionsprogram än riket i genomsnitt. Detta beror på att 
elevernas betyg inte räckt till för att komma in på något av gymnasieskolans 
nationella program. Läsåret 2014/15 gick 26,5 procent av regionens 
gymnasieungdomar i årskurs 1 på ett introduktionsprogram. Motsvarande för hela 
riket var 19,9 procent. 
 

Könsskillnader i skolprestationer 
Det genomsnittliga meritvärdet har totalt sett ökat något varje år de senaste fem 
åren, både i hela riket och i Örebroregionen. Under perioden har skillnaden mot 
riket, omkring 10 poäng till Örebroregionens nackdel, varit i det närmaste 
konstant.  
 
En aspekt av bristande likvärdighet är könsskillnader i skolprestationer. Skillnaden 
år 2014 mellan pojkars och flickors skolresultat var stort.  Av pojkarna i vår region 
nådde endast 80 procent gymnasiebehörighet. Motsvarande för flickorna är 87 
procent. Det som är intressant år 2015 är att flickors resultat sjunker i relation till 
pojkarna och även i relation till övriga riket. Detta och tidigare års skillnader 
framgår av diagram 1-6 i bilaga 1. 
 
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 sjönk relativt 
kraftigt i Örebro län från år 2012 till 2013 och fortsätter att sjunka fram till år 
2015. Jämförs pojkar och flickor ser man att nedgången har varit större hos pojkar. 
År 2014 skilde det 10 procentenheter mellan pojkar och flickor i Örebro län.  
 

Nyanlända 
En utmaning för skolorna är att ge nyanlända elever likvärdiga möjligheter att nå 
skolans mål, känna sig delaktiga och ges förutsättningar att delta i och bidra till 
samhällets utveckling.4  
 
I bilaga 1 ser vi att under åren 2011 till och med 2014 invandrade till 
Örebroregionens kommuner 3 695 barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Flera av de 
mindre kommunerna har procentuellt tagit emot en mycket stor andel nyanlända 
asylsökande. Under hösten 2015 har Europa, Sverige och kommunerna i Region 
Örebro län upplevt flyktingströmmar som saknar motstycke i modern tid. Antalet 
asylsökande har ökat mycket kraftigt. Detta kommer att ställa mycket stora krav på 
                                                      
4 Nyanländ är man i 4 år enligt Skolverkets definition. 
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kommunerna och dess organisation av förskola och skola. Här kan samverkan 
mellan huvudmännen skapa ett mervärde genom goda exempel på hur man löser 
denna utmaning. 

Elevers skolavbrott 
Under år 2014-15 genomfördes en förstudie som särskilt granskade skolavbrott.5  
Mot bakgrund av förstudien har Region Örebro tillsammans med fyra andra 
regioners kommuner i Östra Mellansverige sökt och fått socialfondsmedel för 
projektet #jagmed som syftar till att minska skolavbrotten och även finna metoder 
för att få tillbaka eleverna i studier, både för elevernas bästa och för samhället i stort. 
 
  

                                                      
5 Samordnande förstudie Östra Mellansverige 
Underlag för ÖMS-satsning på minskade avhopp från gymnasieskolan, Christina Ehneström 
Ann Öhman Sandberg 2015 
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Målområden för det framtida 
samverkansarbetet 

1. Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen – ett 
övergripande mål 
 

Skolans uppdrag kan sägas vila på två grundpelare: Ett kunskapsuppdrag och ett 
uppdrag att genom utbildningen vidmakthålla och stärka demokratiska värden.  
 
”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och 
en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö.”6 
 
I uppdraget ligger också att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar 
mot de nationella målen, något som är huvudmannens ansvar. I huvudmannens 
ansvar ligger också att ge förutsättningar som till exempel innebär tillräckliga 
resurser, effektiva och logiska organisationer och pedagogiska 
kompetensutvecklingar m.m. till skolorna så att rektorns pedagogiska ledning av 
skolan och lärarnas professionella arbete med eleverna ska kunna utvecklas 
kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 
 
Skolor och huvudmän ska göra uppföljningar av resultat med efterföljande 
konsekvensanalys som en grund för det systematiska kvalitetsarbetet.7  
Relevanta resultat att följa upp är: 
 

• Meritvärde efter avslutad grundskola 
• Andel godkända i alla ämnen efter avslutad grundskola/andel elever i åk 9 

som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 

                                                      
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
7 En förutsättning för skolförbättringar är att skolverksamhetens resultatutveckling kan följas upp på individ-, 
skol och kommunnivå.  
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• Andel behöriga till gymnasieskolans studieförberedande program 
• Andel elever som efter fyra år har tagit gymnasieexamen 

I avsnittet Nuläget i Örebro regionen (och i bilaga 1 tabell 1) beskrivs skolornas 
resultat på kommunnivå. Skolornas enskilda resultat återfinns i Skolverkets databas 
(Siris). Värdena utgör utgångspunkt för utvecklingsarbetet. För att öka kvaliteten i 
skolorna räcker det dock inte bara med resultatet utan det arbete som tas fram i 
respektive skolas systematiska kvalitetsarbete är avgörande för vilka målområden 
som specificeras och hur skolan och huvudmannen ska gå vidare med i sitt arbete. 
 

2. Samtliga elever i Örebroregionen får det stöd de behöver 
och får tidiga insatser i sin kunskapsutveckling 

 
Skolans uppdrag  är att ge alla elever stöd och stimulans för att utvecklas så långt 
som möjligt och att elevens behov av särskilt stöd utreds tidigt.  
För att kunna erbjuda tidiga insatser krävs ett system för uppföljning på 
individnivå. Det innebär att skolan måste få en tydlig bild av de enskilda elevernas 
kunskapsutveckling. Elevstödsprocessen och elevhälsoarbetet kan ses som en 
nyckelfaktor i skolans systematiska kvalitetsarbete.  

3. Undervisningen i Örebroregionen bedrivs med hög kvalitet  

Skolans uppdrag är att utbildningen bedrivs med hög kvalitet. En metod är 
kollegialt lärande som har goda effekter i utvecklingen av lärares undervisning. 
Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av 
kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig 
kunskaper, ur ett brett kunskapsbegrepp som också innehåller förmågor och 
färdigheter, i den dagliga praktiken.  

4. Samtliga elever, sett utifrån ett genusperspektiv, i 
Örebroregionen ges samma förutsättningar att nå goda 
skolresultat 
 

Skolans uppdrag är att säkerställa att alla elever ges samma förutsättningar att nå 
goda studieresultat. En likvärdig skola förutsätter till exempel att flickor och pojkar 
får samma förutsättningar och stöd att nå goda skolresultat.  
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För att skolhuvudmännen ska kunna genomföra relevanta åtgärder för likvärdighet 
är det nödvändigt att det finns tillgång till statistikuppgifter. Det är även av vikt att 
ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete genomförs på respektive skolenhet 
upp till förvaltning för att de rätta åtgärderna skall ske. Kompetens i genusanalys är 
här också avgörande för förbättringsarbetet, både på huvudmannanivå och på 
skolnivå. 
 

5. Örebroregionens skolor har tillgång till behörig personal 
 
En av regionens stora utmaningar inom skolområdet är att kunna rekrytera 
behöriga lärare som vill stanna i yrket och bidra till skolans utveckling. Det finns 
redan nu, särskilt i vissa ämnen, stor brist på behöriga lärare. Dessutom kommer 
inom några år stora pensionsavgångar. 
 
Det är därför angeläget att det finns ett nära och väl utvecklat samarbete mellan 
universitetets lärarutbildning och regionens skolhuvudmän. Det är även av vikt att 
huvudmännen ses som attraktiva arbetsgivare av medborgarna och från lärarna.  
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Exempel på aktiviteter och ”aktivitetsplan” 

Nedan finns aktivitetsexempel som togs fram i detta samverkansdokument under 
hösten år 2015. ”Tjänstemannastödet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning” har ett samverkansansvar för exemplen på aktiviteter för att 
det sedan ska prioriteras vad som är viktigast på kort och lång sikt. Det är av vikt att 
områdena är relativt öppna för att det ska kunna vara flexibelt att ändra 
inriktningar och exempel under denna period från år 2016-2022. I den regionala 
samverkan mellan kommunerna prioriteras efterhand mer specifika aktiviteter 
beroende på det aktuella läget och när det ska göras i tid. Detta kallas 
”aktivitetsplan” och som blir nästa steg i denna samverkansprocess. 
 

Mötesplatser 
Skapa mötesplatser för politiker och tjänstemän vilka ansvarar för skolfrågor i 
regionen. 
 
Genomföra en årlig skolkonferens med uppföljning och analys av skolornas resultat 
och erfarenhetsutbyte kring skolornas utvecklingsarbete 
 
Stötta kommunerna i den gemensamma strävan att, tillsammans med universitetet, 
stärka RUC. 
 

Pedagogik- och metodikutveckling 
Initiera och utveckla processer som leder till kollegialt lärande bland 
verksamma i skolor i regionen. 
 
Erbjuda stöd till regionens rektorer att skapa förutsättningar för lärares 
lärande 
 
Erbjuda stöd till regionens rektorer i förmågan att analysera skolans behov 
och möjlighet att strategiskt leda skolutveckling 
 
Samordna och stödja kommunerna för att arbeta med modeller för 
progressionsbedömning av enskilda elevers skolutveckling 
 
Stödja kollegialt lärande mellan pedagoger som arbetar med nyanlända 
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Skapa ett aktivt nätverk i regionen för kunskapsdelning baserat på kunskap 
och beprövad erfarenhet för kompetenshöjande insatser riktade mot 
nyanlända 
 

Regional statistik- och analysuppföljning 
Årlig rapport om status och utveckling inom skolans område i ett regionalt och 
nationellt perspektiv så att statistiken kan bilda underlag i skolförbättringsarbetet. 
 

Finansiering 
Öka kompetensen att söka utvecklingsmedel 
 

Kompetensförsörjning 
Strategier för långsiktig kompetensförsörjning 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Resultat för elever i årskurs 9 i kommuner i Örebroregionen 2011-2015. 
 

Kommun 
Genomsnittligt meritvärde (16 

ämnen) 
Andel (%) behöriga till 

gymnasieskolans yrkesprogram 
Andel (%) som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Askersund 200,9 194,3 199,1 205,0 190,9 85,2 80,2 79,8 85,3 78,0 75,4 69,8 65,4 70,7 61,0 

Degerfors 179,1 188,7 194,6 200,6 202,0 75,4 84,5 81,4 78,5 77,0 61,4 75,5 68,0 62,4 61,9 

Hallsberg 194,2 192,9 195,4 202,3 218,7 78,7 76,8 73,4 83,3 87,5 65,7 67,2 63,3 71,4 80,6 

Hällefors 193,7 191,5 189,9 192,4 190,5 75,8 78,8 83,3 78,9 74,6 68,1 68,8 76,7 61,8 66,2 

Karlskoga 201,4 197,3 206,5 199,8 201,5 82,9 83,2 83,3 81,3 77,8 75,7 75,2 74,5 69,8 71,1 

Kumla 199,8 195,6 203,8 207,6 205,6 85,0 85,1 82,2 84,6 81,9 75,7 71,1 71,7 76,8 71,9 

Laxå 187,0 171,5 192,8 206,4 178,8 89,9 73,0 84,1 84,0 69,7 82,6 60,3 73,9 74,0 62,1 

Lekeberg 200,4 203,0 207,8 201,8 212,8 90,9 89,0 85,5 92,0 ~94,78 79,2 80,5 72,7 74,7 76,6 

Lindesberg 190,6 191,6 192,3 191,5 190,3 78,8 81,3 77,9 75,9 75,1 70,3 66,9 66,0 61,7 64,7 

Ljusnarsberg 185,5 177,8 177,0 174,4 188,5 77,6 77,5 80,0 76,5 79,5 65,5 60,0 60,0 47,1 61,5 

Nora 199,3 208,3 203,5 199,6 215,3 88,6 90,7 93,3 87,9 85,1 79,2 83,1 81,5 78,0 78,2 

Örebro 206,8 212,4 209,1 212,1 211,8 82,8 86,4 85,1 84,7 83,0 74,5 79,0 74,3 77,1 73,3 

Örebro län totalt 200,8 203,4 203,9 205,4 206,6 82,6 84,5 83,4 83,4 81,3 73,6 75,3 72,4 72,9 71,5 

Riket 210,6 211,4 213,1 214,8 217,1 87,7 87,5 87,6 86,9 85,6 77,3 77,4 77,0 77,4 77,0 

 
Tabell 1.1 

Kommun 
Andel (%) behöriga till estetiskt 

program 

Andel (%) behöriga till ekonomi-, 
humanistiska och 

samhällsvetenskapsprogram 

Andel (%) behöriga till 
naturvetenskapligt och tekniskt 

program 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Askersund 82,8 80,2 78,8 83,6 76,0 80,3 80,2 76,9 77,6 67,0 80,3 77,1 74,0 77,6 68,0 

Degerfors 72,8 83,6 80,4 75,3 75,4 71,1 82,7 78,4 73,1 74,6 69,3 77,3 74,2 69,9 66,7 

Hallsberg 78,3 74,0 72,2 82,1 86,9 74,4 73,4 71,6 79,2 84,4 71,0 69,5 65,7 75,6 84,4 

Hällefors 75,8 76,3 83,3 78,9 74,6 74,7 76,3 83,3 76,3 74,6 73,6 72,5 80,0 73,7 73,2 

Karlskoga 82,2 82,3 82,7 80,7 76,8 81,9 81,6 81,2 77,0 76,5 78,2 78,4 79,1 75,2 75,6 

Kumla 82,9 83,5 81,8 83,4 80,3 80,4 81,5 79,8 81,7 79,1 79,3 76,3 75,6 80,1 77,1 

Laxå 89,9 73,0 84,1 84,0 69,7 89,9 73,0 82,6 84,0 65,2 87,0 63,5 76,8 78,0 68,2 

Lekeberg 90,9 87,8 85,5 90,7 ~94,7 90,9 87,8 83,6 90,7 ~94,7 88,3 82,9 85,5 85,3 87,2 

Lindesberg 78,8 80,5 76,3 75,6 73,8 78,0 78,9 74,7 74,4 72,4 75,7 74,1 69,6 68,0 70,1 

Ljusnarsberg 77,6 75,0 72,0 68,6 79,5 74,1 67,5 62,0 52,9 71,8 75,9 70,0 70,0 66,7 76,9 

Nora 87,9 88,1 91,9 87,1 85,1 87,9 88,1 91,1 87,1 85,1 83,2 88,1 87,4 81,1 81,6 

Örebro 82,2 85,5 84,5 84,1 82,7 81,0 84,6 83,0 82,8 81,3 80,1 83,0 82,0 82,1 80,5 

Örebro län totalt 81,8 83,3 82,5 82,4 80,6 80,5 82,4 80,9 80,4 79,0 78,8 79,6 78,7 78,5 77,8 

Riket 86,7 86,5 86,5 85,9 84,8 85,2 85,0 84,8 84,2 83,3 83,5 83,4 83,2 82,9 82,3 

Diagram 1.  
                                                      
Om inget annat anges är källan för alla statistiska uppgifter Skolverket (http://siris.skolverket.se/). 
8 Exakt uppgift saknas i Skolverkets redovisning på grund av få obehöriga elever. 
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Sammanfattning  

I mars 2018 antogs den nya regionala utveck-
lingsstrategin ”Tillväxt och hållbar utveckling 
i Örebro län – Regional utvecklingsstrategi 
2018-2030” (RUS). Den visar i vilken riktning 
vi tillsammans ska utveckla vårt län och ett 
prioriterat område är kompetensförsörjning 
och matchning. Det är detta område denna 
handlingsplan handlar om. 

I ett regionalt tillväxtperspektiv handlar kom-
petensförsörjning i grunden om att kompetens 
matchar arbetsgivarnas efterfrågan, enkelt 
sett att skapa ett fungerande samspel mellan 
arbetssökande, utbildningsanordnare och 
arbetsgivare. Förutsättningarna för hur det 
fungerar hänger ihop med globala trender som 
gör sig påminda i vårt län, exempelvis demo-
grafiska förändringar, tekniska framsteg och ett 
ökat kunskapsbehov i arbetslivet för att nämna 
några aspekter.

Arbetet med kompetensförsörjningen i lä-
net byggs primärt upp av de två ”systemen” 
utbildning och arbetsgivare, och även om det 
är många, och även om det är många aktörer 
inblandade är det kring dessa det mesta av 
arbetet indirekt eller direkt kretsar:

1. Möt efterfrågan på arbetskraft i bristyrken 
och regionala styrkeområden

2. Förbättra arbetsgivarnas strategiska asrbete 
med kompetensförsörjning

3. Riv hinder för utsatta grupper på arbets-
marknaden

I handlingsplanen har strategisk inriktning  
3 (riv hinder för utsatta grupper på arbets-
marknaden) arbetas in som ett genomsyrande 
perspektiv i de övriga två strategiska inriktning-
arna. Anledningen till detta är att frågan om 
hinder för utsatta grupper inte kan adresseras 
med mindre än att det ger konsekvenser på de 
främsta bärande systemen kring kompetens-
försörjning, nämligen utbildningssystemet och 
arbetsgivarnas arbete med kompetensförsörj-
ning, områden som är fokus inom inriktning  
1 och 2.

För att nå målen i den regionala utvecklings-
strategin avseende kompetensförsörjning och 
matchning har länets aktörer tillsammans med 
Region Örebro län prioriterat fram följande 
insatsområden. 

Innehåll
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Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken 
och regionala styrkeområden - insatsområ-
den

• Utbildningslösningar där språk- och yrkes-
kunskaper integreras.

• Bristyrkesutbildningar i samverkan mellan 
utbildningssystemets aktörer och arbets- 
givare inom uttalade bristyrken. 

• Utbildningar som understödjer den fortsat-
ta utvecklingen av länets styrkeområden.

• Normbrytande arbetssätt som ger ungdo-
mar och vuxna relevant kunskap och större 
intresse och förståelse för utbildningar till 
bristyrken och regionala styrkeområden. 

• Samverkan inom befintliga bransch- och 
programråd.

• Samverkanslösningar mellan utbildningsan-
ordnare, branschorganisationer och arbets-
givare med syfte att synliggöra kompetens-
behov och kontinuerligt lärande.

•  Validering en del i utbildningsanordnares 
arbete med kompetensförsörjning. 

Förbättra arbetsgivarnas strategiska kom-
petensförsörjningsarbete – insatsområden

• Strukturer för arbetsgivares arbete med 
strategisk kompetensförsörjning 

• Utvecklad rådgivning kring strategisk kom-
petensförsörjning inom det företagsfräm-
jande systemet.

• Samverkan mellan arbetsgivare, branscher 
och utbildningssystemets aktörer.

• Breddad rekrytering genom sänkta trösklar 
och stegförflyttning i arbetsorganisationen.

• Former för stödstrukturer på arbetsplat-
ser som främjar lärande, inkludering och 
mångfald.

• Validering som del i rekrytering och kom-
petensutveckling.

För att möjliggöra för länets aktörer att driva 
utveckling kring nämnda insatsområden stöttar 
Region Örebro län genom omvärldsbevakning, 
dialog och forum samt uppföljning och läran-
de.

Regional utvecklingsstrategi 
2019 – 2030

Regionfullmäktige antog i mars 2018 ”Tillväxt 
och hållbar utveckling i Örebro län – Regional 
utvecklingsstrategi 2018-2030” (RUS). Syftet 
med RUS är att skapa en gemensam vägvisare 
för hur länets kommuner, näringsliv, myndig-
heter, offentlig förvaltning, universitet och 
civilsamhälle tillsammans ska utveckla vårt län 
i den riktning vi vill. Mot social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet och utifrån visionen 
”Örebroregionen – Sveriges hjärta. En attrak-
tiv och pulserande region för alla”.

Övergripande mål i RUS är Stark konkurrens-
kraft, Hög och jämlik livskvalitet och God 
resurseffektivitet vilket motsvarar de tre aspek-
terna av hållbarhet: ekonomisk, social och eko-
logisk. För att nå de övergripande målen och 
ett antal effektmål på samhällsnivå har aktörer-
na i länet enats om tio prioriterade områden. 
Denna handlingsplan tar sin utgångspunkt i det 
prioriterade området Kompetensförsörjning 
och matchning, 5.4 och syftar till att uppnå ett 
antal effektmål (se sidan 2). 

Önskvärt läge är att år 2030 matchar utbild-
ningsutbudets relevans och tillgänglighet 
länets bristyrken och regionala styrkeområden, 
och att arbetsgivarnas behov attraherar fler att 
utbilda sig i linje med dessa. Önskvärt läge år 
2030 är att utbildningssystemets aktörer möter 
och stärker näringslivets och offentliga organi-
sationers kompetensförsörjning. Vidare att ar-
betsgivarna arbetar strategiskt med rekrytering, 
kompetensutveckling och attraktivitet baserat 
på likabehandling och mångfald. Önskvärt 
läge år 2030 är ökade förutsättningar för egen-
försörjning och ett gott liv, att vi tar tillvara 
hela befolkningens kompetens, kreativitet och 
erfarenhet. Vi har nått social sammanhållning 
och genom detta ökad ekonomisk konkur-
renskraft. Arbetsgivare har större förmåga 
att möta behoven hos utsatta grupper och 
genom detta tas människors utbildning och 
kompetens bättre tillvara.  Jämställdhet mellan 
kvinnor och män är en förutsättning för god 
regional utveckling och är ett genomsyrande 
perspektiv.
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Avgränsning  
Genomförandet av handlingsplanen utgår från 
utmaningar och mål och de strategiska insats-
områden som är definierade i den regionala 
utvecklingsstrategin och utvecklingsområdet 
5.4 kompetensförsörjning och matchning. Re-
geringen har gett Region Örebro län uppdraget 
att organisera och fastställa målsättningar för 
regionalt kompetensförsörjningsarbete i sam-
verkan med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbild-
ningsaktörer, statliga myndigheter samt övriga 
berörda aktörer i länet. Den regionala utveck-
lingsstrategin uttrycker Örebro läns samlade 
vilja och fungerar som en gemensam plattform 
för länets aktörer. ”Tillväxt och hållbar utveck-
ling i Örebro län, regional utvecklingsstrategi 
2018-2030”. Handlingsplanen är framtagen i 
dialog med nämnda aktörer.

Den utgår även från internationella perspek-
tiv som påverkar kompetensförsörjningen 

regionalt. Utgångspunkten för handlingspla-
nen är arbetsgivares och branschers behov av 
kompetens på kort och lång sikt, och specifikt 
utbildningssystemets och arbetsgivarnas roll 
i det regionala kompetensförsörjningsarbe-
tet. Perspektiven integration och jämställdhet 
genomsyrar de utmaningar och förslag till 
framtida utvecklingsområden som kommer av 
handlingsplanen. 

Det finns flera områden som kompetensför-
sörjning tangerar, områden som Region Öre-
bro län tar fram andra handlingsplaner inom 
näringslivsutveckling, trafik och samhällsplane-
ring, energi och klimat, kultur och ideell sektor, 
social välfärd och folkhälsa. Handlingsplanen 
för regional kompetensförsörjning förhåller 
sig till dessa och samverkan kan etableras där 
överlappningar och gemensamma utvecklings-
områden identifieras. Exempelvis är pendling, 
bostäder och platsens attraktion viktiga grund-

Avgränsning och metod

förutsättningar för kompetensförsörjning, men 
de adresseras inte i handlingsplanen för kom-
petensförsörjning utan i andra dokument. 

Ett annat exempel som hanteras i en annan 
handlingsplan är fler arbetsintegrerade soci-
ala företag. Ytterligare exempel handlar om 
måluppfyllelse i skolan och insatsområdet 
inkluderande arbetsliv i handlingsplanen för 
folkhälsa.

I handlingsplanerna tas utgångspunkt i individ-
perspektivet. I handlingsplanen för kompetens-
försörjning tas utgångspunkt i arbetsgivare och 
utbildningssystemet, med förväntade effekter 
på individnivå. 

Metod 
Framtagande av handlingsplan har genomförts 
i en bred process där många aktörer involve-
rats. Kommundialogerna genomfördes hös-

ten 2018 i samverkan med övriga samtal om 
genomförande av den Regionala utvecklings-
strategin. 

Länets kommunledningar på tjänstemannasi-
dan deltog. Under vintern 2019 genomfördes 
interna dialoger inom förvaltningen för Regio-
nal utveckling, dels med ledningsgruppen och 
dels med enskilda sakområdesansvariga. Våren 
2019 genomfördes därefter ett antal aktörsdi-
aloger. Sammantaget har samtliga dialoger bi-
dragit till att utveckla förslag till handlingsplan.

Under försommaren 2019 fick även deltagan-
de aktörer (se avsnittet Aktörer) möjlighet att 
komplettera textinnehåll.  

Hösten 2019 skickades handlingsplanen ut på 
remiss till Partnerskapet för regional utveck-
ling.

Avgränsning och metod | Region Örebro län  11
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Hur ska man förstå detta med kompetensför-
sörjning? Enkelt kan man säga att det handlar 
om hur utbudet av kompetens matchar arbetsgi-
varnas efterfrågan. Det handlar om ett samspel 
mellan arbetssökande, utbildningsanordnare och 
arbetsgivare. 

Förutsättningarna för hur väl samspelet funge-
rar på den lokala och regionala nivån är samti-
digt länkat till skeenden på nationell samt inter-
nationell nivå. Konjunkturvariationer, nationell 
och internationell politik, migrationsströmmar, 
kriser, teknologiska framsteg och spridning av 
tekniska innovationer, klimat- och miljöföränd-
ringar är exempel på sådana skeenden. Det är 
även  aspekter av det som brukar relateras till 
globala megatrender.

Globaliseringen

Att möta den globala klimat-/miljöutmaningen 
på den regionala nivån kräver, som det slås fast 
i den regionala utvecklingsstrategin för Örebro 
län, långtgående förändringar som också ger 
direkta och indirekta implikationer för kompe-
tensförsörjningen. 

Globaliseringen ska ses som en process snarare 
än ett tillstånd, en process som flera forskare 
menar startade efter andra världskriget och 
tog reell fart efter oljekrisen på 1970-talet. De 
skeenden som sammanfattas i begreppet globa-
lisering ökat över tid, och är mer påtaglig idag 
än någonsin tidigare. Globaliseringen påverkar 
så gott som alla aspekter av våra liv och vi kan 
knappast ställa oss utanför denna process, var-
ken som individer eller samhälle. 

Förändringar på arbetsmarknaden kopplade till 

globaliseringen har blivit allt mer genomgripan-
de under 2000-talet. Nya banbrytande företag, 
affärsidéer och teknologier påverkar och föränd-
rar förutsättningarna för företag och behoven 
av kompetens i allt högre takt.

Nya villkor för produktion

Så, vad betyder globaliseringen mer specifikt för 
den regionala kompetensförsörjningen i Örebro 
län? Det korta svaret är att frågan om match-
ning, samspelet mellan utveckling, utbud och 
efterfrågan av kompetens blir allt viktigare. 

Det nya mönster som framträder i globalisering-
ens spår är en global arbetsdelning där fler och 
mindre företag, med hög grad av specialiserad 
och teknikintensiv produktion, är involverade i 
produktionen. Avancerade logistiska system bin-
der sedan samman delarna i global produktions-
kedja som leder fram till den slutliga produkten. 
Viktigt här är att understryka att samtidigt som 
fler producenter involveras är stora företag fort-
farande är nyckelaktörer i systemet, bland annat 
som motorer för kunskapsutveckling, forskning 
och utveckling.

Ökat kunskapsbehov

För företag i Sverige och i Örebrro län,  blir 
specialiseringen tillsammans med effektivisering, 
kunskaps- och teknikutveckling alltmer viktiga 
komponenter för framgång, och en konkurrens-
fördel, på den globala arenan.  

Avgörande för en hållbar position på en snabbt 
föränderlig och hårt konkurrensutsatt global 
marknad är också tillgång till rätt kompetens 
och kunskap. Det sistnämnda, kunskap, har i 

Omvärld – var är vi och  
vart är vi på väg? 
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Strategiska inriktningar

För att möta utmaningarna och nå målen 
avseende kompetensförsörjning i den regionala 
utvecklingsstrategin har tre strategiska inrikt-
ningar identifierats. På så sätt fokuserar vi våra 
insatser där vi menar att de gör störst nytta. 
Inriktningarna avgränsar också det annars så 
vida fält som kompetensförsörjning utgör. 
Praktiskt innebär detta att framtida gemensam-
ma utvecklingsarbeten bör befinna sig inom 
ramen för dessa. 

I förarbetet till denna handlingsplan har även 
länets olika kompetensfrämjande aktörer invol-
verats för att ringa in möjliga insatsområden 
framåt. I det arbetet har de strategiska inrikt-
ningarna varit vägledande.

Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken 
och regionala styrkeområden 
Utbildningssystemet är ett kraftfullt verktyg för 
att möjliggöra och tillgängliggöra kompetens 
inom nuvarande bristyrken, för framtidens 
bristkompetenser och regionala styrkeområden. 
Samtliga aktörer inom utbildningssystemet har 
en viktig funktion i detta avseende. Det hand-
lar om att skapa utbildningar som inte finns, 
dimensionera de som finns efter behov och 
förutsättningar och attrahera ungdomar och 
vuxna att utbilda sig inom områden där det 
finns efterfrågan och eller utvecklingskraft. 

Även folkhögskolorna och studieförbunden 
har roll i detta, inte minst för det livslånga 
lärandet och för dem som står långt ifrån ar-
betsmarknaden. Önskvärt läge år 2030 är att  
utbildningsutbudets relevans och tillgänglighet 
matchar länets bristyrken och regionala styrke-

områden, och att arbetsgivarnas behov attrahe-
rar fler att utbilda sig i linje med dessa.

Förbättra arbetsgivarnas strategiska kom-
petensförsörjningsarbete

Önskvärt läge år 2030 är att utbildningssys-
temets aktörer möter och stärker näringslivets 
och offentliga organisationers kompetensför-
sörjning. Vidare att arbetsgivarna arbetar stra-
tegiskt med den egna kompetensförsörjningen. 
Arbetsgivare har en särskilt viktig roll i det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet, inte 
minst genom att definiera kompetensbehoven 
och kommunicera dessa mot bland annat ut-
bildningssystemet. De har också en viktig roll 
i att påverka utbildningsinnehåll och praktik 
genom deltagande i olika råd eller styrelser.

Riv hinder för utsatta grupper  
på arbetsmarknaden 
Särskilt utsatta grupper är unga, kvinnor och 
män födda utanför Europa, långtidsarbetslö-
sa i åldern 55-64, personer med förgymnasial 
utbildning och personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga. Med-
an många branscher och arbetsgivare saknar 
kompetens finns människor som har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 

Till detta tillkommer att många utbildning-
ar och branscher är könssegregerade vilket 
ytterligare försvårar en bredare etablering på 
arbetsmarknaden. Önskvärt läge år 2030 är 
ökade förutsättningar för egen försörjning och 
ett gott liv, att vi tar tillvara hela befolkningens 
kompetens, kreativitet och erfarenhet. 

Utmaningar för vård, skola 
och omsorg 
Inom de skattefinansierade verksamheterna 
vård, skola och omsorg ser vi mycket stort 
behov av arbetskraft i dag och framåt. Enligt 
Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmark-
naden 2019, där man tillfrågat arbetsgivare 
inom dessa sektorer om rekryteringsbehovet, 
anger mellan 75 och drygt 90 procent att de 
behöver rekrytera. 

För vård och omsorg utgör detta dubbla utma-
ningar. Dels lämnar en stor del av arbetskraften 
arbetsmarknaden och går i pension, dels rör sig 
allt större andelar av befolkningen mot de äld-
re-äldre åldrarna (80 år och äldre), som innebär 
att större grupper också kommer i behov av 
omsorg och sjukvård. Särskilt tydligt avspeglas 
denna allvarliga demografiska situation i vissa 
av de mindre kommunerna i länet.  
 
En könsuppdelad  
arbetsmarknad 
Den könsuppdelade arbetsmarknaden försvå-
rar kompetensförsörjningen och begränsar 
regional hållbar tillväxt. Vissa yrken och bran-
scher har varit, och är fortfarande, av tradition 
tydligt könskodade. Det begränsar valmöjlig-
heter för arbetssökande och möjligheter att 
attrahera kompetent arbetskraft. 

De traditionella könsmönstren återspeglas ock-
så i gymnasieskolans yrkesprogram. Med hjälp 
av matchningsindikatorerna går det att kon-
statera att de killar och tjejer i länet som gör 
icketraditionella utbildningsval på gymnasiet 
sällan blir kvar i yrket de utbildade sig till. Det 

vill säga som utbildar sig till yrken där det egna 
könet är underrepresenterat, i stor utsträck-
ning inte jobbar i ett yrke som matchar utbild-
ningen. För att bryta denna könssegregation 
behöver vi kraftsamla både på utbildningssidan 
som på i yrkeslivet.

Den framtida  
kompetensförsörjningen 
Kompetensförsörjningsarbetet behöver ha 
siktet inställt på den rådande arbetsmarknadens 
behov, men även på framtidens yrken. I detta 
är det viktigt att ha kunskap och förståelse för 
vad individer i dag och i morgon är intresse-
rad av att studera och arbeta med. Även om vi 
långt ifrån kan vara helt säkra på hur arbets-
marknaden och behoven kommer att se ut, vet 
vi med stor säkerhet att arbetslivet kommer att 
vara allt mer digitalt och tekniskt avancerat. 

Automation och robotisering kommer med 
stor sannolikhet att ersätta fler av dagens 
arbetsuppgifter. Arbetets innehåll kommer 
sannolikt även att kräva mer av kritisk och 
analytisk förmåga. En vanlig bedömning är 
att mänskliga förmågor som konstnärlighet, 
social förmåga, förmåga till samarbete och att 
använda erfarenheter och kunskaper från olika 
håll blir allt viktigare. Därav blir också det livs-
långa lärandet allt viktigare. Denna utveckling 
betonar ytterligare vikten av ökad och fördju-
pad samverkan mellan arbetsgivare och aktörer 
inom utbildningssystemet.
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Vi har nått social sammanhållning och genom 
detta ökad ekonomisk konkurrenskraft. Ar-
betsgivare har större förmåga att möta beho-
ven hos utsatta grupper och genom detta tas 
människors utbildning och kompetens bättre 
tillvara.

I handlingsplanen har strategisk inriktning 3 
(riv hinder för utsatta grupper på arbetsmark-
naden) arbetats in som ett genomsyrande 
perspektiv i de övriga två strategiska inriktning-
arna. Anledningen till detta är att frågan om 
hinder för utsatta grupper inte kan adresseras 
med mindre än att det ger konsekvenser på de 
två främsta bärande systemen kring kompe-
tensförsörjning, nämligen utbildningssystemet 
och arbetsgivarnas arbete med kompetensför-
sörjning, områden som är fokus inom inrikt-
ning 1 och 2.

I nedanstående avsnitt fördjupas de strategiska 
inriktningarna genom att de mest angeläg-
na utvecklingsområdena ramas in. Avsnitten 
konkretiseras slutligen med ett antal insatsom-
råden. Insatsområdena ska ses som vägledande 
för det gemensamma utvecklingsarbete som 
behöver prioriteras för en bättre kompetens-
försörjning och matchning.

Möt arbetskraftsefterfrågan 
i bristyrken och regionala 
styrkeområden

Utbildningsanordnares samverkan 
med andra aktörer är central 
Att möta efterfrågan av kompetens hos bran-
scher och arbetsgivare är ytterst anledningen 
till att vi arbetar med regionala kompetensför-

sörjningsarbetet. Det är utgångspunkten och 
slutmålet. Utbildningssystemets aktörer har 
en viktig funktion för fungerande samverkan. 
Det är viktigt att utbildningssystemets aktö-
rer och arbetsgivare och branschföreträdare 
möter varandra i varierande former med syfte 
att förbättra förutsättningarna till matchning, 
skapa möjligheter för arbetsgivare att få tag i 
rätt kompetens och bidra till att innehållet i 
utbildningarna överensstämmer med behoven. 
Exempelvis genom program- och branschråd 
men även andra former. Vi vet att där dessa 
möten skapas och drivs kan nya och intressan-
ta utvecklingsgrepp formas.

Nya integrerade utbildningslösningar 
som utgår från arbetsgivarnas behov 
Bristen på arbetskraft är periodvis stor och 
många arbetsgivare och branscher har då svårt 
att få tag i rätt kompetens, samtidigt som 
många människor står utanför arbetsmarkna-
den. Utbildningarna bör vara nära kopplade till 
arbetsgivares behov. 

En fördjupad samverkan mellan utbildningsan-
ordnare och branscher/arbetsgivare kan utgöra 
grund för flexibla och stabila lösningar som 
leder människor till arbete snabbare och med 
större precision klarar delar av kompetensför-
sörjningen. 

I detta arbete behöver arbetsgivarna ta en 
central roll genom att tydliggöra kompetensbe-
hoven för utbildningssystemets aktörer, bidra i 
utbildningsplanering och i dimensioneringsar-
bete. De kan även bidra genom att sänka trösk-
larna i kombination med kompetensutveckling 
i arbetet och förflyttningsmöjligheter i interna 

kompetenstrappor eller motsvarande. Här har 
utbildningssystemets aktörer stora möjligheter 
att bidra. En stor del av dem som är inskrivna 
på Arbetsförmedlingen och står utanför ar-
betsmarknaden är födda utomlands eller saknar 
förgymnasial utbildning. Ofta samverkar dessa 
faktorer och det innebär att utbildningsaktörer 
i samverkan med arbetsgivare behöver tänka 
nytt kring utbildningslösningar som förstärker 
anställningsbarhet och matchning genom inte-
grerandet av språk- och yrkeskunskap. De of-
fentliga arbetsgivarna, inte minst kommunerna, 
har stora kompetensförsörjningsbehov samti-
digt som det finns många som uppbär försörj-
ningsstöd. Att samverka mellan förvaltningar 
eller ansvarsområden, exempelvis vuxenutbild-
ningen, arbetsmarknadsenheten, HR och andra 
verksamheter kan synliggöra vilka utvecklings-

möjligheter och kompetensförsörjningsbehov 
som finns. Samtidigt som det leder individer till 
egenförsörjning. Här har utbildningssystemet 
en viktig funktion som möjliggörare genom att 
erbjuda rätt och relevanta utbildningar.

Validering ett verktyg att nyttja 
Validering är ett verktyg som många olika 
grupper kan nyttja, exempelvis utrikesfödda 
och andra individer i behov av omställning. 
Validering förbättrar matchningen på arbets-
marknaden genom att förkorta och anpassa 
utbildning och tillhandahålla dokumentation 
och betyg för formell behörighet till högre 
utbildning eller vissa yrkesroller. 

Validering kan användas vid omställning för 
att hitta den bästa vägen mot ett nytt arbete 
eller i arbetsgivarnas strategiska kompetensför-
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sörjningsarbete, exempelvis vid planering av 
utbildningsinsatser mot nya kvalifikationskrav. 
Här finns utvecklingspotential där utbildnings-
systemets aktörer spelar stor roll.

Intresse och kunskap om  
bristyrkesutbildningar behöver öka 
För att arbetsgivare ska få tillgång till rätt 
kompetens behöver utbildningar inom bristyr-
ken attrahera ungdomar och vuxna som av 
olika anledningar närmar sig utbildning, men 
även de som står utanför arbetsmarknaden, 
särskilt utrikesfödda. Kunskap och intresse 
för utbildningar som leder till arbete inom 
bristyrken behöver öka och utbildningssyste-
mets aktörer och arbetsgivare och branscher 
kan tillsammans utveckla arbetet att attrahera 
människor till dessa utbildningar och yrken. I 
viss utsträckning sker detta redan, som exem-
pel genom Arbetsmarknadskunskap i skolan 
och andra vägledningsfunktioner i skolor, och 
genom samverkansstrukturerna Teknikcollege 
och Vård- och omsorgscollege för att nämna 
några exempel. Arbetet behöver utvecklas och 
stärkas, inte minst för att bryta normerade stu-
die- och yrkesval och öppna upp för utlands-
födda i än högre utsträckning. 

För att skapa ett djupare intresse för bristyr-
kesutbildningar behöver kunskapen om dessa 
spridas på rätt platser och på målgruppsanpas-
sade vis. Arbetsplatser behöver synliggöras för 
att framtida elever och studenter tydligare ska 
se kopplingen mellan studieval och framtida 
jobb. Generellt kan kopplingen mellan utbild-
ning och arbete bättre speglas, inte minst där 
det råder felaktiga och förutfattade bilder om 
vad vissa yrken innebär. Vägledingsfunktioner-

na generellt, arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
och handledning på arbetsplatserna är ytterli-
gare områden som, om de förstärks, kan skapa 
bättre förutsättningar för inträde till bristyrkes-
utbildningar, färre avhopp från studier och ett 
ökat intresse för yrket.

Stärka programråden och  
mötesplatser 
I bransch- och programråd ges arbetsgivare 
möjlighet att tillsammans med utbildningsan-
ordnare utveckla förutsättningar för utbild-
ningar. Det kan handla om APL, handledning 
och utbildningarnas kontinuerliga aktualitet. 
Det är formaliserade miljöer för samverkan 
och här finns möjligheter att förstärka samar-
betet för än bättre effekt i kompetensförsörj-
ningen, exempelvis inom APL, handledning, 
genom ökat intresse för yrket och mindre av-
hopp från utbildningarna och överhuvudtaget 
elevernas inflytande i rådsarbetet. En nyckel 
kan vara att utveckla tydligare målsättningar 
mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare 
och en gemensam strategi som innefattar båda 
parters behov och incitament. 

Utöver bransch- och programråden kan nya 
eller mindre etablerade former komplettera det 
rådsstrukturerna redan möjliggör. Då mindre 
arbetsgivare kan ha svårt att prioritera  
traditionella mötesformer kan mer flexibla och  
anpassade former tilltala dessa arbetsgivare att 
ge plats för samverkan med utbildningsanord-
nare.

Samverkan kan även stimulera till ökad kunskap 
och kompetens att möta utsatta gruppers behov 
och genom detta motverka diskriminering i 
såväl utbildningssystemet som arbetsplatser.

Utbildningssystemets aktörer och  
länets styrkeområden  
Örebro läns innovationsstrategi har två prioritera-
de insatsområden: Autonoma, digitaliserade och 
intelligenta produktionssystem samt Livsmedel 
i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och 
måltid. Genom satsningar och utvecklingsarbete 
inom dessa områden kommer framtidens kun-
skapsintensiva industriföretag, nästa generations 
lösningar inom vård och omsorg samt hållbara 
livsmedel att utvecklas. Det regionala utbildnings-
utbudet och det livslånga lärandet behöver gå i 
linje med de prioriterade insatsområdena. Det 
handlar om framtidens kompetensbehov och 
byggandet av kapacitet inom utbildningssystemet. 
Det kommer att bidra till att driva regional tillväxt 
och till att öka attraktionskraften som expansiv 
region i Europas kunskapsmässiga framkant. 

Prioriterade branscher 
Det finns branscher som vi särskilt behöver be-
akta utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv. 
Inom industri- och livsmedelsbranschen finns 
exempelvis regionala satsningar och särskilda 
handlingsplaner. Kompetensförsörjningsfrågorna 
är centrala i branscherna och en förutsättning 
för tillväxt och utveckling. En nationell strategi 
för besöksnäringen kommer att tas fram vilket 
kan påverka hur länets aktörer arbetar kring 
branschen framåt. Vidare är hälso- och sjukvårds-
branschen en regionalt viktig bransch med många 
bristyrken där bland annat universitet är en viktig 

del i utbildningssystemet. Att utbildningssyste-
mets aktörer kliver in eller tar fortsatt roll i sam-
verkan kring dessa branscher blir en viktig del för 
branschernas möjlighet att växa och utvecklas.

Insatsområden 
Utbildningssystemets aktörer är särskilt viktiga 
för att initiera utveckling kring följande insatsom-
råden. Exempelvis Gysam (kommunsamverkan), 
REKO (kommunsamverkan), Folkhögskolor, 
Studieförbund, aktörer inom Yrkeshögskolan, 
Örebro universitet och Region Örebro län.

• Utbildningslösningar där språk- och yrkes-
kunskaper integreras. 
• Utbildning inom bristyrken i samverkan 
mellan utbildningssystemets aktörer och ar-
betsgivare inom uttalade bristyrken.  
• Utbildningar som understödjer den fortsat-
ta utvecklingen av länets styrkeområden. 
• Normbrytande arbetssätt som ger ungdo-
mar och vuxna relevant kunskap och större 
intresse och förståelse för utbildningar till 
bristyrken och regionala styrkeområden.  
• Samverkan inom befintliga bransch- och 
programråd. 
• Samverkanslösningar mellan utbildnings-
anordnare, branschorganisationer och arbetsgi-
vare med syfte att synliggöra kompetensbehov 
och kontinuerligt lärande. 
• Validering en del i utbildningsanordnares 
arbete med kompetensförsörjning. 
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Förbättra arbetsgivarnas  
strategiska arbete 
Arbetsgivarna, oavsett om de är privata eller 
offentliga, har en särställning i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. De anställer, de 
ser behoven på kort och lång sikt och de kan 
påverka utbildningssystemet och andra kom-
petensfrämjande aktörer att arbeta för bättre 
matchning. Utan vetskapen om arbetsgivar-
nas behov försvåras arbetet med att förbättra 
matchningen, men engagerade arbetsgivare 
som arbetar strategiskt med den egna kompe-
tensförsörjningen skapar bra förutsättningar 
för omgivningen att bidra. 

Arbetsgivarens strategiska  
kompetensförsörjningsarbete  
är nyckeln 
Arbetsgivarnas egna strategiska kompetensför-
sörjningsarbete är en nödvändig ingrediens. Att 
veta vilka kompetensbehov som finns på kort 
och lång sikt är en av flera grundförutsättning-
ar för verksamheten, och även för omgivande 
kompetensfrämjande aktörer. Det handlar om 
volymer, kompetenskrav i relation till verksam-
hetens behov och mål. Det handlar också om 
organisatoriska förutsättningar, att säkra ett 
livslångt lärande och att befintlig kompetens 
nyttjas effektivast. Vidare handlar det om att 
arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare 
för tillgängliga och blivande kompetenser, ett 
arbete som kan ske på många sätt, exempelvis 
i samarbete med utbildningsanordnare, med 
andra arbetsgivare eller aktörer som tar roll i 
att attrahera kompetens till länets arbetsgivare 
och branscher. 

Offentlig sektor har de största  
kompetensbehoven 
Offentliga arbetsgivare har mycket stora rekry-
teringsbehov, behov som rör sig inom verk-
samheter som är bärande inom välfärden, ex-
empelvis vård, skola och omsorg. I relation till 
andra branscher är dessa behov mycket höga. 
Det är av särskild vikt att offentliga arbets-
givare har god kännedom om sina behov på 
kort och lång sikt och goda förutsättningar att 
arbeta strategisk med kompetensförsörjning. 
Detta kan ge stärkta möjligheter att mer samlat 
samverka och driva utveckling tillsammans 
med bland annat utbildningsystemets aktörer.

Bland de offentliga arbetsgivarna bör kommu-
nerna särskilt lyftas fram. Dels är de i regel den 
största arbetsgivaren i den givna geografin och 
dels är de bärare av flera viktiga roller: arbets-
givare, lokalt tillväxtansvariga och utbildnings-
anordnare. Roller som kan och borde samverka 
kring kompetensförsörjningen.

Företagsfrämjande systemet  
kan ta roll 
Under många år har kompetensförsörjningen 
varit en av de främsta anledningarna till att 
företag har haft svårt att växa. Brist på kompe-
tens är och kommer att vara ett tillväxthinder 
under de kommande åren. I ljuset av detta är 
det särskilt viktigt att arbetsgivare i allt högre 
utsträckning arbetar strategisk med sin egen 
kompetensförsörjning. Detta är lättare för 
arbetsgivare med egna resurser, som exempel-
vis en HR-avdelning eller andra liknande inre 
förutsättningar. 

förflyttning kan bidra till rörlighet och för-
längt yrkesliv inom personalstyrkan. Det kan 
handla om att arbeta med kompetensbaserad 
rekrytering, möjliggöra kompetensväxling, 
differentierade och nya uppgifter och kompe-
tensprofiler, validera personal och i samverkan 
med bland andra utbildningssystemets aktörer 
nyttja strukturer för utbildning på arbetsplat-
sen såsom flexibla uppdragsutbildningar och 
språkutbildning på arbetsplatsen, utbildning av 
handledare och lärlingsutbildningar.

Stödstrukturer på arbetsplatserna 
För att kunna omsätta individers kompetens 
och lotsa in dem i en organisation på ett lång-
siktigt sätt behövs stödstrukturer. Inte minst 
när det handlar om studenter som genomför 
sin APL eller anställda som är språksvaga. I 
yrken och branscher där kompetensbristen är 
stor behöver arbetsgivare sannolikt bli bättre 
på att möjliggöra för dessa grupper att få möj-
lighet att utvecklas långsiktigt på en arbetsplats 

För företag utan stödresurser blir arbetet kring 
strategisk kompetensförsörjning betydligt 
svårare. I dessa fall vore det önskvärt om det 
företagsfrämjande systemet utvecklade eller 
förstärkte förutsättningarna att ge rådgivning 
kring hur företag kan utveckla sina kunskaper 
och på så vis öka förutsättningarna till en hö-
gre tillväxttakt. 

Det företagsfrämjande systemet utgörs av 
aktörer som genom bland annat offentligt stöd 
bidrar med informationsinsatser för att starta, 
driva och utveckla företag; exempelvis Almi 
och Business Region Örebro.

Breddad rekrytering och  
kompetensutveckling 
Samtidigt som arbetsgivare är i stora behov 
av kompetenser för att växa och utvecklas 
står många människor i dag utanför arbets-
marknaden. Människor vars kompetenser och 
erfarenheter inte nyttjas till fullo men som med 
stöd från såväl arbetsgivare som utbildnings-
systemet, kunde ges förutsättningar att bidra 
till branschers och arbetsgivares utveckling. 
För detta krävs att arbetsuppgifter definieras, 
konkretiseras och renodlas. 

Resultatet kan vara en mer effektiv organise-
ring där hanteringen av kompetens och verk-
samhet förbättras. Exempelvis genom nya sätt 
att tänka kring kompetensbehov. Sammantaget 
kunde detta skapa bättre förutsättningar till 
rätt kompetens på rätt plats och mer hållbart 
kompetensförsörjningsarbete. 

Kontinuerlig kompetensutveckling som 
kopplas till möjligheten till individuell steg-
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genom att tillhandahålla rätt stöd och förutsätt-
ningar. 

Två stödstrukturer av flera som kan vara vik-
tiga i dessa sammanhang är handledning kring 
APL och former för språkstöd. En välfunge-
rande handledning kan vara en utslagsgivande 
faktor för fortsatt intresse för yrket, men också 
skapa goda associationer kring arbetsgivaren 
vilket ökar arbetsgivarens attraktionskraft som 
framtida arbetsplats. 

Språkstöd på arbetsplatsen kan skapa förutsätt-
ningar för en arbetsgivare att anställa kompe-
tent arbetskraft trots att individerna brister i 
språkkunskaper. Språkstöd på arbetsplatsen 
kan alltså, om det organiseras på ett hållbart 
sätt, skapa utrymme för en arbetsgivare att ar-
beta mer breddat med rekrytering och kompe-
tensförsörjning i stort. På så vis kan utbudet av 
arbetskraft öka.

Validering ett verktyg att nyttja 
Branschvalidering är ett bra verktyg för arbets-
givare och branscher eftersom det fokuserar på 
deras egna krav på yrkeskompetens. Därför bör 
branschvalidering vara ett tidigt val när indivi-
der ska ges möjlighet till inträde på arbetsmark-
naden. Framförallt inom bristbranscher och 
med koppling till att ta tillvara utrikesföddas 
kunskaper och erfarenheter. Det finns behov 
av att öka kunskapen om, och nyttjandet av de 
möjligheter som finns kring branschvalidering. 
Företag och arbetsorganisationer kan också 
använda branschvalidering internt för att effek-
tivisera sin kompetensförsörjning.

Insatsområden 
Strukturer för arbetsgivares arbete med strate-
gisk kompetensförsörjning 

• Utvecklad rådgivning kring strategisk 
kompetensförsörjning inom det företags-
främjande systemet.

• Samverkan mellan arbetsgivare, bran-
scher och utbildningssystemets aktörer.

• Breddad rekrytering genom sänkta 
trösklar och stegförflyttning i arbetsorgani-
sationen.

• Former för stödstrukturer på arbetsplat-
ser som främjar lärande, inkludering och 
mångfald.

• Validering som del i rekrytering och 
kompetensutveckling.

Arbetsgivare, branschorganisationer och kom-
petensfrämjande aktörer är särskilt viktiga för att 
initiera utveckling kring följande insatsområden. 
Exempelvis Almi, Arbetsförmedlingen, Busi-
ness Region Örebro, Handelskammaren Mälar-
dalen, kommuner och Region Örebro län.

 24  Region Örebro län | Strategiska inriktningar Strategiska inriktningar | Region Örebro län  25



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : kompetensforsorjning-regional-handlingsplan-beslutad-20200527

Utveckling är något vi skapar tillsammans | Region Örebro län  27

uppföljning och lärande.Region Örebro län 
har som utgångspunkt att återkommande ge-
nomföra aktiviteter med och för länets olika 
kompetensfrämjande aktörer, med syfte att 
bidra till utvecklings- och förändringsarbeten. 
Följande är exempel på stödjande aktiviteter.

Öppet kompetensforum för länets 
aktörer 
Minst en gång per år bjuds länets aktörer 
in till gemensamt lärande och dialog kring 
arbetet med handlingsplanen, aktuella utveck-
lingsarbeten, omvärldsspaning och möjlighe-
ter framåt. 

Rapport en gång vartannat år om 
läget i länet 
Region Örebro län har som ambition att en 
gång vart annat år ta fram en översiktlig rap-
port kring nuläget avseende förutsättningarna 
för kompetensförsörjning i länet. Syftet är att 
stödja länets aktörer med relevant omvärlds-

spaning och skapa underlag för dialog. Det 
handlar om omvärldsfaktorer, demografiska 
förändringar, matchningsläget på arbetsmark-
naden och aktuella bristbranscher. 

Forum med branscher och arbetsgivare 
Region Örebro län arrangerar olika mötesplat-
ser där branschföreträdare och arbetsgivare 
möter utbildningssystemets aktörer och andra 
kompetensfrämjande aktörer för att diskutera 
branschers kompetensbehov och hur sam-
verkan kan stärkas. Ambitionen är att i högre 
utsträckning interagera och använda digital 
teknik.

Fredagsakademi – forskning och  
dialog 
Fredagsakademin är en mötesplats för inspi-
ration och dialog om frågor som rör Örebro 
läns framtid. En gång per år kommer Region 
Örebro län att erbjuda en Fredagsakademi som 
vänder sig till engagerade och intresserade av 
att diskutera länets utveckling avseende kom-
petensförsörjning.

Projektägare av strategiska satsningar 
Vissa utvecklingssatsningar i länet behöver 
ägas och drivas av Region Örebro län för att 
uppnå specifika effekter. Det kan handla om 
att andra aktörer inte har möjlighet att bära ett 
utvecklingsarbete, trots att det är strategiskt 
viktigt för länet. Det kan också handla om 
utvecklingssatsningar där det ge störst effek-
tutfall med ett regionalt ägarskap. Två exempel 
under de senaste åren är Effektivare validering 
i Örebro län och Integration i regional kompe-
tensförsörjning.

Utveckling är något vi 
skapar tillsammans 

Uppdrag och villkor från  
staten 
Region Örebro län har från regeringen uppdra-
get att organisera och fastställa målsättningar 
för regionalt kompetensförsörjningsarbete 
i samverkan med bl.a. kommuner, arbetsliv, 
utbildningsaktörer, statliga myndigheter samt 
övriga berörda aktörer i länet. Samt särskil-
da fokusområden är att bidra till att etablera 
effektiva strukturer för validering, medverka i 
planering av utbud och inriktning inom regio-
nalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning 
och bidra till etablering av lärcentra. 

I ett av villkoren för regionalt yrkesvux inom 
kommunal vuxenutbildning och Myndigheten 
för yrkeshögskolan framgår att kommunerna 
och myndigheten ska genomföra samråd med 
Region Örebro län, som regionalt utvecklings-
ansvarig aktör.

Förutsättningar för  
genomförande  
Handlingsplanen är en ram som möjliggör att 
utvecklings- och förändringsarbete tydligare 
kan definieras, initieras och därefter drivas mot 
gemensam målbild. En majoritet av det utveck-
lings- och förbättringsarbete som sker måste 
genomföras av länets olika aktörer (se kapitel 
Aktörer). 

Det är viktigt att politiker och beslutsfattare 
efterfrågar resultat kopplat till handlingsplanen, 
samt bidrar med förutsättningar för aktörers 
medverkan. Utvecklings- och förändringsidéer 
kan drivas och implementeras i verksamhets-
planer och projektplaner.

I Örebro län finns många aktörer som skapar 
utvecklingskraft inom kompetensförsörjning. 
Inte minst aktörer inom utbildningssystemet 
och branscher och arbetsgivare. Dessa har vik-
tiga roller i det regionala arbetet och utan den 
ena eller den andra är det inte möjligt att åstad-
komma djupare avtryck. Det är alltså viktigt att 
de tar initiativ och driver utvecklingen framåt, 
inte sällan i samverkan med varandra.

Utöver utbildningsystemets aktörer och bran-
scher och arbetsgivare finns många andra som 
på olika sätt främjar kompetensförsörjningsar-
betet regionalt (se kapitel Aktörer). Dessa har 
viktiga funktioner genom att de företräder eller 
stöttar näringslivet i bred bemärkelse, arbets-
givare/företag, utbildningsanordnare, lokalt 
tillväxtansvariga, individer eller som i Länssty-
relsens fall bär perspektiv som jämställdhet och 
integration.

Samtliga aktörer är viktiga och nyckeln till 
framgång är att alla finner sin roll i det regi-
onala kompetensförsörjningspusslet. Att vi 
tillsammans drar åt samma håll och nyttjar var-
andras styrkor är det vi vill åstadkomma. Detta 
betyder att initiativ, insatser och åtaganden där 
samverkan krävs, välkomnas och uppmuntras 
från alla aktörer. 

Vi vill göra det enklare  
för länets aktörer att driva 
utveckling 
Region Örebro läns roll är att skapa förutsätt-
ningar för genomförandet av handlingspla-
nen. För att möjliggöra för länets aktörer att 
driva utveckling kommer vi att stötta genom 
omvärldsbevakning, dialog och forum samt 
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Finansiering

Störst effekt av handlingsplanen får vi genom 
att medverkande aktörer avsätter egen tid och 
resurser. När genomförandet kräver extern 
finansiering kan aktörer behöva ansöka om 
projektmedel för att genomföra vissa insatser. 

Det finns olika fonder, program och regionala 
utvecklingsmedel som kommer kunna bidra 
med finansiering i det gemensamma utveck-
lingsarbetet. EU:s strukturfonder har en viktig 
betydelse för att finansiera genomförandet av 
förändrings- och förbättringsarbetet som den 
regionala utvecklingsstrategin prioriterar.

Förmobilisering av utvecklingssats-
ningar  
Region Örebro län kan i vissa fall bidra till 
utvecklingsarbetens tillkomst genom att i tidigt 
skede organisera för och medverka i förmobili-
serande aktiviteter med andra aktörer. Det kan 
handla om information kring finansieringsmöj-
ligheter eller att skapa forum för dialog.

Revidering av  
handlingsplanen 
Vart fjärde år ses handlingsplanen över och vid 
behov revideras den vilket innebär att insats-
områden utvärderas och omprövas tillsammans 
med länets aktörer. Syftet är att då ta ett nytt 
kliv i riktning mot de i den regionala utveck-
lingsstrategin definierade önskvärda effekter 
2030.
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och utveckling i länet med målet att alla ska ha 
möjlighet att bo, utvecklas och driva företag. I 
relation till kompetensförsörjning berör verk-
samheten företrädesvis utbildningsaktiviteter 
i form av kurser och enskild rådgivning mot 
landsbygdsföretag med särskilt fokus på de are-
ella näringarna. Andra områden som inrymmer 
kompetensutveckling är förebyggande insatser 
mot våld, förtryck och kriminalitet, missbruk 

av alkohol, tobak och narkotika samt frågor 
kring jämställdhetsintegrering och integration.

Personal- och HR* 
Kommunernas och Region Örebro läns per-
sonalchefer deltar i ett regionalt nätverk för 
samverkan kring övergripande arbetsgivar- och 
personalstrategiska frågor. 

Två direkt avgörande komponenter i kompe-
tensförsörjningsarbetet är utbildningssystemet 
och arbetsgivare. Utan dessa finns ingen efter-
frågan och inte mycket av kunskapsproduktion, 
något som givetvis är avgörande för möjlig-
heten till matchning på arbetsmarknaden. Vid 
sidan av utbildningssystemets aktörer och 
arbetsgivare finns många viktiga aktörer som 
på olika vis arbetar för att främja arbetet med 
kompetensförsörjning. Nedan listas ett antal 
aktörer som bidrar till arbetet med kompetens-
försörjning inom Örebro län. Samtliga har på 
något vis varit involverade i framtagandet av 
denna handlingsplan.

Almi 
Almi Företagspartner AB ägs av staten och 
är moderbolag i en koncern med 16 regionala 
dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. 
Almi erbjuder lån och affärsutveckling till före-
tag med tillväxtpotential. 

Arbetsförmedlingen 
Regeringen är Arbetsförmedlingens uppdrags-
givare. Arbetsförmedlingen har till uppgift att 
bidra till en väl fungerande arbetsmarknad, att 
rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden 
och bidra till att förhindra utslagning och öka 
sysselsättningen.

Business Region Örebro 
Business Region Örebro (BRO) är en samver-
kansplattform mellan länets kommuner och 
med Region Örebro län som huvudman. Verk-
samheten syftar till att skapa tillväxt genom att 
få fler företag att starta, etablera sig och växa 
i länet. Inom området kompetensförsörjning 
arbetar BRO med talangrekrytering. 

Folkhögskolor 
Folkhögskolan är en utbildningsform som 
främst riktar sig till vuxna. Det finns 156 
folkhögskolor i Sverige i dag och 6 i Örebro 
län. Folkhögskolan utgör, tillsammans med 
de tio studieförbunden, den organiserade 
folkbildningen i Sverige. Folkhögskolorna är 
inte bundna av centralt fastställda kurs- eller 
läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda 
profiler, ofta utifrån sina band till idéburna 
organisationer och folkrörelser. Länsbildnings-
förbundet organiserar deras samverkan.

Gysam - Region Örebro län - samver-
kan gymnasieskolan 
Gysam involverar länets kommunala gymnasie-
chefer. Syftet med GySam är att på strategisk 
nivå driva och samordna frågor där regional 
samverkan förstärker kvaliteten i länets gymna-
sieutbildningar. 

Handelskammaren Mälardalen 
Handelskammaren Mälardalen är en oberoen-
de privat näringslivsorganisation. De främjar 
näringslivet i länet och arbetar bland annat 
med kompetensförsörjningsfrågor, bland annat 
arbetsmarknadskunskap, relocation service och 
talangrekrytering.

Länets kommuner 
Kommunerna är centrala i kompetensförsörj-
ningen då de ofta är den största arbetsgivaren i 
det geografiska området, utbildningsanordnare 
på flera nivåer och ansvarig för försörjningsfrå-
gor.

Länsstyrelsen Örebro  
Länsstyrelsen arbetar för en hållbar tillväxt 

Aktörer
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Region Örebro län 
Region Örebro län ansvarar för hälso- och 
sjukvård, tandvård, infrastruktur, kultur och 
Örebro läns utveckling. Region Örebro län 
leder och samordnar länets gemensamma 
arbete mot ökad hållbar tillväxt och livskvalitet. 
Via Region Örebro län finns möjlighet att söka 
projektfinansiering. Region Örebro län har från 
regeringen uppdrag att organisera och fastställa 
målsättningar för regionalt kompetensförsörj-
ningsarbete i samverkan med aktörer. 

REKO - Region Örebro län - samverkan 
kommunal vuxenutbildning 
Syftet med REKO är att på strategisk nivå 
driva och samordna frågor där regional sam-
verkan förstärker kvaliteten i länets vuxenut-
bildningar. Deltagare är ansvariga för kom-
munernas vuxenutbildningar där ansvar för 
regionalt yrkesvux är en del.

Stiftelsen Activa 
Stiftelsens verksamhet syftar till att vägleda och 
stödja människor som ofrivilligt står utanför 
arbetsmarknaden, in i arbetslivet.

Stiftelsen Sky 
Stiftelsens verksamhet syftar till att ta fram 
och söka YH-utbildningar som arbetsgivarna 
efterfrågar i syfte är att tillse efterfrågan av 
kvalificerad arbetskraft för företag och organi-
sationer.

Svenskt Näringsliv och bransch- och 
arbetsgivarorganisationer** 
Svenskt Näringsliv är en medlemsdriven orga-
nisation och arbetar för att företag ska ha bästa 
möjliga förutsättningar. De arbetar med opini-
onsbildning och kunskapsspridning, utvecklar 
nya idéer och tar fram konkreta förslag för att 
skapa ett bättre klimat för företagsamheten. 
Branschorganisationerna arbetar samlat kring 

en bransch och driver bland annat opinions-
bildning, omvärldsbevakning och samverkan 
kring kompetensförsörjningen i den aktuella 
branschen. 

Teknikcollege 
Teknikcollege är ett samarbete mellan länets 
samtliga kommuner, Region Örebro län, fack-
förbund, Arbetsförmedlingen och företag. Det 
är en plattform kring kompetensförsörjning 
för industrin och arbetet syftar bland annat 
till att etablera och utveckla kvalitetssäkrade 
utbildningar.

Vård och omsorgscollege 
Vård och omsorgscollege är ett samarbete 
mellan länets samtliga kommuner, privata 
arbetsgivare och utbildningsanordnare, Örebro 
universitet, Region Örebro län, fackförbund 
och Arbetsförmedlingen. Det är en plattform 
kring kompetensförsörjning för vård- och om-
sorgsbranschen och arbetet syftar bland annat 
till att etablera och utveckla kvalitetssäkrade 
utbildningar.

Yrkesutbildningscenter, Örebro kom-
mun 
Yrkesutbildningscenter samordnar ett nätverk 
för länets utbildningsanordnare inom YH. 
Syftet är att bidra till ökad samverkan och 
erfarenhetsutbyte samt att sprida information 
från Myndigheten för yrkeshögskolan i aktuella 
frågor. Ingår i REKO.

Örebro läns bildningsförbund 
Örebro läns bildningsförbund är paraplyor-
ganisation och mötesplats för den samlade 
folkbildningen i Örebro län. Dit räknas tio stu-

dieförbund, sex folkhögskolor, SISU idrottsut-
bildarna, Biblioteksutveckling Örebro län och 
Amatörteatersamverkan Örebro län.

Örebro universitet 
Örebro universitet har som huvuduppgift att 
bedriva utbildning, forskning, och att samverka 
med det omgivande samhället. Universitetet 
har därmed flera olika roller – som utbildnings-
anordnare, arbetsgivare och kunskapsprodu-
cent. Universitetet är en självständig myndighet 
som får sitt uppdrag från regeringen, men kan 
själv avgöra vilka utbildningar som ska erbju-
das. Utbildningen ska vila på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. 

*HR-representanter från några kommuner, 
Region Örebro län och ett par privata företag 
deltog under framtagandet av handlingsplanen.

**Svenskt näringsliv och ett antal branschorga-
nisationer möts årligen i de av Region Örebro 
län arrangerade Efterfrågeforum och Arbets-
marknadsdagar. Svenskt näringsliv och enstaka 
branschorganisation har deltagit i framtagandet 
av handlingsplanen.

Aktörer | Region Örebro län  33
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Förord 
Den sociala välfärden står inför stora 
utmaningar i form av fler äldre i behov av 
stöd och fler barn som behöver omsorg och 
skola, samtidigt som befolkningen i arbetsför 
ålder inte ökar i samma utsträckning. Detta 
pressar på för att vi behöver tänka nytt, 
hitta nya arbetssätt, stödja nya grupper till 
arbetsmarknaden och då särskilt till välfärds-
sektorn. Ingen aktör klarar utmaningen ensam, 
utan samverkan krävs mellan kommuner, 
mellan kommunerna och regionen och med 
det civila samhället. Handlingsplan Social 
välfärd är framtagen gemensamt av aktörerna 
och vi välkomnar alla till genomförandet av 
den. Tillsammans kan vi! 

Irén Lejegren    
Ordförande Regional Tillväxtnämnd 
Region Örebro län    Fotograf: Pavel Koubek



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : hp-social-valfard

 6 | Region Örebro län | Handlingsplan för social välfärd 2019–2022



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : hp-social-valfard

Handlingsplan för social välfärd 2019–2022 | Region Örebro län | 7

Innehåll

Inledning      8

Utmaningar i länet  9

Effektmål      10
Integrerande perspektiv 10
Strategisk inriktning 10 
Kunskaps- och metodutveckling 10 

Förändringsledning 10 

Digitalisering 11

Fokus i handlingsplanen  12 
Andra pågående utvecklingsprocesser 12

Insatsområden 2019-2022  13
Tillgängliga insatser med kvalitet för sårbara grupper 13
Delmål 1 - Ökad delaktighet för den enskilde (och närstående) 13 

Delmål 2 - Ökade möjligheter till meningsfull fritid och social samvaro 14 

Delmål 3 - Människor lever ett liv fritt från missbruk och beroende 14

Delmål 4 - Våldsfria nära relationer 15

Sårbara barns och ungas rättigheter 15
Delmål 5 - Sårbara barn får det stöd de behöver 16 

Delmål 6 - Fullgjord skolgång för utsatta barn 16 

Ekonomisk trygghet 17
Delmål 7 - Ökad möjlighet till egen försörjning 17

Kompetensförsörjning 18
Delmål 8 - Kompetensbehovet inom den sociala välfärden är tillgodosett 18

Genomförande och uppföljning 19
Genomförande 19
Uppföljning 19 



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : hp-social-valfard

 8 | Region Örebro län | Handlingsplan för social välfärd 2019–2022

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
som antogs av regionfullmäktige i mars 2018, 
sträcker sig fram till 2030. Strategin identifierar 
utmaningar och strategiska inriktningar inom tio 
prioriterade områden som syftar till att nå de tre 
övergripande målen och deras effektmål. De tre 
övergripande målen är stark konkurrenskraft, 
hög och jämlik livskvalitet samt god 
resurseffektivitet.  

Utgångspunkten för den här handlingsplanen 
är det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård, med inriktning 
särskilda insatser för sårbara grupper. I den 
regionala utvecklingsstrategin är psykisk hälsa 
och levnadsvanor bland barn och unga samt 

Inledning  

behov kopplade till det ökade antalet äldre 
särskilt prioriterade.

Handlingsplanen för social välfärd har tagits 
fram i dialog med strategiska nätverk inom 
socialtjänstområdet, samverkansgrupper inom 
den regionala stödstrukturen för samverkan 
mellan kommunerna och regionens hälso- och 
sjukvård, brukarråd och folkhälsochefer. 

En länsövergripande plan för social välfärd 
har funnits sedan 2012 som ett resultat av den 
nationella satsningen på kunskapsutveckling av 
socialtjänsten och den närliggande hälso- och 
sjukvården. Planen var ett komplement till 
dåvarande regionala utvecklingsstrategi. 
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Utmaningar i länet  

Den regionala utvecklingsstrategin pekar på tre 
utmaningar i länet inom området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård.

Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar 
mellan olika grupper  
Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar 
för goda levnadsvanor och för en god och 
jämlik hälsa. Hälsan har förbättrats i länet 
som helhet, men är ojämnt fördelad såväl 
geografiskt som socioekonomiskt. Flickor 
uppger i lägre grad än pojkar att de mår bra 
och gapet ökar. Kvinnor uppger god hälsa 
i lägre grad än män. Personer med lägre 
utbildning, sämre ekonomi, utan arbete, 
personer med funktionsnedsättning och hbtq-
personer löper större risk för ohälsa.

Den psykiska ohälsan ökar  
Majoriteten av befolkningen i länet uppger att 
de har ett gott psykiskt välbefinnande, men allt 
fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. 
Männen mår bättre än kvinnorna. Lägst andel 
med gott psykiskt välbefinnande finns bland 
kvinnor i åldern 16–29 år. En sårbar grupp 
är de flyktingar som upplevt traumatiska och 
livshotande händelser före och under flykten 
från hemlandet till Sverige. 

Vi lever längre  
Andelen äldre ökar i vårt län. Vi kan stärka det 
friska och skjuta upp funktionsnedsättningar 
genom hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande insatser. Det förbättrar 
livskvaliteten för den enskilde och minskar 
samhällskostnaderna för vård och omsorg.

Illustration av det statistiska sambandet mellan skyddsfaktorer (+) och riskfaktorer (-) och att ha bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd 
justerat för kön och ålder. Riskfaktorerna har ett negativt samband och skyddsfaktorerna ett positivt samband med att må bra. Ju högre upp en 

faktor finns desto starkare är det statistiska sambandet. Källa: Liv & hälsa 2017 samt Liv & hälsa ung 2017, Region Örebro län
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Det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård ska bidra till att 
uppnå främst effektmålen och önskvärt läge till 
år 2030.

• Goda uppväxtvillkor
• Goda försörjningsmöjligheter
• God och jämlik hälso- och sjukvård
• God och jämlik folkhälsa 
• Ökad grad av delaktighet och inflytande 

Integrerande perspektiv
Den regionala utvecklingsstrategins fyra 
integrerande perspektiv är: jämställdhet, 
barn och unga, internationellt samarbete och 
integration. Perspektiven är integrerade i 
handlingsplanen.

Strategisk inriktning
I RUS lyfts strategiska inriktningar som har 
betydelse för denna plan. Inriktningen är 
lokal och regional samverkan samt tidiga 
förebyggande och integrerade insatser till barn 
och unga.  

I framtagandet av handlingsplanen har 
ytterligare strategiska inriktningar identifierats. 
Dessa bedöms vara betydelsefulla för att 
uppnå effektmålen i RUS och är relaterade till 
samtliga insatsområden. De är:

Kunskaps- och metodutveckling  
Samverkan mellan aktörer är nödvändig för 
att samhällets resurser ska användas på bästa 
sätt. Samtidigt är en alltmer kunskapsbaserad 
verksamhet önskvärd. Praktiken behöver 
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präglas av lärande och kontinuerlig 
kunskapsutveckling för att utmönstra mindre 
bra arbetssätt och utveckla dem som är bra. 
Den kunskapsbaserade praktiken innebär att 
använda bästa tillgängliga kunskap och att 
utveckla ny kunskap via brukare, forskning och 
professionella. 

Den nationella kunskapsstyrningen inom 
socialtjänsten stärker förändrade arbetssätt, 
vilket innebär att utveckla, samordna, 
sprida och använda bästa möjliga kunskap. 
I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, 
stöd till uppföljning och analys samt stöd till 
verksamhetsutveckling och till ledarskapet. Få 
kommuner uppger att de använder resultaten 
av systematisk uppföljning för att utveckla 
verksamheterna.

Förändringsledning  
De kommande decennierna krävs stora 
omställningar inom välfärdsområdet, 
inte minst för att möta behoven hos de 
växande grupperna av äldre och personer 
med psykisk ohälsa. Att ge insatser med 
kvalitet till sårbara grupper är ett svårt och 
komplext uppdrag som utmanar de befintliga 
arbetssätten och ställer krav på nya arbetssätt. 
Samtidigt kommer både de ekonomiska och 
personella resurserna vara ansträngda vilket 
kräver förändringsledning. Det innebär att 
resurseffektivt och smidigt skapa förändring i 
en organisation. Tre faktorer är centrala för att 
lyckas: kompetens hos personal, ett effektivt 
ledarskap och en stödjande organisation. 

Effektmål 
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En annan bärande del i att lyckas med 
utmaningarna är tillitsbaserad styrning, 
som innebär en förskjutning av fokus från 
traditionell, formell styrning till en starkare 
betoning på kultur och ledarskap. Styrningen 
ska kunna balansera behovet av kontroll 
med förtroende för medarbetares kunskap, 
kompetens och erfarenhet. 

Det ska finnas stöd för att göra rätt och det 
ska finnas förutsättningar för uppföljning 
och lärande. Det finns behov av att tydligare 
kunna prioritera resurser och insatser som gör 
skillnad för brukarna.

Digitalisering  
Digitalisering är en del av förändrings-
ledningen, att chefer och ledare har kunskaper 
om digitaliseringens möjligheter för att stötta 
och leda sina medarbetare i den digitala 
förändringsprocessen. Digitaliseringen behöver 
användas i effektiviserande syfte för att möta 
utmaningarna inom välfärdssektorn och 
då krävs att vi tillsammans mobiliserar och 
samordnar de resurser som finns. Digitalisering 
och e-hälsa kan öka individens delaktighet 
och den kan stimulera kunskapsutbyte på alla 
nivåer. 
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Fyra insatsområden inom social välfärd 
har identifierats utifrån övergripande 
mål, effektmål och önskvärt läge i RUS. 
Insatsområdena är Tillgängliga insatser med 
kvalitet för sårbara grupper, Sårbara barn 
och ungas rättigheter, Ekonomisk trygghet 
och Kompetensförsörjning. De är delvis 
överlappande, gäller alla aktörer och de 
sammanlänkas via den strategiska inriktningen. 
Till insatsområdena finns åtta delmål. 

Tillgängliga insatser med kvalitet för 
sårbara grupper 
Delmål 1 - Ökad delaktighet för den enskilde 
(och närstående)  
Delmål 2 - Ökade möjligheter till meningsfull 
fritid och social samvaro 
Delmål 3 - Människor lever ett liv fritt från 
missbruk och beroende 
Delmål 4 - Våldsfria nära relationer 
 

Sårbara barns och ungas rättigheter 
Delmål 5 - Sårbara barn får det stöd de 
behöver 
Delmål 6 - Fullgjord skolgång för utsatta barn 
 

Ekonomisk trygghet 
Delmål 7 - Ökad möjlighet till egen försörjning  
 

Kompetensförsörjning 
Delmål 8 - Kompetensbehovet inom den 
sociala välfärden är tillgodosett.  

Tillgängliga insatser med 
kvalitet för sårbara grupper
Tillgänglighet är viktig ur jämlikhetssynpunkt 
och kan beröra geografi, fysisk och kognitiv 
tillgänglighet, personalens bemötande 

eller väntetider. Att få insatser tidigt innan 
problemen har blivit allvarliga är angeläget, 
särskilt för barn och unga. Standardiserade 
bedömningsmetoder och systematisk 
uppföljning är redskap i kvalitetsarbetet  t ex 
för att följa upp den enskildes uppfattning om 
delaktighet, som få kommuner i länet enligt 
nationell statistik använder. 

Många grupper i samhället behöver stöd 
eller insatser. Det kan vara äldre, personer 
med missbruksproblem, anhöriga till svårt 
sjuka, våldsutsatta, föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning eller personer med 
funktionsnedsättning. Många av de faktorer 
som avgör kvalitet inom den sociala välfärden 
är relaterade till tillgången på personal med rätt 
kompetens och med möjlighet att använda sig 
av den. 

Delmål 1 - Ökad delaktighet för den 

enskilde (och närstående)  
Brukar- och patientinflytande är tänkt att stärka 
den enskildes ställning och verksamhetens 
kvalitet. Personer som får insatser ska ha 
mandat och möjlighet att påverka beslut som 
får stora konsekvenser för deras eget liv, och 
hur beslutade insatser genomförs. 

Det finns flera sätt att stärka delaktighet. 
Användandet av SIP, samordnad individuell 
plan, behöver utvecklas. Andra exempel på 
delaktighet är brukarråd, brukarrevision, 
modell för delat beslutsfattande, delaktighets-
modellen samt tjänstedesign. 

Ett sätt för kommunerna att göra enskilda 

Insatsområden 2019-2022 
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delaktiga i sina beslut och insatser är att 
använda det systematiska arbetssättet 
Individens Behov I Centrum (IBIC) som 
förespråkas nationellt. 

Brukarrådens deltagande i regionala 
samverkans- och utvecklingsprocesser behöver 
utvecklas. Fler aktörer från civilsamhället 
behöver bjudas in för att utföra och utveckla 
insatser inom välfärdsområdet

Delmål 2 - Ökade möjligheter till 

meningsfull fritid och social samvaro 
Inriktningen i den regionala kulturplanen är 
att kulturen ska vara tillgänglig för alla, då 
kulturområdet är relevant för vård och hälsa. 
Det finns risk för ojämlik tillgång till kultur- 
och fritidsaktiviteter beroende på bland annat  
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning 
och ålder. Sociala aktiviteter är en effektiv 
intervention för att främja psykiska hälsa. 
Personer som deltar i organiserad idrott 
har högre självkänsla, fler kamrater, bättre 
självförtroende, högre livskvalitet och en 

större självständighet än de som inte deltar i 
organiserad idrott.  

Att bibehålla ett socialt sammanhang för 
äldre kan vara svårt när personer i ens 
sociala nätverk inte längre kan upprätthålla 
kontakten. Processer för att minska äldres 
upplevelse av ensamhet behöver stärkas. 
Personer med funktionsnedsättning och 
sämre socioekonomiska förutsättningar deltar 
i mindre utsträckning än andra i kultur- och 
nöjesliv samt motions- och friluftsliv.

Delmål 3 - Människor lever ett liv fritt 

från missbruk och beroende  
Missbruksproblem drabbar den enskilde och 
i hög grad också anhöriga, inte minst barn. 
Personer med missbruk har ofta även andra 
problem, t ex har andelen personer med 
tungt missbruk och psykisk ohälsa ökat inom 
missbruksvård. De med tidig alkoholdebut 
och de som ofta dricker sig berusade löper en 
större risk att utveckla problem senare i livet. 
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Det är angeläget att verkningsfulla och vid 
behov samordnade insatser mot missbruk ges 
så tidigt som möjligt innan problemen hunnit 
växa sig stora. Verksamhet med multipla 
kompetenser från både hälso- och sjukvård 
och socialtjänst behöver utvecklas för alla 
ungdomar med missbruksproblem i länet 
och deras anhöriga, för att på bästa sätt möta 
problematiken. 

Den verksamhet som möter den enskilde 
med missbruksproblem behöver upptäcka 
missbruket och erbjuda insatser så att en 
sammanhållen vård uppnås. Där behöver 
man också veta vem man kan samarbeta 
med i de fall kompetens från flera krävs. Den 
regioninterna ansvarsfördelningen måste 
förtydligas. 

Användandet av de rekommenderade 
metoderna i nationella riktlinjer behöver 
säkerställas. Program för olika målgrupper 
behöver tas fram och implementeras. 
Kompetensen om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning behöver öka för att ge 
målgruppen adekvata insatser. 

Spelproblem är vanligare bland personer med 
psykisk ohälsa och bland personer som fått 
ekonomiskt bistånd. Verksamheter för dessa 
grupper är nyckelfaktorer för att upptäcka 
personer med spelmissbruk som därigenom 
kan erbjudas insatser så tidigt som möjligt.

Delmål 4 - Våldsfria nära relationer  
Våld i nära relationer orsakar ett stort lidande 
för dem som är utsatta, både vuxna och barn. 
Det är också ett stort samhällsproblem, som 

orsakar stora kostnader. Länsstyrelsen har det 
samordnande ansvaret för att de nationella 
målen om att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra och att kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet uppnås. 

Länsstyrelsens arbete syftar till att stärka det 
förebyggande arbetet och att utveckla skydd 
för flickor och kvinnor. Utöver det behöver 
insatser för män som utövar våld i nära relation 
och önskar upphöra med det utvecklas och  
byggas ut. Här kan det civila samhället vara en 
stark aktör. 

Kunskap om huvudmännens olika 
ansvarsområden behöver öka liksom samsynen 
mellan verksamheter och samordningen av 
insatser.

Sårbara barns och ungas 
rättigheter
Låg ekonomisk standard påverkar barnets 
förväntningar på framtiden och uppfattningen 
om tillhörigheten till samhället. 

I barnkonventionen behandlas alla barns 
kompetens, formella och generella rättigheter. 
I handlingsplanen lyfts behoven hos de 
sårbara barnen. Det finns till exempel flera 
hinder för barnkonventionens genomslag vid 
tillämpning av LSS då tillräcklig kunskap om 
funktionsnedsättningar och deras konsekvenser 
saknas hos handläggare. Kunskap saknas 
också om barn med normbrytande sexuell 
identitet eller könstillhörighet. För barn som 
är utsatta för våld eller försummelse krävs mer 
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långtgående insatser än de generella. Det gäller 
också de barn som utvecklat ett ogynnsamt 
eget beteende. 

Andelen flickor med beslut om insatser inom 
socialtjänsten är större än andelen pojkar och 
andelen utlandsfödda pojkar med insats är 
lägre än andra barn med insats.

Delmål 5 - Sårbara barn får det stöd  

de behöver 
Det råder otydlighet i ansvarsfördelning i 
länet mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten avseende barns och ungas 
psykiska hälsa. Då mycket samordningsansvar, 
vid behov av insatser från flera aktörer 
samtidigt, läggs på föräldrarna riskerar barn 
i resurssvaga familjer att få sämre tillgång 
till stöd. Det kan vara barn i  familjer med 
missbruk, psykisk ohälsa eller där våld 
förekommer. Föräldraskapsstöd kan vara ett 
sätt att uppnå andra effektmål t ex att barn 
uppnår fullgjord skolgång. 

Samverkan behöver förbättras så att barn 
och unga får tidiga och samordnade insatser, 
utifrån barnets och familjens behov och 
förutsättningar, och som bryter en ogynnsam 
utveckling. Arbetssätt för att tydliggöra 
uppdrag, förväntat resultat, resurser, 
ansvar och tidsplan för uppdrag som i 
samverkansstrukturen behöver utformas. SIP 
kan vara ett hjälpmedel. Rutiner för samverkan 
avseende barns psykiska hälsa behöver tas 
fram. 

Barns rätt till information behöver stärkas 

inom socialtjänsten. Deras egen röst är svag 
och försvagas ytterligare i förhållande till 
föräldrarna under ett ärendes gång. Barns 
delaktighet behöver stärkas under hela 
ärendeprocessen. 

Barn till föräldrar med intellektuell- eller 
psykisk funktionsnedsättning behöver särskilt 
uppmärksammas. Föräldrarna kan behöva 
anpassat stöd för att säkerställa att barnen får 
en trygg uppväxt.

Delmål 6 - Fullgjord skolgång för 

utsatta barn  
Att fullgöra grund- och gymnasieskola är den 
enskilt starkaste skyddsfaktorn mot för tidig 
död, ohälsa, kriminalitet och missbruk. Det 
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är också en av de mest avgörande faktorerna 
för att klara egen försörjning. Stödet till barn 
med funktionsnedsättning behöver samordnas 
bättre.

Placerade barn är överrepresenterade bland 
unga med ekonomiskt bistånd och de har 
lägre skolbakgrund än befolkningen i övrigt, 
också lägre än förväntat utifrån deras kapacitet. 
Sammanhållen skolgång för barn som placeras 
har stor betydelse för deras framtid.

Barn i familjer med försörjningsstöd är också 
en grupp med dålig skolframgång. För att 
stärka möjligheten till fullgjord skolgång 
behövs extra stöd för dem och de placerade 
barnen.

Ekonomisk trygghet
Den fattigaste andelen av befolkningen har 
blivit större. Det är tydligt att låg ekonomisk 
standard påverkar ungdomars och unga vuxnas 
levnadsvillkor. Risken ökar för utsatthet för 
brott och otrygghet, arbetslöshet även på lång 
sikt, bidragsberoende och ingripanden från den 
sociala barnavården. Det är särskilt ungdomar 
som bor med ensamstående eller utlandsfödda 
föräldrar som drabbas.

Delmål 7 - Ökad möjlighet till egen 

försörjning 
Fullgjord skolgång är en av de starkaste 
faktorerna för att uppnå egen försörjning. 
Unga som varken studerar eller arbetar 
har en ökad risk för att hamna utanför 
arbetsmarknaden och det är därför viktigt 
att de ges stöd för att kunna komma in på 
arbetsmarknaden eller påbörja studier. 

Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar 
har sämre livsvillkor än övriga, bl.a. sämre 
ekonomiska förutsättningar. Många av dem 
uppger att de skulle kunna utföra ett arbete 
om de fick stöd eller anpassning. Tillsammans 
med Finsamförbunden i länet behövs 
strategiskt arbete för att förbättra samverkan 
med statliga myndigheter. Insatser för kvinnor 
med funktionshinder har inte fokuserat på 
möjligheterna till ekonomisk självständighet i 
tillräcklig utsträckning. Insatser till utrikesfödda 
kvinnor behöver utvecklas. 

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
har lägre levnadsstandard än andra föräldrar. 
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De är oftare sjukskrivna och arbetar oftare 
deltid. Förvärvsfrekvensen är lägre, särskilt för 
mammor, något som påverkar den ekonomiska 
situationen både på kort och på lång sikt.

Kompetensförsörjning
En av de största utmaningarna för 
välfärden är kompetensförsörjningen. Det 
är svårt för arbetsgivaren att rekrytera och 
behålla medarbetare med rätt kompetens. 
Arbetsgivare har behov av medarbetare 
med spetskompetens samt inom helt 
nya kompetensområden. Samtidigt med 
skriande personalbehov står många personer 
utanför arbetsmarknaden och därmed egen 
försörjning. Mest utsatta är personer födda 
utom Europa, långtidsarbetslösa 55-64 år, 
personer med låg utbildning och personer med 
funktionsnedsättning som medför minskad 
arbetsförmåga.

Delmål 8 - Kompetensbehovet inom 

den sociala välfärden är tillgodosett  
Resursanvändningen inom välfärdssektorn 
behöver bli effektivare för att vi ska klara 
framtidens kompetensförsörjning. Rätt 
kompetens på rätt plats kan skapa högre 
kvalitet i verksamheten och skapa möjligheter 
för fler att komma i arbete. Samverkan 
mellan huvudmännen inom social välfärd 
och utbildningsanordnare och lärosäten är 
nödvändig. Det gäller både utbildning på 
grundläggande nivå och högskoleutbildning.

Verksamheternas arbete kring 
kompetensförsörjningen handlar om 

kartläggning av volym och kompetens 
och därutöver strategier för att attrahera, 
rekrytera och behålla personal. Regionalt 
bör strategiska ytor för samverkan mellan 
välfärdsverksamheter och arbetsmarknadsenhet 
skapas för att bidra till att kartläggningar och 
åtgärder görs enligt beprövade metoder. 

Arbetsgivare behöver specificera vilken 
typ av arbete de vill ha utfört och vilka 
krav de har på den personal de behöver 
för att utbildningsanordnarna ska kunna 
matcha behoven. Här krävs samverkan 
mellan huvudmännens HR-avdelningar och 
verksamheterna inom social välfärd.

För att klara kompetensbehovet behöver 
verksamheter bli bättre på inkludering och på 
att stödja personer utanför arbetsmarknaden 
till arbete som personen klarar av. Det kan 
handla om utbildningar eller möjlighet till 
praktik på en arbetsplats. Exempel på metoder 
är Supported employment och Individual 
Placement and Support (IPS). Metoderna i 
projektet Fler vägar in – breddad rekrytering, 
som pågår i två av länets kommuner, har visat 
bra resultat och behöver spridas till övriga 
länet.

Civilsamhällets kapacitet och kompetens 
inom välfärdsområdet nyttjas inte i dess fulla 
potential. Kunskapen om varandra mellan 
civilsamhället och offentliga aktörer behöver 
öka för att tillsammans klara utmaningar inom 
välfärden.
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Förord
När detta skrivs år 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige för första gången 
fick rösta i valet till riksdagen. Vad min mormor och farmor ville ha för styre i sitt 
eget land räknades inte före år 1921, trots att de uppnått myndig röstålder. Bara 
männen fick rösta. Jämställdheten har utvecklats mycket på dessa hundra år. Men 
inte tillräckligt. Vi har inte uppnått det av riksdagen antagna målet att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Riksdagen har 
också antagit delmål, nämligen:

• En jämn fördelning av makt och inflytande

• Ekonomisk jämställdhet

• Jämställd utbildning

• Jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

• Jämställd hälsa

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att målen får genomslag 
i länet. Vi gör en del av arbetet genom ett Jämställdhetsråd som har en bred 
sammansättning där alla har i uppgift att förankra och driva arbetet i sina 
respektive organisationer. Det innebär att jämställdhetsarbete inte är en uppgift 
som sköts av några experter, utan att alla verksamheter bör analysera, beakta och 
väga av så att kvinnor och män, pojkar och flickor, ges lika förutsättningar och 
villkor. Detta gäller Länsstyrelsen i Örebro län men ansvaret vilar också på andra 
myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Till stöd för jämställdhetsarbetet i länet har vi haft en regional strategi som gällt 
för åren 2017–2020. Nu är det dags för en ny strategi. Nu växlar vi upp arbetet och 
sätter målen fram till år 2024. Så här håller du nu den nya strategin i din hand.
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Om strategin
Framtagande och förankring av strategin
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen 
får genomslag i länet och integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom 
att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor.1 
2016 gav Regeringen länsstyrelserna i uppdrag att ta fram strategier för arbetet med 
jämställdhetsintegrering, och en regional strategi för perioden 2017–2020 togs därför 
fram. Därefter beslutades, som en del i Länsstyrelsens strategiska plan för 2019–20222, 
att en ny regional strategi för perioden 2021–2024 skulle tas fram.

Föreliggande strategi har arbetats fram genom en arbetsgrupp bestående av 
Länsstyrelsen i Örebro län (sammankallande), länets kommuner (representerade genom 
Hällefors kommun), Region Örebro län, Försäkringskassan samt Örebro universitet. 
Strategin har därefter antagits av Örebro läns jämställdhetsråd. Arbetet har skett i dialog 
med flera nätverk, med civilsamhället samt med flera andra aktörer i länet.

Under processen har förankring skett löpande i Örebro läns jämställdhetsråd samt internt 
i de organisationer som är representerade i arbetsgruppen. Dialoger har förts med länets 
kommuner genom kommunnätverket Regional plattform för jämställdhet, i Länsgrupp för 
kvinnofrid, med Arbetsförmedlingen samt med andra verksamhetsområden inom Region 
Örebro län. Information om vilket stöd som önskas har också inhämtats genom den enkät 
för uppföljning av föregående strategi som skickats ut brett till länets aktörer.

Strategin har skickats på remiss till kommuner och region, statliga myndigheter, fack- 
och arbetsgivarorganisationer, representanter för näringslivet samt till representanter 
från civilsamhällesorganisationer. De synpunkter som inkommit har därefter övervägts 
och utkastet bearbetats.

Under framtagandet av strategin har Sverige och Örebro län drabbats av 
coronapandemin, vilket har fått och kommer att fortsätta få konsekvenser och 
följdverkningar för jämställdhetsarbetet under lång tid framöver. Dessa konsekvenser 
behöver bevakas och adresseras löpande under strategiperioden 2021–2024.

1 . §5 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.
2 . Länsstyrelsen i Örebro län (2019). Strategisk plan 2019–2022.
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Föregående strategi
Under hösten 2020 har den regionala jämställdhetsstrategin för perioden 2017–2020 
följts upp av Länsstyrelsen. Uppföljningen visar att strategin använts som referens- och 
stöddokument i många verksamheter och processer, bland annat i olika aktörers arbete 
med egna jämställdhetsstrategier och handlingsplaner. Den visar också att kommunerna, 
särskilt de mindre, ofta har sämre förutsättningar och mindre resurser för att arbeta med 
jämställdhetsfrågor än statliga och regionala aktörer, varför stöd och insatser i högre 
grad behöver riktas mot kommunerna. Ett behov identifieras också av att i högre grad 
involvera den politiska nivån i arbetet. Gällande de regionala jämställdhetspolitiska 
målen har vissa framsteg gjorts även om mycket arbete återstår. Bland de positiva 
utvecklingstrenderna kan nämnas en jämn könsfördelning i regionfullmäktige och i en 
majoritet av kommunfullmäktige, en liten förbättring gällande kvinnors företagande 
samt ett minskat ohälsotal särskilt bland kvinnor.

Utvecklingsområden gäller bland annat könsfördelning i kommunstyrelser och bland 
chefer, fortsatt traditionell könsuppdelning i utbildningsval, ett fortsatt ojämställt uttag 
av föräldraledigheten samt arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Arbetet med föreliggande strategi har genomförts med utgångspunkt i dessa resultat och 
utvecklingsområden.

Syfte
Syftet med denna jämställdhetsstrategi är att konkretisera och strukturera arbetet 
för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i Örebro län under perioden 
2021–2024. Detta sker genom överenskomna regionala målsättningar för de sex 
jämställdhetspolitiska delmålen, samt genom fyra överenskomna inriktningar och 
arbetssätt som huvudsakligen ska användas för att uppnå dessa mål.

Målgrupper
Strategin vänder sig till och kan användas av länets aktörer, det vill säga beslutsfattare, 
tjänstepersoner och utförare inom politik och offentlig förvaltning (kommuner, regionen 
och statliga myndigheter), det privata näringslivet och civilsamhällets aktörer.
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Strategins användning
Strategin är tänkt att användas som en samlande utgångspunkt för länets aktörer 
i det regionala jämställdhetsarbetet. Genom att ringa in och fokusera på centrala 
jämställdhetsutmaningar som behöver lösas, samt genom att prioritera några arbetssätt 
för att göra detta, är förhoppningen att strategin ska vara ett nav omkring vilket 
samarbete och samverkan för jämställdhet sker under perioden.

Beslutsfattare och tjänstepersoner inom politik och offentlig förvaltning kan använda 
strategin för att sprida kunskap om jämställdhetspolitik, göra prioriteringar i sitt 
jämställdhetsarbete, revidera och skriva nya handlingsplaner samt för att fördjupa 
sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Aktörer inom näringslivet kan använda 
strategin för att implementera jämställdhet i sina egna organisationer och för att driva 
på jämställdhetsutvecklingen inom verksamhetsområdet mer brett. Aktörer inom 
civilsamhället kan använda strategin för att stärka jämställdheten inom sina egna 
organisationer och i sitt externa påverkansarbete.

Uppföljning
När halva strategiperioden har passerat ska en mindre halvtidsuppföljning genomföras. 
Inför strategiperiodens slut den 31 december 2024 ska en uppföljning göras av de 
indikatorer för uppföljning som anges under respektive mål. Då de valda indikatorerna 
är av olika slag kommer uppföljningen att behöva vara såväl kvantitativ (till exempel 
statistik) som kvalitativ (till exempel enkäter, intervjuer). Uppföljningarna genomförs av 
det regionala Jämställdhetsrådet under ledning av Länsstyrelsen.

Kopplingar till andra dokument och processer
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin för 2018–2030, Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro 
län3, använder genomgående jämställdhetsintegrering i såväl strategi som i det faktiska 
utförandet. De mål, prioriteringar och arbetssätt som anges i Örebro läns strategi för 
jämställdhet 2021–2024 ska ses i samklang med och som bidragande till att förverkliga 
målen i den regionala utvecklingsstrategin.

3 . Region Örebro län (2018). Tillväxt och hållbar utveckling – Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 
2018–2030.
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CEMR-deklarationen
Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå, även kallad CEMR-deklarationen, är ett verktyg för kommuner, landsting 
och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och 
i den praktiska verksamheten. Deklarationen omfattar flera aspekter av verksamheten, 
det vill säga såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 
Flera kommuner i länet och Region Örebro län har skrivit under deklarationen.

Agenda 2030 och barnrättsperspektivet
Förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen bidrar till uppfyllandet av målen 
i Agenda 2030, i vilken jämställdhet är både ett perspektiv som ska genomsyra 
hela agendan och ett eget mål (mål 5). Det handlar bland annat om avskaffande av 
diskriminering (delmål 5.1), avskaffande av våld mot kvinnor och flickor (delmål 5.2), 
obetalt omsorgs- och hushållsarbete (delmål 5.4) samt deltagande och lika möjligheter till 
ledarskap på alla beslutsnivåer (delmål 5.5).

Jämställdhet bidrar också till uppfyllandet av Sveriges åtaganden enligt 
barnkonventionen, som är svensk lag sedan 1 januari 2020. Alla barn har enligt 
konventionens artikel 2 lika rättigheter och lika värde och har enligt artikel 8 rätt att 
utveckla en egen identitet, också oavsett kön. Ett jämställt uttag av föräldrapenning 
leder till ett mer jämställt föräldraskap och därmed till ökade möjligheter att leva upp 
till konventionens artikel 18 om att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets 
uppfostran och utveckling. Forskning visar vidare att ett jämställt föräldraskap leder till 
stabilare parrelationer, färre separationer, mindre skillnader i inkomst och att barnen får 
en bättre relation till båda föräldrarna, samt att motverkande av könsstereotypa normer 
är viktigt för att förebygga våld.4

4 . Jämställdhetsmyndigheten (2020). Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete.
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Om de regionala målsättningarna
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet 
finns sex delmål, vilka här bryts ner i regionala målsättningar och prioriteringar. Varje 
målområde börjar med en lägesbild och problembeskrivning, varefter prioriterade mål 
för länet anges med tillhörande indikatorer för uppföljning. Målen adresserar enskilda 
jämställdhetsproblem men är också beroende av varandra, och arbete med ett delmål 
kan därför främja arbetet med de övriga. Indikatorerna är valda utifrån hur målet bäst 
kan mätas, och är därför av olika slag för de olika delmålen.

Om begreppen jämställdhet och jämn könsfördelning
I denna strategi används ordet jämställdhet för att beskriva förhållandet mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar. Jämställdhet förstås här som en fråga om makt och normer, 
och utifrån en kunskap och förståelse om att ojämställdhet och föreställningar om kön 
skapas och upprätthålls strukturellt i alla delar av samhället. Jämlikhet är däremot ett 
vidare begrepp som beskriver rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i 
samhället oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, social tillhörighet eller liknande.

När orden jämställd eller jämställt används om en könsfördelning betyder det att 
fördelningen ligger inom spannet 40–60 procent, alltså att minst 40 procent är kvinnor 
och minst 40 procent är män. Om en grupp består av mer än 60 procent kvinnor är den 
kvinnodominerad och om den består av mer än 60 procent män är den mansdominerad.
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Förord

Hur kan samhället nyttja de möjligheter som digitali-
seringen ger för att skapa mervärde och livskvalitet åt 
länets invånare och näringsidkare? Det är en svår fråga 
men i Örebro läns digitaliseringsstrategi för åren 
2021–2026 tas de första stegen med att peka ut en 
länsgemensam riktning för de kommande årens 
digitaliseringsarbete.

Digitaliseringsstrategin är en understrategi till den regionala 
utvecklingsstrategin och den knyter an till de tre övergripan-
de målen stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet 
samt god resurseffektivitet. Digitaliseringsstrategin är även 
ställd i direkt relation till den nationella digitaliseringsstrate-
gin och fokuserar på de fem delmål som finns i den: kompe-
tens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.

Tillsammans med samhällets övriga aktörer, så som länets 
kommuner, Länsstyrelsen i Örebro och Örebro universitet, 
ska Region Örebro län i linje med strategin använda digita-
liseringen för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd 
till glädje för patienter, resenärer, företagare och övriga läns-
invånare. Genom att utnyttja digitaliseringen på ett smart 
sätt kan Region Örebro län nämligen bidra till att driva 
samhällsutvecklingen framåt istället för att bara reagera på 
den utveckling som redan sker. Det handlar bland annat om 
att kunna erbjuda en än bättre samhällsservice, öka invånar-
nas delaktighet och stärka näringslivets konkurrenskraft.

För digitaliseringen är inte ett mål i sig, digitaliseringen 
ska underlätta den så viktiga verksamhetsutvecklingen och 
förändringen av arbetssätt för att kunna möta de behov och 
önskemål som finns hos invånare och näringsidkare i länet 
om digitala lösningar som skapar ett smart, jämlikt och 
inkluderande samhälle.

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande
Region Örebro län
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Sverige ska bli bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter
Ett hållbart digitaliserat Örebro län
Sveriges regering har antagit en digitaliseringsstrategi för 
att driva på den digitala utvecklingen och strategins över-
gripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. Omställningen till ett 
hållbart digitaliserat samhälle med en väl fungerande digital 
infrastruktur är en förutsättning för att möta dagens och 
framtidens samhällsutmaningar. 

Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga och 
privata Sverige där digitalisering påverkar all verksamhet och 
alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort 
och kommer troligtvis att gå ännu snabbare i framtiden. 
Idag förväntar sig både invånare och företag en effektiv 
digital kontakt med myndigheter och organisationer och att 
de ska erbjuda smarta digitala lösningar för olika händelser 
i livet. Enligt digitalt först1 ska digitala tjänster, när det är 
möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga 
sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organi-
sationer och med företag. 

I Örebro län ser vi samverkan med tydliga mål som en fram-
gångsfaktor och som en möjliggörare för att nå visionen  om 
ett hållbart digitaliserat Örebro län. Vi vill vara en ledande 
region där vi drar nytta av digitaliseringens kraft för att 
skapa ett effektivt och innovativt samhälle och bidra till att 
Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Genom att satsa på kompetensutveckling, 
trygga system, tydligt ledarskap, innovativa lösningar och 
robust infrastruktur kan vi åstadkomma den förflyttningen.

Syftet med en digitaliseringsstrategi
Syftet med att skapa en digitaliseringsstrategi för Örebro län 
är att fastslå inriktning och ambition för digitaliserings-
arbetet inom Örebro län och tydliggöra hur vi tillsammans 
kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för 
att vara en del i och driva samhällsutvecklingen, erbjuda 
bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet. Den 
ska hjälpa till att överbrygga de hinder som kan finnas i 
digitaliseringsarbetet och vara ett stöd för de samverkande 
parterna i att skapa ett bättre liv för länets invånare och öka 
näringslivets konkurrenskraft. 

1  För mer information: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/nu-digitaliserar-vi-det-offentliga-sverige/
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Örebro läns nuläge 
– möjligheter och utmaningar
Digitaliseringen är tillsammans med globalisering och urba-
nisering starka förändringskrafter som vi måste förhålla oss 
till och de kan alla skapa både möjligheter och utmaningar 
för vårt läns utveckling. Vissa förändringar i samhället kan 
vi inte påverka men med hjälp av samverkan och digitali-
seringsstrategin har vi stora möjligheter att påverka Örebro 
läns utveckling i en positiv inriktning och tillsammans 
skapa ett bättre liv för alla som bor och verkar i länet.

Näringslivet i länet liksom i övriga landet är mitt uppe i en 
stor omvandling och förmågan till innovation och förnyelse 
i privat och offentlig verksamhet är nödvändig för att han-
tera utmaningarna. En väl fungerande digital infrastruktur 
är central för hela länets utveckling och ger grundförutsätt-
ningar för att driva företag inom hela regionen och stärka 
konkurrenskraften.

Trenden i Örebro län (liksom i hela landet) är att städerna 
växer och befolkningen i flera mindre tätorter minskar och 
digitaliseringen kan medverka till att utveckla mindre orter 
och landsbygd och på så sätt få hela länet att blomstra. 
Befolkningen i länet blir äldre vilket kommer ställa nya krav 
på vård och omsorg. Kompetensförsörjning tillsammans 
med minskade skatteintäkter är en stor utmaning inom hela 
välfärdssektorn. En annan utmaning för länet är klimatför-
ändringarna och för att nå våra uppsatta miljömål krävs en 
stor omställning där digitalisering kan vara en möjliggörare2. 

Örebro län har många förutsättningar att bli en ledande
region när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjlig-
heter. Länets geografiska läge i Mellansverige gör att vi har 
goda förutsättningar för arbetspendling vilket kan locka 
både människor och företag att etablera sig här. Med 
hjälp av digitaliseringen och bra kommunikationer kan 
människor bosätta sig i hela Örebro län och arbeta på 
distans vilket också framkallar mer flexibla och individuali-
serade arbets- och levnadsvillkor. 

I Örebro län finns både ett universitet och ett universitets-
sjukhus och USÖ har länge legat i framkant när det gäller 
modern sjukvård av högsta kvalitet och kan i dag erbjuda 
en vård som tillhör landets främsta. Örebro universitet har 
mer är 15000 studenter och rankas bland de 400 främsta 
i världen enligt Times Higher Education 2020 och har en 
stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap 
och datavetenskap3. Örebro universitet är framstående 
inom forskning kring artificiell intelligens (AI) och nyligen 
invigdes AI Impact Lab som ingår i den nationella innova-
tionssatsningen AI Innovation of Sweden. 

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för länets närings-
liv, vars industri till stor del är traditionell och kan utvecklas 
mot en ny strukturell inriktning, stärkt av kunskapsutveck-
ling både inom företagen i sig och till exempel genom 
Örebro universitet där den nya civilingenjörsutbildningen 
inom datavetenskap nu finns etablerad. Digital teknik kan 
bidra till att länets företag kan förbättra sin produktivitet, 
nå nya marknader, sänka kostnader, förändra affärsprocesser, 
skapa nya affärsverksamheter och nya arbetstillfällen. Digi-
tala lösningar är också ofta förknippade med minskad 
miljöpåverkan.

Under våren 2020 har Corona pandemin och den medföl-
jande krisen i hela samhället satt fokus på vikten av bered-
skap i kristider och visat på betydelsen av en fungerande 
digital infrastruktur för att kunna lösa de utmaningar vi står 
inför. Det har skett en stor omställning i alla samhälls-
sektorer och allt fler arbetar hemifrån, möten hålls digitalt 
i stället för fysiskt och resor ställs in. Alla dessa förändringar 
är beroende av en fungerande digital infrastruktur och 
skapar ett behov av nya arbetssätt och innovativa lösningar. 

Vad betyder digitalisering för oss 
i Örebro län?
Digitalisering är inte ett mål i sig utan handlar om verksam-
hetsutveckling och förändrade arbetssätt. Rätt använd kan 
digitaliseringen vara ett kraftfullt verktyg i all verksamhets-
utveckling och för oss samverkande parter handlar digi-
talisering om att vara en del av samhällsutvecklingen och 
skapa en mer effektiv och innovativ välfärd. Det handlar 
om att utifrån ett tydligt invånarperspektiv erbjuda digitala 
lösningar och skapa ett smart samhälle med hjälp av digita-
lisering. Utvecklingen i samhället går fort och det är en stor 
utmaning att arbeta dels med ett långsiktigt perspektiv och 
samtidigt ha utrymme för nya innovationer och arbetssätt. 
Med digitaliseringsstrategin vill vi ta en aktiv roll i föränd-
ringsprocessen och styra digitaliseringen i stället för att 
styras av den.

2 Regional utvecklingsstrategi 2018–2030
3 https://oru.se/om-universitetet/
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Bakgrund och uppdrag

Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, länets 
kommuner, dåvarande Regionförbundet och Örebro läns 
landsting tog 2014 i samverkan fram en regional digital 
agenda som fungerat som ett stöd i arbetet med att skapa en 
jämställd, attraktiv och stark region med hjälp av modern 
digital teknik. Den regionala digitala agendan omfattar sju 
strategiska områden; bland andra bredband, skola och e-
hälsa. I arbetet med agendan har det identifierats ett fortsatt 
behov av samverkan kring dessa frågor varför vi nu tar steget 
vidare till en strategi för digitalisering i Örebro län. 

Sedan 2016 har Region Örebro län det samordnande 
ansvaret och leder arbetet med att ersätta den nuvarande 
regionala digitala agendan med en digitaliseringsstrategi för 
Örebro län tillsammans med de samverkande organisa-
tionerna: länets kommuner, Länsstyrelsen i Örebro län, 
Örebro universitet och Region Örebro län. 

områden med strategiska inriktningar. Utifrån de regionala 
förutsättningar som råder i Örebro län fokuserar vi inom 
varje strategisk inriktning på ett antal taktiska punkter som 
vi tror kan bidra till en positiv samhällsutveckling i vårt län. 
Strategin fokuserar på de övergripande strategiska inriktning-
arna; vad som ska uppnås och varför det ska uppnås samt de 
taktiska inriktningarna; vad vi ska göra. Nästa steg är att ta 
fram handlingsplaner där vi konkretiserar våra prioriteringar 
och fortsatta genomförande; det vill säga hur vi ska göra.  

Digitaliseringsstrategin för Örebro län är ett samverkans-
dokument med ovan nämnda ingående parter och det är 
de samverkande parterna som åsyftas i dokumentet när 
ordet vi används.

Organisation strategins framtagande
Arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi har 
skett på uppdrag av styrgruppen för den regionala digitala 
agendan och har samordnats av den regionala digitalise-
ringskoordinatorn som på uppdrag av Tillväxtverket ska 
främja och tillvarata digitaliseringen i det regionala tillväxt-
arbetet. Styrgruppen består av representanter från de sam-
verkande organisationerna och leds av Regiondirektören.
    
Framtagandet av digitaliseringsstrategin har skett i en pro-
jektgrupp under ledning av digitaliseringskoordinatorn 
med representanter från alla samverkande organisationer. 
I arbetet har hänsyn tagits till nationella styrande dokument 
som knyter an till strategin som till exempel Agenda 2030, 
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Sverige 
helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi och Nationell 
upphandlingsstrategi. Digitaliseringsstrategin kopplar även 
an till flera regionala strategier och handlingsplaner som är 
relevanta, framförallt Regional handlingsplan för bredband 
och Innovationsstrategi Örebroregionen.

Underlaget till strategin har tagits fram under hösten 2019 
via workshops, fokusgruppssamtal och dialogmöten med de 
samverkande organisationerna. Under våren 2020 har stra-
tegin varit ute på remiss i alla samverkande organisationer in-
för beslutsprocess och slutligt antagande under vintern 2020.

Så här är strategin uppbyggd
Digitaliseringsstrategi för Örebro län bygger på den natio-
nella digitaliseringsstrategin och fokuserar på de fem delmål 
som finns där: kompetens, trygghet, innovation, ledning 
och infrastruktur. Vi har valt att kalla delmålen för fokus-

Viktiga utgångspunkter 
Digitaliseringsstrategin för Örebro län är en understrategi 
till den regionala utvecklingsstrategin och knyter an till 
de tre övergripande målen där: stark konkurrenskraft, hög 
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet. Digitali-
seringsstrategin fokuserar på hur digitalisering kan vara en 
möjliggörare för att uppnå dessa mål.

Viktigt att beakta är de genomsyrande perspektiv som finns 
i den regionala utvecklingsstrategin: jämställdhet, barn och 
unga, integration samt internationella samarbeten. Dessa 
perspektiv ska integreras i genomförandet av digitaliserings-
strategin och handlingsplanerna. Jämställdhet är en förut-
sättning för god utveckling och bidrar till ekonomisk tillväxt. 
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och 
barnets rättigheter måste hela tiden vara i fokus i vårt arbete. 
Att alla människor ska känna sig som en del av samhället 
oavsett var man är född eller vilken bakgrund man har är 
en utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet4.  Det är 
också viktigt att vi bevakar, utforskar och tillvaratar de möj-
ligheter till internationellt samarbete och extern finansiering 
som återfinns på den europeiska nivån i framförallt program-
met Digitala Europa men även i andra sektorsprogram som 
Erasmus+ etc. Även samverkan och hållbarhet ska genomsyra 
hela strategin och är viktiga utgångspunkter.

I arbetet med digitaliseringsstrategin är det även viktigt att 
beakta och koppla an till det arbete som sker nationellt för 
att samverka med och dra nytta av andra kommuners och 
regioners arbete. Här ser vi Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och Inera5 som naturliga samarbetspartners och 
viktiga styrande dokument är Strategi för utveckling i en 
digital tid, Handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 
och Vision eHälsa 2025.

4 Regional utvecklingsstrategi 2018–2030
5 Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, 
genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. (https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/)
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Fokusområden

Fokus för digitaliseringsstrategin för Örebro län är de fem 
delmål som finns specificerade i den nationella digitalise-
ringsstrategin och som här benämns fokusområden. Det är 
de som kommer vara utgångspunkten för det fortsatta 
arbetet ute i de samverkande organisationerna. Fokusom-

rådena överlappar och är beroende av varandra och inget 
område står för sig självt. För att uppnå digital kompetens 
krävs både trygghet, tydligt ledarskap och robust infrastruk-
tur. Utan tydligt ledarskap främjas inte innovation och så 
vidare.
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Från ord till handling

För att vi ska lyckas att gå från ord till handling krävs en 
tydlig samverkansmodell där samarbetsformer och roller 
definieras. Samverkan gör att vi blir bättre rustade att möta 
kraven från samhället och våra invånare och vi blir mindre 
sårbara. Det ger oss bättre förutsättningar lokalt och ger oss 
kraft att bli så bra som möjligt i våra respektive organisa-
tioner. Samverkan är en nyckelfaktor för att strategins 
mål ska nås och för att vi tillsammans ska kunna tillvarata 
digitaliseringens möjligheter. Strategin fokuserar på de 
övergripande strategiska inriktningarna för vårt arbete och 
vad vi ska fokusera på för att nå visionen om ett hållbart 
digitaliserat Örebro län. 

Nästa steg är att i projektform konkretisera samverkans-
modellen och ta fram en handlingsplan med aktiviteter 
inom varje område där vi konkretiserar våra prioriteringar 
och fortsatta genomförande.  

Genomförande, förankring 
och implementering
Digitaliseringsstrategin realiseras och följs upp genom hand-
lingsplaner i de samverkande organisationerna. Ansvaret för 
att arbeta med de strategiska inriktningar som digitaliserings-
strategin har pekat ut ligger hos de samverkande organisa-
tionerna och beskrivs i upprättade handlingsplaner. 

Uppföljning
Uppföljning av digitaliseringsstrategin görs årligen av de 
samverkande organisationerna och Region Örebro län har 
det samordnande ansvaret för uppföljningsprocessen.
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Ordlista

Artificiell intelligens: eller AI är intelligens hos maskiner 
och programvara som simulerar mänsklig intelligens. Det 
kan även beskrivas som system som är medvetna om sin 
omgivning och vidtar åtgärder för att anpassa sig efter den 
för att lyckas med sin uppgift (från SKR).

Digital delaktighet: Enligt Myndigheten för delaktighet 
uppstår delaktighet i samspelet mellan individ och en 
tillgänglig miljö. Det som avgör möjligheten till delaktighet 
är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som 
skapats för individen.  Möjligheterna för alla, oavsett funk-
tionsförmåga, att vara delaktiga rör alla områden i samhäl-
let, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga 
miljöer. Digital delaktighet handlar om att alla människor 
har lika rätt att få möjligheter att använda digital teknik och 
digitala tjänster i samhället.  

Digital kompetens: Enligt Digitaliseringskommissionen 
utgörs digital kompetens av i vilken utsträckning man är 
förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har för-
måga att följa med i den digitala utvecklingen och dess på-
verkan på ens liv. Digital kompetens innefattar: kunskaper 
att söka information, kommunicera, interagera och produ-
cera digitalt, färdigheter att använda digitala verktyg och 
tjänster, förståelse för den transformering som digitalisering-
en innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt 
motivation att delta i utvecklingen. (SOU 2015:28, sid 16)

Digitalisering: Med samhällets digitalisering avses i gene-
rella termer den förändring av samhället som uppkommer 
och förväntningar på offentlig service genom de möjligheter 
som den digitala tekniken ger (från SKR).

Immaterialrätt: är det rättsområde som genom lag och 
prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av 
immateriell egendom (från Wikipedia).

Innovation: Enligt SKR är Innovation nya lösningar som 
svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. 
Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en 
idé. Värdet som skapas kan anta många former – ekonomiska, 
sociala eller miljömässiga. Innovation kan ske stegvis eller 
i stora språng. Innovationen kan i det perspektivet vara ny 
för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. 
Värdeskapandet för samhället uppstår då nya lösningar 
anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. I 
korthet definierar SKR innovation som något nytt som är 
nyttigt och blir nyttiggjort.

Interoperabilitet: handlar i dess mest grundläggande 
betydelse om förmågan hos it system att tekniskt fungera 
tillsammans för att kunna utbyta information. Begreppet 
interoperabilitet ses ofta i ett bredare perspektiv som utöver 
de tekniska aspekterna även innefattar, juridiska organisato-
riska och semantiska aspekter (från Inera).

Öppna data: är digital information som är fritt tillgänglig 
utan inskränkningar. Vad som är öppna data regleras i 
EU-direktiv som också införts i svensk lagstiftning. Det 
innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos 
myndigheter i elektronisk form också ska tillgängliggöras till 
företag och privatpersoner så att de kan återanvändas 
(från SKR).
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Förord
En attraktiv och pulserande region för alla – visst låter det som något att sträva 
efter? Det är visionen för Örebro läns utvecklingsstrategi och det långsiktiga 
mål vi haft sedan 2018. 

Under 2021 gjorde vi en översyn av strategin. Vi håller fast vi visionen och 
våra tre övergripande mål: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskva-
litet och god resurseffektivitet. De är mål som skapar en bättre tillvaro för 
alla människor i vårt län. Varje människa är rättighetsbärare vars värde ska 
betraktas som unikt och okränkbart. Det är en förutsättning för att alla ska ges 
likvärdiga chanser att utvecklas och vi ska få ett samhälle där vi tar hand om 
varandra.

Örebro län vill vara attraktivt för våra invånare, inflyttare, näringsliv och inves-
terare. För ett län med många grannar är det naturligt att vända sig utåt. Vi ser 
oss som en naturlig del av Stockholm Mälarregionen och ScanMed-korridoren 
mellan södra Europa och Norrbotten. Samtidigt arbetar vi för att förbättra 
kommunikationerna mot Oslo och Göteborg. Det är viktigt för vårt näringsliv 
och för oss länsbor. 

Människor som mår bra och trivs med livet bidrar till samhällets utveckling. 
Det gör även vårt blomstrande näringsliv, vårt universitetssjukhus med sin 
högspecialiserade hälso- och sjukvård och Örebro universitetet med forskning 
i världsklass.

Hållbarhet är inte bara ett ord i tiden utan också en smart strategi. Nu när vi 
höjer  takten i omställningen för att möta klimatutmaningen behöver vi hitta 
cirkulära modeller för företagande. När vår syn på livet och världen förändras 
blir vi beredda att ändra både tankesätt och beteende. Örebro län har möj-
ligheten att vara ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp 
av växthusgaser år 2045. Forskarna visar till exempel i IPCC-rapporten från i 
somras på möjligheterna att nå 1,5-gradersmålet och hoten om vi misslyckas. 

I RUS skriver vi ofta VI, för ingen kan göra dessa förflyttningar på egen hand. 
Och vi, ja det är alla organisationer som är med i arbetet för att nå målen. 
Partnerskapet för regional utveckling har ett särskilt ansvar för strategins ge-
nomförande både genom sina ordinarie uppdrag och i sin roll i partnerskapet, 
men det är många fler som bidrar och också räknas in i vårt vi.

Med respekt för varandras uppdrag och särart kan vi agera för att nå gemen-
samma mål. Tillit skapar förändringskraft!

Andreas Svahn (S)
regionstyrelsens ordförande
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Var börjar egentligen berättelsen om Örebroregionen? 
När Axel Oxenstierna drog upp gränserna för länen 
för knappt 400 år sedan? Eller när Ancylussjön sjönk 
undan efter istiden för 10  000 år sedan och blottlade 
den fantastiskt rika, varierande och natursköna ska-
pelse som finns inom länets gränser än i dag? Nej, 
svaret är snarare att såväl dåtid, nutid som framtid 
bildar en kedja av händelser och förlopp som skapar 
särprägel och identitet för regionen. Identitet är 
inte ett fast begrepp, det formas och omformas av 
människorna som bor och verkar i ett område. Vår 
identitet kan inte dikteras fram utan får innehåll 
och liv genom oss som lever här. 

Ett pulserande hjärta 
Området som i dag kallas Örebroregionen har alltid 
varit ett område där vägar möts. Och där vägar 
möts, möts människor. Det har skapat handel och 
utbyte av idéer. En del stannar kvar, andra passerar 
förbi, men alla bidrar på något sätt till den gemen-
skap vi känner. Redan efter istidens slut, när vattnet 
sjönk undan och landytan höjdes, var det här som 
den första landförbindelsen mellan södra och norra 
Sverige skapades och en knutpunkt för ett forntida 
och medeltida vägnät växte fram. Även vatten- 
vägarna har haft stor betydelse för den starka 
utvecklingen. Örebroregionen har varit ett logistiskt 
center så länge människan har befolkat Sverige. 
Och än i dag är det en viktig mötesplats där tan-
kar byts, bryts och väcks av människor från när och 
fjärran. Där det pulserar av liv. Därför känns det helt 
rätt att kalla Örebroregionen för Sveriges hjärta.

Kunskap bygger tillväxt, tillväxt bygger 
välfärd 
Den omfattande handeln och de rika naturresurserna 
har drivit på tillväxten genom århundradena och 
utgör fortfarande näringar i länet. Flera företag 
med rötterna i järnhanteringen är i dag världsledande 
på nischade stålprodukter och tekniskt kunnande. När 
kunskap om att ta nästa steg saknats, har kompetens 
rekryterats utifrån. Det är så Örebroregionen har 
jobbat, och gör än i dag. Exportinriktade tillväxt- 
företag skapar arbetstillfällen och står för en bety-
dande del av den ekonomiska framgången för länet.

1 Inledning – berättelsen om 
Örebroregionen 
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Alfred Nobels arv ger spin off-effekter långt utan-
för krut och vapen. I dag ser vi det i branscher med 
högteknologisk spetskompetens. Det naturtill-
gångarna var förr är kunskapstillförseln från 
Örebro universitet i dag. Kunskap bygger tillväxt, 
tillväxt bygger välfärd. Det är så vi bygger attrak-
tionskraft. Export och goda samarbeten över grän-
serna är en förutsättning för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft i Örebroregionen. 

Alla länets kommuner är beroende av 
varandra
Samarbete över gränserna är en förutsättning 
även inom länet. Örebro kommun, där hälften av 
länets invånare bor, är i kraft av sin storlek och 
utbildnings- och arbetsmarknad ofrånkomligt den 
dominerande staden i länet. Men alla kommuner är 
viktiga och alla är beroende av varandra. Behoven 
av kompetens, bostäder, kultur och miljö visar tyd-
ligt hur stor nytta vi har av att växa och komplettera 
varandra. Ett förhållande som sannolikt kommer att 
öka med tiden. Beroendet är ömsesidigt och gott. 

Förstärk det som redan är bra
I Örebro län finns flera områden där vi har inter-
nationellt unik kompetens. I den regionala utveck-
lingsstrategin pekar vi ut dessa. Det finns en klar 
poäng att förstärka det som redan går bra. En 
sådan strategi skapar resurser som kan satsas på an-
dra områden. Så har vi gjort förr och så gör vi även 
nu. Men ingen utvecklingsstrategi i världen kan få 
någon kraft om inte alla hjälps åt. Därför är det 
tillsammans vi formar och genomför den regionala 
utvecklingsstrategin. Då finns den kraft som behövs. 
När över 300 000 människor håller ihop och drar 
åt samma håll finns det ingen gräns för vad vi kan 
åstadkomma. Då är allt möjligt.
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tio prioriterade områden. Varje område beskriver nuläge och 
önskat läge till 2030 och pekar ut tre strategiska inriktningar för 
att nå det önskade läget. Till några prioriterade områden finns 
regionala strukturbilder.

Regionala strukturbilder
Kommunerna har ansvar för den fysiska planeringen, medan 
regionerna ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet, kollek-
tivtrafiken och disponeringen av statens investeringar i regional 
transportinfrastruktur. Därför finns det starka kopplingar 
mellan regional och kommunal nivå i den rumsliga planeringen. 
Några av de prioriterade områdena i den regionala utvecklings-
strategin har kompletterats med regionala strukturbilder för att 
tydliggöra den strategiska inriktningen. De regionala struktur-
bilderna har fyra huvudsakliga syften:

1. Förtydliga vår regionala målbild

De övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin för-
utsätter att vi prioriterar i den rumsliga planeringen. Struktur-
bilderna visar vilka prioriteringar och regionala planeringsprin-
ciper som ger bäst förutsättningar att nå de övergripande målen.

2. Vara underlag för kommunernas översiktsplanering

Genom samhällsplanering spelar kommunerna en avgörande 
roll för att skapa en samhällsutveckling i riktning mot de över- 
gripande målen. Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna 
ta hänsyn till, och samordna sina översiktsplaner med regionala 
strategier. Strukturbilderna är i det sammanhanget ett underlag
för den kommunala översiktsplaneringen.

3. Peka ut inriktningen för regionala planer och program

Strukturbilderna pekar ut inriktningen för den länsplan för regi-
onal transportinfrastruktur och det trafikförsörjningsprogram 
som Region Örebro län tar fram på uppdrag av regeringen. Prio-

riteringarna i dessa program ska ta sin utgångspunkt i 
strukturbilderna.

4. Vara Örebro läns inspel till storregional,  
nationell och internationell planering

På storregional nivå görs överenskommelser om ge-
mensamma prioriteringar i transportinfrastruktur och 
tågtrafik. Staten ansvarar för den nationella transport-
infrastrukturen medan EU ansvarar för internationell 
stråkutveckling. Strukturbilderna är utgångspunkten 
för Örebro läns inspel till dessa planprocesser.

Den nationella strategin är vägledande för inriktningen av de re-
gionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad de regionala 
utvecklingsmedlen inom anslag 1:1 får användas till. Den regio-
nala utvecklingspolitiken ska bidra till en hållbar utveckling i 
alla delar av landet och innehåller fyra strategiska områden:
• likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd
• kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande
• tillgänglighet genom digital kommunikation och transport-

system. 

Genom att relatera Örebro läns utvecklingsstrategi till de olika 
nivåerna och andra aktörers styrdokument skapas en flernivå- 
samverkan. Till detta kopplas också Örebro läns samarbete med 
andra län i storregionala frågor och skapar en viktig och naturlig 
dimension i utvecklingsarbetet.

Så här är strategin uppbyggd
Vi vill uppnå en god och jämlik livskvalitet för alla i Örebro 
län, både nu och i framtiden. Därför är vår vision att skapa en 
attraktiv och pulserande region för alla. Strategins övergripande 
mål visar hur vi ser att RUS kan bidra inom de tre dimensio- 
nerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. 
De övergripande målen konkretiseras av 20 effektmål. Till varje 
effektmål kopplas två målsatta indikatorer. Utöver de målsatta 
indikatorerna i strategin kommer ytterligare indikatorer att 
användas för att få en sammantagen bild av hur väl utvecklingen 
stämmer med de uppsatta målen. För att skapa förutsättningar  
för viktiga analyser följs indikatorerna upp och redovisas förde-
lat på kön, ålder, socioekonomi och på kommunnivå, där det är 
möjligt.

De övergripande målen och effektmålen visar de effekter vi vill 
åstadkomma i samhället. För att nå dessa effekter genomför 
vi den regionala utvecklingsstrategin genom samverkan inom 

Den regionala utvecklingsstrategin prioriterar 
områden som är långsiktigt strategiskt viktiga 
och där det behövs en hög grad av samverkan 
för att kunna ställa om till ett socialt, miljö-
mässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.
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Våra effektmål 2030 

Effektmål och indikatorer för stark konkurrenskraft

Det övergripande målet om stark konkurrenskraft följs upp och preciseras av följande effektmål: förbättrad kompetensför-
sörjning, ökad kunskapsintensitet, ökad innovationskraft, ökad entreprenöriell aktivitet, ökad nationell attraktionskraft, 
ökad global konkurrenskraft, ökad tillväxt i näringslivet och ökad produktion inom areella näringar.

Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Förbättrad  
kompetensförsörjning

1. Eftergymnasial utbildning: Andel i befolkningen, 25–64 år, med minst tvåårig eftergymnasial utbild-
ning ska öka. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska.  
Startvärde 2016: kvinnor 42,6; män 29,8 procent.

2. Övergång till högre studier: Andel elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat eftergymna-
sial utbildning inom tre år ska vara minst 50 procent år 2030. Skillnader mellan kvinnor och män ska 
minska. Startvärde 2017: totalt 45; kvinnor 51; män 38 procent.

Ökad kunskapsintensitet

1. Investeringar i FoU (forskning och utveckling): Andel FoU-investeringar av bruttoregional- 
produkten, BRP, ska öka mer procentuellt än i jämförbara län.  
Startvärde 2015: Örebro län 1,3;  riket 3,3 procent.

2. Såld högspecialiserad vård: Högspecialiserad vård som förmedlas till invånare i andra regioner/län-
der i miljoner kronor ska till år 2030 öka med minst 100 procent jämfört med år 2016.  
Startvärde 2016: 355 mnkr.

Ökad innovationskraft

1. Kunskapsintensiva företag: Andel personal med minst treårig högskoleutbildning i privat företags-
sektor ska vara minst 20 procent 2030.  
Startvärde 2016: Örebro län 13,2; riket 20,9 procent.

2. Universitetssjukvård: Andel enheter som uppfyller kriteriet för universitetssjukvårdsenhet ska öka till 
minst 75 procent år 2030. Startvärde 2017: cirka 60 procent.

Ökad entreprenöriell 
aktivitet

1. Nystartade företag: Antal nystartade företag per 1 000 invånare ska vara högre än snittet för 
riket. Startvärde 2016: Örebro län 10,3; riket 11,8.

2. Överlevnadsgrad hos företag: Antalet konkurser per 100 nystartade företag och år ska minska.  
Startvärde 2016: 8,3.

Ökad nationell 
attraktionskraft

1. Företagsetableringar: Andel svenska och utländska företag som etablerats i länet ska öka.  
Startvärde 2016: Örebro län 15,8; riket 17,4 procent.

2. Gästnätter – Totalt antal gästnätter per år ska öka med minst 33 procent jämfört med 2016.  
Startvärde 2016: 1 269 443 nätter.

Ökad global 
konkurrenskraft

1. Utlandsägda företag: Andel utlandsägda företag i länet ska vara minst sex procent 2030.  
Startvärde 2016: Örebro län 4,3; riket 4,4 procent.

2. Internationaliseringsgrad: Andel företag där minst 20 procent av omsättningen går till export ska 
öka. Startvärde 2016: Örebro län 3,3; riket 4,8 procent.

Ökad tillväxt i näringslivet

1. Tillväxtföretag: Andel företag med upp till nio anställda, som växer med sju anställda, samt arbets-
ställen med minst tio anställda som ökar antalet anställda med i genomsnitt 20 procent per år, under en 
treårsperiod ska öka. Startvärde 2016: Örebro län 15,1; riket 15,1 per 1 000 arbetsställen.

2. Produktivitet: Bruttoregionalprodukt per sysselsatt ska öka mer procentuellt än i jämförbara 
län. Startvärde 2016: Örebro län 810 tkr; riket (BNP/sysselsatt) 901 tkr.

Ökad produktion inom 
areella näringar

1. Jordbruksmark: Total areal jordbruksmark i Örebro län ska bevaras. Startvärde 2016: 112 696 ha.

2. Areella näringar: Produktionsvärdet för livsmedel inom jordbruk och fiske ska öka.  
Startvärde 2016: 1 028 mnkr. 
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3 Vision, mål och viktiga perspektiv

Effektmål och indikatorer för hög och jämlik livskvalitet

Det övergripande målet om hög och jämlik livskvalitet följs upp och preciseras av följande effektmål: Goda uppväxt-
villkor, goda försörjningsmöjligheter, ökad grad av delaktighet och inflytande, attraktiv boende- och närmiljö, god och 
jämlik hälso- och sjukvård samt god och jämlik folkhälsa.

Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Goda uppväxtvillkor

1. Framtidstro: Andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro ska öka jämfört med 2017.  
Skillnaden mellan flickor och pojkar ska minska. Startvärde 2017: flickor 74; pojkar 81 procent.

2. Barn i ekonomiskt utsatta familjer: Andel barn 0–17 år som lever i ekonomiskt utsatta familjer ska 
minska jämfört med 2015. Skillnader mellan grupper ska minska.  
Startvärde 2015: flickor 22; pojkar 22 procent.

Goda försörjnings  
möjligheter

1. Sysselsättningsgrad: Andel förvärvsarbetande nattbefolkning, 20–64 år ska öka. Skillnader 
mellan olika grupper ska minska.  
Startvärde 2015: Inrikes födda: kvinnor 81; män 83 procent Utrikes födda: kvinnor 44; män 49 procent.

2. Slutförd gymnasieutbildning: Andel elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år 
ska öka jämfört med läsår 2015/16. Skillnader mellan kvinnor och män ska minska.  
Startvärde för eleverna som började läsåret 2012/13 och slutförde studierna senaste läsåret 2015/16:  
totalt 73,0; kvinnor 77,1; män 70,9 procent.

Ökad grad av delaktighet 
och inflytande

1. Mellanmänsklig tillit: Andel barn i årskurs 9 samt antal vuxna som litar på andra människor ska öka 
jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå 
ska minska. Startvärde 2017: flickor 44; pojkar 58; kvinnor 73; män 73 procent 
Förgymnasial utbildning 63; gymnasial utbildning 69; eftergymnasial utbildning 82 procent.

2. Valdeltagande: Andel som röstar i allmänna val ska öka jämfört med valet 2014. Skillnaden mellan 
kvinnor och män och olika åldersgrupper ska minska. Startvärde 2014: Riksdagsval: kvinnor 86; 
män 88 procent. Regionfullmäktigval: kvinnor 84; män 84 procent. Kommunalval: kvinnor 84; män 85 
procent. Val till Europarlamentet: kvinnor 50; män 51 procent.

Attraktiv boende- och 
närmiljö

1. Bostadsmarknad i balans: Samtliga kommuner ska ha en bostadsmarknad i balans.  
Startvärde 2017: tre av tolv kommuner.

2. Trygghet i närmiljön: Andel barn i årskurs 9 samt andel vuxna som känner sig trygga i bostads- 
området ska öka. Skillnaden mellan kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå 
ska minska. Startvärde 2017: flickor 82; pojkar 95; kvinnor 90; män 93 procent. 
Utbildningsnivå: förgymnasial 84; gymnasial 90; eftergymnasial 94 procent.

God och jämlik  
hälso- och sjukvård

1. Förtroende: Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i 
sin helhet ska öka till 90 procent till år 2030. Startvärde 2016: Region Örebro län 69,8; riket 59,7 procent.

2. Tillgänglighet: Andel av befolkningen som söker primärvård (alla personalkategorier) och som fått 
vänta mindre än tre dagar ska öka till 100 procent. Ny indikator från 2018: Andel patienter som får 
operation/behandling utförd inom vårdgarantitid (90 dagar) ska öka till 100 procent.  
Startvärde 2016: 73 procent.

God och jämlik folkhälsa

1. Självskattat hälsotillstånd: Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel vuxna som anser sig 
ha gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män samt 
grupper med olika utbildningsnivå ska minska.  
Startvärde 2017: unga kvinnor 64; unga män 77; kvinnor 67; män 73 procent. 
Utbildningsnivå: förgymnasial 57; gymnasial 71; eftergymnasial 80 procent.

2. Levnadsvanor: Andel unga i årskurs 2 på gymnasiet samt andel vuxnas levnadsvanor (rökning/riskbruk 
av alkohol/fysisk aktivitet) ska förbättras jämfört med 2017. Skillnaden mellan kvinnor och män 
samt mellan grupper med olika utbildningsnivå ska minska.  
Startvärde 2017: Andel rökare: unga kvinnor 7; unga män 6; kvinnor 7; män 7; förgymnasial utbildning 11; 
gymnasial utbildning 8; eftergymnasial utbildning 3 procent.  
Riskkonsumtion av alkohol: unga kvinnor 18; unga män 16; kvinnor 9; män 15; förgymnasial utbildning 
9; gymnasial utbildning 5; eftergymnasial utbildning 10 procent.  
Fysisk aktivitet unga kvinnor 23; unga män 39 procent (rör sig mer än 60 minuter per dag i snitt),  
kvinnor 36; män 39; utbildningsnivå: förgymnasial 27; gymnasial 38; eftergymnasial 45 procent (minst 300  
aktivitetsminuter i veckan).
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Effektmål och indikatorer för god resurseffektivitet

Det övergripande målet om god resurseffektivitet följs upp och preciseras av följande effektmål: minskad klimat-
påverkan, giftfri miljö, ökad biologisk mångfald, god vattenförsörjning, mer bioekonomi och cirkulära flöden samt 
ökad andel förnybar energi.

Indikatorer i regionala utvecklingsstrategin som är kopplade till effektmålen: 

Effektmål Indikator

Minskad  
klimatpåverkan

1. Utsläpp av växthusgaser: Ton koldioxidekvivalenter per år ska minska med 60 procent till år 
2030 jämfört med 2005.  
Startvärde: 2005: 1 832 ton CO2-e; 2015: 1 352 CO2-e.

2. Energieffektivitet: Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/miljoner 
kronor) ska vara minst 50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005. 

Giftfri miljö

1. Luftföroreningshalter: Utsläpp till luft av kväveoxider (Nox) ska minska till 2 500 ton till 2030.  
Startvärde 2018: 3 800 ton.

2. Förorenade områden: Antal åtgärdade områden ska öka till 15 områden per år.  
Startvärde 2019: 12 områden.

Ökad biologisk mångfald

1. Användning av skogsmark: Andel hektar formellt skyddad produktiv skogsmark ska öka i linje 
med nationella mål.  
Startvärde 2018: 4,1 procent.

2. Skyddad natur: Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området 
ska öka. Med skyddad natur avses landareal inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och 
biotopskyddsområde.  
Startvärde 2019: 5,2 procent.

God vattenförsörjning

1. Grundvattenförekomster: Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status ska 
öka till 99,8 procent till år 2030.  
Startvärde 2014–2016: 99,1 procent.

2.  Vattenkvalitet: För dricksvatten i enskild vattenförsörjning ska andel med otjänlig status gällande 
kemistatus minska till 4 procent år 2030.  
Startvärde 2019: 5,7 procent.

Mer bioekonomi och 
cirkulära flöden

1. Avfall som materialåtervinns: Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling ska öka till minst 60 procent år 2030.  
Startvärde 2019: 37 procent.

2. Omställning till ett fossilfritt samhälle: Bioekonomins andel av BRP ska öka till minst 16 
procent år 2030.  
Startvärde 2017: 8,1 procent.

Ökad andel förnybar 
energi

1. Förnybar energi: Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent 
förnybar energi.  
Startvärde 2018: 57,3 procent.

2. Elproduktion från sol, vind och vatten ska öka till 2 200 GWh år 2030.  
Startvärde 2018: 478 GWh.
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nationalism. Flera av konflikterna i världen får konsekvenser 
långt utanför de direkt berörda länderna.

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Euro-
pa har försämrats över tid. Allt fler länder styrs av auktoritära 
ledare och Rysslands och Kinas inflytande påverkar den 
existerande världsordningen. Riksdagens beslut om satsning 
på totalförsvaret kommer att innebära stora offentliga och 
privata investeringar framöver. En orolig värld leder också 
till otrygghet nationellt, regionalt och lokalt, vilket påverkar 
både attraktivitet och utveckling. Nationellt finns en förhöjd 
risk för terrorhot. Risker och sårbarheter för dataintrång och 
cyberangrepp påverkar såväl myndigheter och företag som 
samhället i stort. Det dödliga skjutvapenvåldet har ökat i 
Sverige sedan mitten av 00-talet. Fler avstår från att gå ut på 
kvällen på grund av oro för hot eller våld jämfört med för 
40 år sedan. Detta gäller i synnerhet kvinnor. Otrygghet och 
brottslighet påverkar också många företag. 

Näringslivet och arbetsmarknaden  
i omvandling
Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling ger länet 
möjligheter att utvecklas. Teknisk utveckling har präglat 
samhällsutvecklingen under lång tid och tekniksprång har 
inneburit nya möjligheter för näringslivet, men även ställt nya 
krav. Digitalisering i kombination med automatisering, robo-
tisering och datadriven affärs- och organisationsutveckling ger 
nya möjligheter för företag och organisationer att skapa ökad 
kund- och medborgarnytta. Användningen och utvecklingen 
av AI (artificiell intelligens) i samhället har stor potential att 
förbättra våra liv, bidra till ökad konkurrenskraft och möta 
samhällsutmaningarna. Cirkulära affärsmodeller och hållbara 
innovationer skapar konkurrensfördelar både för befintligt 
näringsliv och för att attrahera nya etableringar till länet.

Örebro län har branscher som kan öka sin affärsnytta genom 
att i högre grad använda data som affärsdrivare, hitta ändrade 
konsumtionsmönster hos kunder och företag samt öka auto-
matisering och elektrifiering. Logistik och partihandel är ett 
sådant område, industrin ett annat.

Industrin är en drivande näringsgren i länet som sysselsätter 
många och bidrar starkt till den regionala ekonomin. Indu-
strin har under flera år genomgått en strukturomvandling, där 
bland annat automatisering gjort att sysselsättningen minskar, 
men teknikutvecklingen har samtidigt skapat nya typer av 
arbeten. Den industriella utvecklingen har även inneburit att 
en allt större del av industrins arbete finns inom tjänstesek-
torn. Denna utveckling ställer höga krav på olika former av 
kompetenser och påverkar hur vi utbildar och kompetensut-
vecklar oss både inför och i arbetslivet. 

Tätbefolkade och folkrika regioner är ofta mer attraktiva för 
företagsetableringar och investeringar eftersom de har lättare att 
hitta rätt kompetens jämfört med mindre tätbefolkade regioner. 
Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser 
allt längre sträckor till sina jobb, med en allt snabbare förstoring 
av arbetsmarknadsregionerna som följd.

Globalisering driver ekonomisk utveckling och en mycket stor 
del av ekonomin i Örebro län är inflätad i de globala värde-
kedjorna. För ett litet län, i en liten ekonomi som Sverige, är 
rörligheten och ömsesidigt utbyte avgörande för hur vi lyckas, 
men kan också innebära att beroenden blir stora.

Nya typer av samarbeten i nätverk och ekosystem kan utveckla 
innovationer som nya tjänster och produktionsmetoder som i sin tur 
skapar konkurrensfördelar, tillväxt i företagen samt bidrar till 
övergången till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle.

Klimatutmaningen kräver omställning
En av länets – och hela världens – största utmaningar är klimat-
utmaningen som kräver en stor omställning i samhället. Läget 
för klimatet är akut och det är människan som är ansvarig. 
Stora utsläppsminskningar behövs och det fort. Utmaningen 
innebär inte bara att vi behöver minska våra utsläpp, utan 
också att vi behöver minska materialanvändningen, stärka den 



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : regionala-utvecklingsstrategi-2022-2030-beslutad-220428

18

4 Örebro län och omvärlden

biologiska mångfalden och ändra beteenden. Utsläppen av 
växthusgaser har minskat i länet de senaste decennierna, men 
behöver fortsättningsvis minska radikalt för att vi ska klara det 
nationella målet om att inte ha några nettoutsläpp. Transporter 
är den enskilt största kategorin av utsläpp av växthusgaser och 
står för en dryg tredjedel, följt av utsläpp från jordbruk, avfall 
och industri. Ökad elektrifiering inom transportsektorn och 
industrin är viktigt för att nå nettonollutsläpp. Samtidigt kan 
brist på elkapacitet leda till hinder för företagsetableringar. 

Vi behöver också arbeta med klimatanpassningar i samhället, 
det vill säga att bemöta eller undvika negativa konsekvenser av 
ett förändrat klimat, för att i framtiden undvika skador av till 
exempel översvämningar, torka och skogsbränder.

Demografiska utmaningar
Örebro län har växt med 30 000 invånare sedan 1970-talet. Vi 
går nu in i en period där antalet äldre över 80 år ökar drastiskt, 
samtidigt som andelen i förvärvsarbetande ålder förväntas 
minska. Det innebär att färre behöver försörja fler. Migration 
har länge haft en stor påverkan på länets befolkningsutveck-
ling och att fler invandrar än utvandrar är den enskilt starkast 
drivande faktorn i befolkningsökningen. Eftersom migranter i 
högre utsträckning är i arbetsför ålder är det ett möjligt tillskott 

till arbetskraften. I dag är dock sysselsättningsgraden bland 
utrikes födda lägre jämfört med inrikes födda. Befolkningsök-
ningen år 2020 var den minsta i länet på 15 år, vilket främst 
beror på minskad invandring.

Demografiska förändringar ställer olika – men också nya – krav 
på den offentliga verksamheten i länet. En förändrad ålders-
struktur får stora konsekvenser för det lokala behovet av vård 
och välfärds tjänster men också för behovet av arbetskraft, fram-
förallt inom vård och omsorg.  

Städerna växer, landsbygderna har 
slutat minska
I Örebro län är all landsbygd ”tätortsnära”, det vill säga invånar-
na har mindre än 45 minuter med bil till en tätort med mer än 
3 000 invånare. Men landsbygdernas förutsättningar är olika, 
vilket främst beror på ungas preferenser om var de vill bo, som 
i sin tur påverkar genomsnittsålder och födslar. Detta är en 
utmaning framförallt för länets norra och sydvästra del. 

Landsbygderna är en stor resurs, till exempel för livsnödvändig
försörjning av vatten, livsmedel och energi, biobaserade produk -
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ter och lokal förädling. På landsbygderna finns dessutom kultu-
rella och socioekonomiska värden att ta vara på och utveckla.

Många tätorter i Örebro län växer samtidigt som landsbygds-
befolkningarna som helhet inte minskar längre. Örebro län 
beräknas öka med omkring 10 000–20 000 personer till år 
2030. Den huvudsakliga ökningen kommer sannolikt att ske i 
Örebro, men även andra kommuner i länet förväntas fortsätta 
öka.

Den enskilt viktigaste faktorn för bostadspriser är tillgången till 
arbete inom pendlingsavstånd. När distansarbete gör avståndet 
mellan bostad och arbetsplats mindre viktigt kan människor i 
högre grad välja att bo där de vill. Det skapar möjligheter för 
platser vid sidan av de stora stråken att utvecklas. Distansarbete 
har trendmässigt ökat i Sverige under den senaste tioårsperio-
den och det finns undersökningar som tyder på att det fyr- eller 
femdubblats under coronapandemin. 

Ett ökat distansarbete kombinerat med att konsumtionen av 
digitala tjänster förväntas öka allt mer gör att tillgång till digital 
infrastruktur är avgörande. Bredbandstäckningen i Örebro län 
har ökat, men har långt kvar till det nationella målet. Det är 
ojämn tillgång till bredband bland länets kommuner, vilket kan 
drabba människor och företag, i synnerhet på landsbygderna. 
Utvecklingen av nästa generations mobilnät 5G kommer att bli 
ett starkt komplement till fiber. 

Ökade klyftor i samhället
Länets invånare har högre utbildningsnivå, inkomstnivå och 
sysselsättning än tidigare och den allmänna hälsan är god. Sam-
tidigt ser vi att skillnaderna mellan olika grupper och kommuner 
ökar. Äldre personer mår sämre än yngre och personer med 
sämre livsvillkor – det vill säga de som har lägre utbildnings-
nivå, sämre ekonomi och de som saknar arbete – mår sämre än 
de med bättre livsvillkor. Andra grupper som generellt löper 
större risk för ohälsa är hbtq-personer och personer med funk-
tionsnedsättning. Den ökade teknikutvecklingen har lett till ett 
större digitalt utanförskap, i synnerhet för äldre, men även för 
dem med låg utbildningsnivå, låg inkomst, boende på lands-
bygd och personer födda utanför Sverige. 

Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män, men lägre 
inkomst, lägre sysselsättning och sämre självupplevd hälsa och 
psykiskt välbefinnande samt högre ohälsotal. 

Örebro län har en låg måluppfyllelse i grund- och gymnasiesko-
lan i nationella jämförelser och färre ungdomar än i riket når 
behörighet till gymnasieskolan. Vid sidan av undervisningen 
i skolan har fritid, uppväxtvillkor, segregation och föräldrars 
situation stor betydelse för utveckling av kunskaper och kom-
petenser. Psykisk hälsa är också en viktig faktor för möjligheten 
att klara av skolan. Befolkningsundersökningar visar att flickor i 
lägre grad än pojkar uppger att de mår bra. 

Flera kommuner i länet har en förhållandevis hög 
andel åldrande befolkning, invånare med lägre in-
komst och utbildningsnivå samt högre arbetslöshet, 
medan andra har förhållandevis höga inkomstnivåer, 
hög andel förvärvsarbetande och utbildningsnivå 
samt många barnfamiljer. Den socioekonomiska 
utvecklingen påverkar den regionala utvecklingen 
genom de samhällsutmaningar och möjligheter som 
de innebär. 
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Tillgången till finansieringsmöjligheter behöver stärkas

Företagens förmåga att kunna leva upp till sin potential är 
beroende av att de får finansiering. Det offentliga har särskilt en 
roll i att stödja hållbara affärsidéer och företag i tidiga skeden. 
Unga företag uppger att tillgången på krediter är ett hinder för 
tillväxt. Det privata, riskvilliga kapitalet går nästan uteslutande 
till företag som har kommit en bit i kommersialiseringsfasen. 
Vid en jämförelse med län i liknande storlek och struktur fram-
går det tydligt att riskkapitalinvesteringarna i vårt län är få.

Önskvärt läge 2030

Fler arbetsställen och företag

Förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i 
hela länet är goda, tack vare bra fysisk och digital infrastruktur, 
effektiv kompetensförsörjning, minskad kriminalitet och ett 
gott företagsklimat. Vi har ökat antal arbetsställen och på så 
sätt minskat flera orters sårbarhet. Arbetsmarknaden är nu mer 
diversifierad och mindre segregerad. Samverkan mellan företag, 
utbildningsaktörer, kommuner och myndigheter är god. Det 
erbjuds behovsanpassade lösningar för kapitalförsörjning för att 
idéer ska kunna utvecklas till nya hållbara företag. Både nystar-
tade och befintliga bolag får stöd i de investeringar de behöver 
göra för att utvecklas.

Livskraftiga företag med högt kunskapsinnehåll och 
hög internationaliseringsgrad

Länets företag levererar hållbara produkter och tjänster med 
högt kunskapsinnehåll. Mötesplatser och metoder för kun-
skapsöverföring från Örebro universitet är en naturlig del i före-
tagens utvecklingsarbete. Företagen drivs utifrån god omvärlds-
kunskap och en medvetenhet om de långsiktiga utmaningarna. 
Länets företag är i hög grad internationaliserade och andelen 
företag som exporterar har ökat. De nyttjar digitaliseringens 
möjligheter för att göra hållbara affärer på tillväxtmarknader 
och har säkrat sina leverantörskedjor. Vi ser allt fler avknopp-
ningar och följdinvesteringar inom våra etablerade innovativa 
miljöer. Företag och organisationer har hög informationssäker-
het och ett kontinuerligt lärande pågår, som motverkar risker 
och sårbarheter när det gäller dataintrång samt cyberangrepp. 

Attraktionskraft driver nya hållbara etableringar

Vårt län attraherar kompetens samt hållbara nationella och 
internationella etableringar och investeringar inom alla sektorer. 
Företag expanderar och stannar i Örebro län. Detta är ett resul-
tat av vårt kontinuerliga arbete med att stärka och marknadsfö-
ra vår position som bästa logistikläge samt våra infrastrukturella 
och industriella förutsättningar. Vår fortsatt goda elkrafts-

försörjning och det offentligas lokala service är konkurrensför-
delar vid företagsetableringar. 

Fler nya företag med ungt entreprenörskap

Vi har ökat etableringsfrekvensen av och överlevnadsgraden 
hos nystartade hållbara företag. Entreprenörskapet hos barn 
och unga är starkt för att säkerställa den framtida kompetens-
försörjningen av entreprenörer och vi arbetar långsiktigt för att 
ändra inställningen till företagande och risktagande. Vi skapar 
förutsättningar för barn och unga att utveckla ansvarstagande, 
kreativitet, nyfikenhet, initiativtagande och samarbete. 

Konkurrenskraftigt hållbart näringsliv

Näringslivet omfattar nya affärsmodeller och har tagit vara på 
digitaliseringens möjligheter för både affärer och kompetensför-
sörjning. Genom innovation, teknisk utveckling och cirkulära 
affärsmodeller bidrar näringslivet i Örebro län till hållbart 
användande av material, produkter och tjänster. Kommunerna 
och regionen samverkar med sociala företag för att möta 
samhällsutmaningar och leverera nya, trygga välfärdslösningar. 
Kvinnor och män har samma villkor i näringslivet. Fler kvinnor 
än tidigare startar och driver numera företag, vilket har lett till 
att jämställdheten i länets näringsliv har ökat och att kvinnors 
och mäns kompetens tas tillvara på ett effektivt sätt.

Strategiska inriktningar
• Skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda förut- 

sättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
•  Öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet i 

näringslivet.
•  Underlätta för fler hållbara etableringar, investeringar och 

fi  

   enörskap
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Önskvärt läge 2030

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle gör ut-
bildning och forskning attraktiv och konkurrenskraftig. Privata, 
offentliga och civila aktörer arbetar tillsammans för att bygga 
upp innovativa miljöer för forskning, tester och demonstra-
tion. Detta skapar samhällsutvecklande innovationer samt nya 
tekniker, produkter, tjänster och processer till nytta för länets 
näringsliv och offentlig sektor.

Ett starkt innovationssystem som stärker  
konkurrenskraften

Det starka innovationssystemet ökar länets konkurrenskraft och 
stimulerar hållbar tillväxt. Våra prioriteringar för smart specia-
lisering bidrar till nytta för företag och offentliga strukturer i 
hela länet. Offentliga medel används effektivt för att främja 
innovationsutveckling. Smart specialisering ökar internationa-
liseringen av näringslivet och uppmuntrar till samarbeten där 
både näringsliv och offentlig verksamhet bidrar.

Konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer

Det regionala innovationssystemet är samspelt och arbetar 
strategiskt mot gemensamma prioriteringar. Länets innova-
tionsmiljöer stärks genom samarbete med liknande miljöer i 
storregionala samarbeten, nationellt och internationellt och 
Örebro läns innovationsarbete är en motor i samarbetet inom 
östra Mellansverige. Vi har en samverkansorienterad innova-
tionsutveckling där ett antal kunskapsdrivna innovationsmiljöer 
är etablerade. Vi skapar nya värden genom att arbeta inklude-
rande för att bredda och stärka innovationsprocesserna. 

Life science-sektorn och den högspecialiserade vården 
bidrar till länets tillväxt och attraktionskraft

Vi har utvecklat gemensamma innovationsmiljöer för hälso- 
och sjukvård, universitet och näringsliv. Universitetssjukhusets 
roll är stark både på den nationella och på den internationella 
arenan. Den högspecialiserade hälso- och sjukvården är en själv-
klar regional och nationell samarbetspartner med flera nationella 
uppdrag och bidrar i hög utsträckning till länets attraktions- 
och utvecklingskraft. Inom enstaka diagnosområden erbjuds 
även en unik kompetens för internationella vårduppdrag. 
Värdet av denna hälso- och sjukvård ökar och fördelas på ett 
ändamålsenligt sätt vid Örebro läns tre sjukhus: Universitets-
sjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. 

Life science-sektorn i länet är inom sina utvalda områden na-
tionellt ledande och internationellt framstående och bidrar till 
regional utveckling, innovationskraft och specialisering. Inom 
folkhälsoarbete, prevention, diagnostik och behandling inom 
hälso- och sjukvård är Örebro län nationellt ledande när det 
gäller forskningsanknuten artificiell intelligens, precisionshälsa 
och precisionsmedicin. 

Strategiska inriktningar
• Fördjupa långsiktig samverkan mellan relevanta aktörer 

inom länets utpekade strategiska prioriteringar för smart 
specialisering.

• Utveckla den stödjande infrastrukturen för innovation i 
länet för att stärka framväxten av kunskapsintensiva före-
tag och etableringen av internationellt konkurrenskraftiga 
forsknings- och innovationsmiljöer.

• Utveckla life science-sektorn till internationell nivå för 
inriktningarna precisionsmedicin samt artificiell intelligens 
inom nära vård och högspecialiserad vård.

   pecialisering
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förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är det viktigt 
att utbildningsanordnarna på olika sätt involverar och samverkar 
med det omgivande samhället.

Önskvärt läge 2030

Barnets bästa i centrum

År 2030 har vi uppnått en jämlik hälsa bland barn och vuxna 
genom att säkra att alla barn får en bra start i livet. En start 
med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveck-
ling, inlärning och hälsa. Det är ett resultat av en satsning på en 
tillgänglig, likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på 
metoder och medel som sätter barnens behov i centrum. 

En kunskapsregion genom stark samverkan

Många olika samhällsaktörer samverkar för att barn och unga 
ska få de bästa förutsättningarna för en hög livskvalitet och 
god framtid. Vi är en kunskapsregion, där flickor och pojkar 
har förutsättningar att göra medvetna val som inte begränsas 
av kön, funktionsnedsättning eller social eller kulturell bak-
grund. När fler barn och ungdomar i hela länet fullföljer och 
avslutar sin grundläggande utbildning, kan individen nå sin 
fulla potential samtidigt som samhällets behov av kompetens 
tillgodoses. 

Nya former av lärande

Digital kompetens har skapat förutsättningar för digitalise-
ring och upprätthåller demokratiska värden. Möjligheten till 
distansstudier har gjort det möjligt att studera även utanför 
studieorterna, något som har ökat intresset för utbildning och 

höjt den formella utbildningsnivån speciellt på landsbygderna.
Folkhögskolorna och annan vuxenutbildning ger ännu fler 
förutsättningar för vidare studier. Hela vårt utbildningssystem 
stimulerar både entreprenörskap och en hållbar utveckling. 

Strategiska inriktningar
• Öka måluppfyllelsen i skolan genom att stärka samverkan 

mellan olika samhällsaktörer för att alla barn och unga ska 
få bra förutsättningar att möta sin framtid.

• Öka anställningsbarheten genom ökad samverkan mellan 
skola och arbetsliv.

• Skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper med 
bristfällig eller avbruten utbildning.

   dning
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också att sysselsättningsgraden bland utrikes födda är betydligt 
lägre än för inrikes födda. Här finns både personer som saknar 
gymnasieutbildning och högutbildade som skulle kunna bidra 
till länets kompetensförsörjning men som saknar vägar in i det 
svenska samhället. 

Det är viktigt för länets kompetensförsörjning att unga kvinnor 
och män går vidare till sysselsättning eller studier efter avslutad 
gymnasieutbildning. En utmaning är att fånga upp de unga i 
åldern 16–29 som varken arbetar eller studerar. En annan att 
instegsbranscher som är viktiga för framförallt ungas och utrikes-
föddas etablering på arbetsmarknaden har påverkats av pande-
min. Att många branscher är könssegregerade och att kvinnor är 
överrepresenterade i lågavlönade sektorer är också utmaningar.

Arbetskraftsförsörjningen är en utmaning i hela länet
Bristande kompetensförsörjning är ett hinder för utvecklingen i 
näringsliv och offentlig sektor i hela länet. Utmaningarna ser olika 
ut i olika delar av länet och skiljer sig även åt när det gäller städer 
och landsbygder. Andelen äldre i länets befolkning ökar i relation 
till andelen i arbetsför ålder. Det gör att det är färre personer som 
måste försörja fler. Detta kan bli ett problem både för arbetskrafts-
försörjningen och utbudet av vård och omsorg, som ju måste svara 
mot de demografiska behoven.

Önskvärt läge 2030

Infrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt 
lärande
Vi har en väl fungerande kompetensförsörjning och kompetens-
utveckling som ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta 
våra samhällsutmaningar och omställningar i näringslivet och på 
arbetsmarknaden. Vi tar tillvara möjligheter och hittar lösning-
ar som följer av de demografiska förändringarna, den tekniska 
utvecklingen, digitaliseringen, globaliseringen, klimat- och 
miljöomställningen samt förändringarna inom socioekonomi och 
sammanhållning. Det finns en väl fungerande infrastruktur för 
kompetensförsörjning inom näringsliv och offentlig sektor, vilket 
bidrar till ett livslångt lärande för länets invånare. 

Utbildning och efterfrågan matchar varandra
År 2030 matchar utbildningarnas relevans och tillgänglighet 
arbetsgivarnas behov och är så attraktiva att fler utbildar sig inom 
de områden som efterfrågas. Matchningen fokuseras på länets 
bristyrken och på regionala styrkeområden enligt smart specia-
lisering, i dialog med Örebro universitet och andra utbildnings-
anordnare. Digitalisering har gett ökade möjligheter till distansar-
bete och distansstudier, vilket har lett till en ökad rekryteringsbas 
även i länets landsbygder. Detta underlättar utveckling, innova-
tionsförmåga och diversifiering i arbetslivet. 

Kompetensutveckling attraherar arbetskraft
Arbetsgivarna arbetar strategiskt med rekrytering och attraktivi-
tet. En viktig framgångsfaktor är att erbjuda kompetensutveck-
ling under arbetslivet. Utbildningsanordnare och arbetsgivare 
har skaffat sig ökad kunskap och samverkar om jämställdhet, 
likabehandling och mångfald, vilket har gett en effektivare 
kompetensförsörjning. Örebro universitet och utbildnings-
anordnare inom yrkeshögskolan, gymnasiala utbildningar för 
unga och vuxna och folkhögskolan är viktiga aktörer för att 
stärka näringslivets och offentliga organisationers kompetens-
försörjning. Arbetsgivare efterfrågar såväl formell utbildning 
som erfarenhet och social kompetens. 

Social sammanhållning och ekonomisk konkurrenskraft 
Ett arbete ger förutsättningar för såväl egen försörjning som 
hälsa och ett gott liv. Vi tar tillvara hela befolkningens kompe-
tens, kreativitet och erfarenhet. Därför har vi nått både social 
sammanhållning och ekonomisk konkurrenskraft. Örebro län är 
attraktivt även för personer från andra delar av landet och lockar 
spetskompetens på en global marknad. Utbildning och kompe-
tens hos kvinnor och män, som förut hade svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden, tas nu tillvara av arbetsgivare. Arbetsgivarna 
har skaffat sig större kompetens för att kunna möta de särskilt 
utsatta gruppernas behov och förenkla för dem, vilket motverkar 
diskriminering. Dessutom har antalet sociala företag ökat.

Strategiska inriktningar
• Möt arbetskraftsefterfrågan i bristyrken och regionala 

styrkeområden enligt smart specialisering. 
• Utveckla stödstrukturer för arbetslivets strategiska arbete 

med kompetensförsörjning.
• Riv hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden.
 

  och matchning
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frågor, till exempel om att ta betalt för digital kultur. Vi ser 
också ett behov av ökad internationell samverkan.

Önskvärt läge 2030

Alla har möjlighet att forma sina liv

År 2030 har länets flickor och pojkar, kvinnor och män möjlig-
het att påverka sin livsmiljö och forma sina liv. Jämlikhet och 
jämställdhet är vägledande principer i frågor som rör boende, 
utbildning, arbetsliv och fördelning av resurser. Civilsamhället, 
kulturen och den sociala ekonomins aktörer är viktiga i sam-
hälls utvecklingen för att identifiera och främja innovativa 
lösningar på olika samhällsutmaningar, såväl sociala som 
miljömässiga. 

Ökad delaktighet i samhället

Delaktigheten i samhället har ökat genom att fler har egen 
försörjning och kan göra egna val. Här har kulturen, folk-
bildningen, biblioteken, det civila samhället och den sociala 
ekonomin spelat en avgörande roll. Den digitala utvecklingen i 
länet har bidragit till ökad delaktighet och inkludering nu när 
det digitala utanförskapet har minskat. Trygghe     
kriminalitet och brottslighet har minskat genom  
insatser och samverkan över sektorsgränser. Vi l   
vikt vid att skapa trygghet och platser där männ   
mötas. Vi ger barn och unga större inflytande o    
inkludering av nyinflyttade, något som stimuler   
tiska strukturerna. I samhället finns inte längre  
strukturer kopplat till exempelvis kön, genus oc   
Alla människor är fria att forma sina egna liv. 

Socialt företagande och innovation möte   
samhällsutmaningar

Sociala innovationer och socialt företagande bid   
att möta samhällets utmaningar. De sociala före  
har blivit starkare och fler. De gör en stor insats   
bidra till att klimatpåverkan minskar, inkluderi  
i samhället ökar och det skapas arbetstillfällen fö  
personer som har varit arbetslösa länge. Genom   
skapat goda förutsättningar för dessa företag i lä  
bland annat genom offentlig upphandling, har   
och blivit fler. 

Blomstrande kulturliv i hela länet

Den kulturella kreativiteten blomstrar tack vare att vi har en 
väl fungerande kulturell infrastruktur i hela länet. Det finns 
ett rikt, varierat och fritt kulturliv med hög tillgänglighet. Här 
ryms både spets och bredd och kulturen upplevs betydelsefull. 
Den digitala kulturutveckling som skett gör det möjligt för 
fler att ta del av kultur och öppnar upp för ökad internationell 
verksamhet och samverkan. 

Strategiska inriktningar 
• Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, en 

stark folkbildning och sociala företag. 
• Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett 

jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och 
unga i fokus.

• Öka tryggheten genom att stärka social, ekonomisk och 
digital inkludering och genom samverkan, både sektors- 
övergripande och internationell. 

   och demokrati
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Önskvärt läge 2030

Goda livsvillkor för alla och särskilda insatser för  
utsatta grupper

Goda livsvillkor och levnadsvanor, tilltro till egen förmåga, tillit 
till andra, delaktighet och inflytande samt goda boende- och 
närmiljöer påverkar folkhälsan. Genom att alla länsbor nu har 
dessa förutsättningar har vi uppnått en god, jämlik och jäm-
ställd hälsa i hela länet. 

Det offentliga och civilsamhället gör breda folkhälsoinsatser, 
men även särskilda insatser för människor i utsatta livssitua-
tioner och för dem som är i behov av omsorg och hälso- och 
sjukvård. 

En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård 

År 2030 har vi en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård som 
erbjuds på lika villkor för alla i hela länet oavsett vårdgivare. 
Omställningen till en god och nära vård innebär bland annat 
att hälso- och sjukvården har gått från reaktiva till proaktiva 
och hälsofrämjande arbetssätt. Sjukvården har minskat sin 
miljöpåverkan. Intresset för att arbeta inom vård och omsorg är 
stort och kompetensförsörjningen fungerar bra. 

Tillgänglighet är en mycket viktig kvalitetsfråga. Digitalisering 
och e-hälsa har ökat individens delaktighet. Hela kedjan – från 
första kontakt till rätt vård i rätt tid – fungerar väl och alla 
patienter har lätt att nå vården utifrån sina personliga förutsätt-
ningar.

Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet

Omställning till en nära vård har lett till ett än mer person-
centrerat arbetssätt som utgår från individens behov och för-
utsättningar. Primärvården har utvecklats i samverkan mellan 
länets kommuner och regionen och i nära samspel med den 
specialiserade vården. Universitetssjukvården genomsyrar stora 
delar av hälso- och sjukvården vid såväl länets tre sjukhus som i 
övriga delar av verksamheten. Den högspecialiserade vården är 
en självklar tillgång för både länets befolkning och övriga lan-
det. Detta bidrar till en effektiv och jämnt fördelad hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet.

Strategiska inriktningar
• Möt utmaningar inom folkhälsoområdet genom lokal, 

regional och interregional samverkan samt genom 
samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.

• Skapa förutsättningar för goda livsvillkor genom tidiga, 
främjande, förebyggande och individinriktade insatser. 

• Utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och 
sjukvård och omsorg genom samverkan utifrån en hel-
hetssyn kring den enskilde, där digitaliseringens och den 
tekniska utvecklingens möjligheter nyttjas. 

 

   och hälso- och sjukvård
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till ett minskat fossilberoende. Samtidigt kan det ökade 
elbehovet leda till kapacitetsbrist. Länet har potential för ökad 
produktion av solenergi, vindkraft och biogas. Utöver minskat 
fossilberoende leder det till ökad lokal försörjning och en rad 
andra positiva samhällseffekter.

Önskvärt läge 2030

Minskad klimatpåverkan genom omställning 

År 2030 har vi lyckats ställa om till en konkurrenskraftig, 
cirkulär samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. 
Näringslivets omställningskraft och förmåga till innovation har 
tagits tillvara och främjat en klimat- och miljödriven näringslivs-
utveckling i alla branscher. En stärkt krisberedskap gör att vi är 
bättre rustade för extremvädrets effekter.

Produktionen av dricksvatten och livsmedel är hållbar och 
stark, de gröna näringarna växer och länets sårbarhet minskar. 
Andelen skyddad natur har ökat. Arbetet med att öka upptag 
och lagring av koldioxid samt ökad biologisk mångfald har gett 
gott resultat. Kompetensen om jord- och skogsbruk och de 
gröna näringarnas samhällsvärde har ökat. Nu gör vi medvetna 
överväganden vid planering och etablering av nya verksamheter 
på bördig jord- och skogsbruksmark.

Utvecklad bioekonomi

Omställningskraften i livsmedelskedjan, skogsnäringen och övri-
ga gröna näringar är stark. Vi utvecklar och stimulerar bioeko-
nomin inom skogs- och jordbruket utan att försumma andra 
intressen och värden, till exempel friluftsliv, naturturism 
och biologisk mångfald. När vi bygger bostäder och 
lokaler använder vi träråvara i större utsträckning. Den 
regionala bioekonomin bidrar även med lokalt håll-
bart odlade produkter och stärker besöksnäringen.

Effektiv användning av jordens resurser och energi

Jordens resurser används mer effektivt tack vare fler cirkulära 
system. Fler varor är fria från farliga ämnen och de baseras i hög 
utsträckning på förnyelsebara råvaror. Den offentliga upphand-
lingen har varit ett viktigt verktyg för att uppnå en ansvarsfull 
och hållbar produktion, konsumtion och säker försörjning. Vi 
har även säkrat energiförsörjningen genom nya hållbara lösning-
ar och genom energieffektivitet där vi tagit tillvara den tekniska 
och digitala utvecklingen. Produktionen av förnybar energi i 
länet har ökat genom vindkraft, solenergi, vätgas och biogas. Vi 
har ändrat beteenden, vilket gör att vi konsumerar mindre och 
mer hållbart. 

Strategiska inriktningar
• Uppnå hållbar energiförsörjning genom att öka energi-

effektiviteten och andelen förnybar energi.
• Skapa förutsättningar för en strukturell omställning till en 

cirkulär ekonomi och bioekonomi där vi producerar och 
konsumerar på nya hållbara sätt.

• Stärk länets hållbara försörjning av livsnödvändiga  
produkter och tjänster. 

    i
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samt ökad självständighet för barn och unga. Utbyggd närtrafik 
är ett alternativ för de lite längre resorna. Bilens negativa 
miljö- och klimatbelastning kommer att begränsas av förnybara 
drivmedel. En fortsatt hög andel bilresor från landsbygderna 
bedöms därför inte stå i kontrast till målet om minskad klimat-
påverkan från länets transporter.

Örebro län attraherar logistikföretag

Örebro län genomkorsas av Sveriges största transportleder för 
gods, både på väg och järnväg. Lederna binder samman både 
norra och mellersta Sverige med Europa och södra Sverige samt 
Stockholm med Göteborg och Oslo.

Hallsberg är landets viktigaste godsnod med stor betydelse även 
ur ett internationellt perspektiv. Örebro airport är Sveriges 
fjärde största fraktflygplats som även används för samhälls-
viktiga funktioner. Kombinationen med vårt geografiska läge, 
gott samarbete och logistikutbildning på civilingenjörsnivå vid 
Örebro universitet har skapat goda förutsättningar för logistik-
företag att etablera sig i länet.

Önskvärt läge 2030

Ett hållbart transportsystem

År 2030 har vägtrafiken och transportsystemet minskat sin mil-
jö- och klimatpåverkan samt blivit mer jämlika och jämställa. 
Andelen resor till fots, med cykel och kollektivtrafik har ökat, 
vilket både har förbättrat livskvaliteten och bidragit till attrakti-
va boendemiljöer. Allt fler fordon drivs med förnybara drivme-
del och infrastrukturen för laddning och tankning för dessa är 
väl utbyggd i hela länet, både för person- och godstransporter. 
Lösningar för kombinerad mobilitet och delningstjänster finns 
både i tätorter och på landsbygderna. Fler av dem som pendlar 
till och från Örebro väljer kollektivtrafiken, vilket har gjort att 
pendlingskapaciteten ökat. Behovet av resor och transporter 
har också minskat tack vare ny teknik, transporteffektivitet och 
utbyggnad av digital infrastruktur.

En attraktiv kollektivtrafik och integrerade arbets-
marknadsregioner 

De äldre i hela länet har god tillgång till samhällsservice och 
kollektivtrafiken har förbättrat möjligheterna för unga på lands-
bygderna att pendla till och från skola samt fritidsaktiviteter. I 
områden utanför de större stråken är bilen ofta förstahandsvalet 
och som komplement används alternativa mobilitetslösningar.  
Vi har lyckats korta restiderna med kollektivtrafik mellan 
Örebro och kommunhuvudorterna samt till Stockholm-Mälar-
regionen, Oslo och till Göteborg. Tack vare korta restider och 
hög turtäthet har kollektivtrafiken nått en hög marknadsandel 

i dessa stråk och det har underlättat kompetensförsörjning och 
näringslivets affärsresor. Fler åker tåg i stället för flyg samtidigt 
som flygets klimatpåverkan minskat, vilket bidrar till ett håll-
bart samhälle. Utbyggnad av Nobelbanan kommer att stärka 
den regionala pendlingen i stråket Oslo–Stockholm och gör att 
vi drar nytta av huvudstäderna som motor i utvecklingen samt 
utvecklar våra goda relationer med omkringliggande län.

Ett attraktivt läge som lockar etableringar och  
investeringar

Vårt län är attraktivt och lockar både internationella och natio-
nella hållbara företagsetableringar och investeringar. Sysselsätt-
ningen inom logistikbranschen har ökat ytterligare och Örebro 
län har befäst sin position som ett av Sveriges bästa logistiklä-
gen. I kombination med en utvecklad digital infrastruktur gör 
det länets företag konkurrenskraftiga.

Strategiska inriktningar
• Skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter 

enligt strukturbilderna.
• Utveckla Örebro län som nod längs nationella och  

internationella transportstråk.
• Säkra en robust tillgång till digital infrastruktur i hela 

länet.

   ruktur
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Önskvärt läge 2030

Ett län som är attraktivt att besöka, bo i och bedriva 
verksamhet i

Turismutvecklingens förutsättningar har stärkts i takt med att 
länets hållbarhetsarbete och digitala infrastruktur förbättrats. 
Vi erbjuder en god tillgänglighet och digital synlighet av länets 
upplevelser och besöksmål. Vi har samlade stråk med kultur, 
måltid och naturvärden. Inom dessa kluster samverkar entre-
prenörer, aktörer och det offentliga i linje med länets gemen-
samma strategier kring paketering och produktutveckling med 
starkt fokus på hållbarhetsperspektiven. Vi samverkar även över 
kommun- och länsgränser.

Detta har skapat ett län som är konkurrenskraftigt och attrak-
tivt att leva i och besöka under alla säsonger, med fler entre-
prenörer och fler arbetstillfällen i hela länet. Örebro är nu den 
största mötesstaden utanför de tre storstadsregionerna, vilket 
har utvecklat hela regionen till en attraktiv plats för möten och 
evenemang. Vi arbetar hela tiden med att utveckla en mer håll-
bar och konkurrenskraftig turism inom ekonomiska, kulturella, 
sociala och miljömässiga värden. 

Förbättrad livsmiljö för länets invånare

År 2030 har länets kvinnor och män, flickor och pojkar tillgång 
till stimulerande fritidsaktiviteter och kultur, oberoende av bak-
grund och intresse. Aktiviteter, friluftsliv, upplevelser och eve-
nemang är tillgängliga för alla. En ökad digital utveckling har 
gett likvärdiga möjligheter för alla i länet att bedriva verksam-

het. Vi har utvecklat hållbara metoder för att uppleva natur- 
och kulturmiljöer utan att värdena förstörs och på samma gång 
uppnått större social inkludering. Det finns goda förutsättning-
ar för de aktörer som tillsammans står för utbudet, såväl för 
näringslivet och professionella aktörer som för civilsamhället. 
Det breda utbudet i hela länet attraherar barn och unga, även 
från socioekonomiskt svaga grupper. Tillgången till lokaler och 
andra ytor för idrott, fritid, lek och rekreation har ökat. 

Strategiska inriktningar
• Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring 

natur-, kultur- och måltidsupplevelser.
• Stärk förutsättningarna för att fler företag ska kunna arbeta 

med hållbar turism. 
• Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för 

företag och andra organisationer så att upplevelser och 
evenemang kan nå fler.

   mang
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6 Från ord till handling

Nu har vi beskrivit vad vi vill. Så här går vi från ord till handling: vi – alla 
aktörer i Örebro län – arbetar tillsammans för att länet ska bli en attraktiv och 
pulserande region för alla. Vi gör gränsöverskridande insatser mellan privata, 
offentliga och civila aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
Vi hittar och prövar nya lösningar tillsammans och lär oss av våra resultat. 

Komplexa samhällsutmaningar kräver 
andra arbetssätt

De globala och regionala samhällsutmaningarna som vi står 
inför är stora och komplexa. Samhällssystem behöver ställas 
om och förändras. Komplexiteten gör att vi måste skapa nya, 
integrerande arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och 
aktörer tillsammans över organisationsgränser utforskar nya 
innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar. Vi kan inte 
längre dela upp utmaningar i bitar och försöka hitta lösningar 
var och en för sig. 

Uppföljning för ett utmaningsdrivet 
genomförande

Uppföljning som stärker hållbarhetsarbetet

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål – 
som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna – är beroende av 
varandra. Det krävs tvärsektoriell samverkan, samhandling och 
en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna 
i allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utma-
ningsdrivet där vi kraftsamlar kring gemensamma insatser över 
områdes- och organisationsgränser. 

Uppföljning som en del av genomförandet

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin 
är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppföljningen 
är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av indikato-
rer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall behöver 
vi komplettera med kvalitativ information som samlas in ge-
nom uppföljning av de prioriterade områdena, handlingsplaner, 
dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje prioriterat 
område påverkar samtliga övergripande mål och flera effektmål. 
Därför identifierar vi vilka insatser som binder ihop de prio-
riterade områdena och skapar en gemensam förståelse om hur 
allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring gemensamma 
insatser och jobbar tillsammans blir det större kraft i genom- 
förandet. Då kan också målkonflikter identifieras och hanteras.

Uppföljning som grund för agerande

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer 
att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med 
framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig 
åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny 
handlingsplan tas fram, att en kraftsamling eller utforskande ex-
pedition initieras, att ett nätverk förändras, eller att ett projekt 
genomförs. När partnerskapet för regional utveckling resonerat 
om hur länet behöver mobilisera kring insatser kan även andra 
aktörer bjudas in till att jobba med samma utmaning. När vi 
sedan genomför insatser använder vi innovativa arbetssätt som 
främjar nytänkande och bidrar till att öka omställningstakten. 
Då behöver vi ha ett förändringsorienterat ledarskap och med-
arbetarskap samt ett uthålligt engagemang. Vi behöver ha tillit 
till varandra, ha mod att ifrågasätta det invanda och beredskap 
att hantera det oväntade.

Likvärdiga förutsättningar i hela länet

Insatser som främjar hållbar regional utveckling behöver ha 
ett territoriellt perspektiv och ta hänsyn till länets strukturella 
skillnader, till exempel olikheter i tätortsstruktur, demografi, 
socioekonomi och näringsliv. Insatserna ska också sträva efter 
att skapa likvärdiga förutsättningar. Det innebär att vi inte kan 
göra på samma sätt överallt, utan vi behöver  anpassa insatser till 
de olika förutsättningarna runt om i länet. För att kunna göra 
det, behöver vi i uppföljningen spegla perspektiven jämlikhet, 
inkludering samt barn och unga. Därför delar vi så långt det är 
möjligt upp statistiken på kön, ålder, socioekonomi, ursprung 
och geografi. 

Handlingsplaner som stöd i genomförandet

Handlingsplaner är ett stöd i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin. En handlingsplan kan initieras utifrån att 
uppföljningen visar behov av att mobilisera kring gemensamma 
prioriteringar. I handlingsplanerna kommer olika aktörer att 
kunna precisera sina insatser och åtaganden. En handlingsplan 
kan komma att beröra flera prioriterade områden och ska spegla 
de mål och indikatorer som finns i denna strategi. Samtliga 
handlingsplaner ska bidra till ökad hållbarhet och vara jäm-
ställdhetsintegrerade.
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Finansiering av gemensamma kraftsamlingar

Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla bidrar 
till genomförandet av strategin med såväl kompetenser som 
resurssättning. Alla aktörer uppmanas att lyfta in de frågor man 
planerar att bidra med i sina respektive verksamhetsplaner och 
budgetar. Ett framgångsrikt genomförande kännetecknas av 
nya samverkansformer med breda finansieringslösningar, där 
många känner ansvar och är med och bidrar. Vi ska också dra 
nytta av den erfarenhet och kunskap länet har för att konkurre-
ra om kompletterande regionala, nationella och internationella 
finansieringsmöjligheter. 

Målkonflikter

Många mål, strategiska inriktningar och önskvärda lägen i den 
regionala utvecklingsstrategin hänger ihop och gynnas av att 
framsteg görs inom andra områden. Men det finns också rena 
målkonflikter. En av målkonflikterna handlar om ekonomisk 
tillväxt och jordens resurser. Förväntningarna på ekonomisk 
tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle. Samtidigt medför en 
ständigt ökande konsumtion och produktion ett ökat tryck på 
jordens resurser. En annan målkonflikt handlar om markan-
vändning. Speciellt handlar det om bevarande av jordbruk-
smark kontra exploatering, eller skogsbruk kontra klimatan-
passning och biologisk mångfald.

Genom att synliggöra låsningar och lyfta fram målkonflikter 
kan vi hitta nya vägar där utveckling blir möjlig. Därför är 
det viktigt att vi löpande i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin kommer överens om hur vi hanterar och 
minimerar målkonflikter.

Samarbetsformer och roller

Nya samarbetsformer

Redan i dag samarbetar vi, både inom och utanför länet, för en 
hållbar utveckling av vårt län och vi behöver alla bidra med vår 
kunskap och kompetens för att nå framgång. Det är av yttersta 
vikt att alla aktörer känner ett ägarskap och därmed ett ansvar 

för genomförandet. Därför behöver vi hitta nya samverkansfor-
mer där vi samlas kring gemensamma insatser och får möjlighet 
till sektorsövergripande utvecklingsarbete. 

Region Örebro län har en samordnande roll

Region Örebro län har ett särskilt uppdrag att leda och sam-
ordna genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. 
Region Örebro län kommer därför kontinuerligt att bjuda in 
till samtal om vem som gör vad och hur vi tillsammans gör 
konkreta insatser och åtaganden. 

Eftersom regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i 
Region Örebro län är fullmäktige ytterst ansvarig för genom-
förandeprocessen av den regionala utvecklingsstrategin. Men 
det bör understrykas att alla aktörer är ansvariga att bidra i de 
områden de väljer att engagera sig i. Politisk samverkan kan 
bland annat bedrivas genom den regionala samverkansstruktur 
där kommunerna och Region Örebro län träffas löpande.

Arbetet med hållbar regional utveckling styrs till viss del av be-
slut som fattas på andra nivåer, framför allt av riksdag, regering, 
statliga myndigheter och på EU-nivå. Det är viktigt med ett 
strategiskt långsiktigt arbete för att länets förutsättningar ska 
tillgodoses i dessa beslut. Region Örebro län har en samordnan-
de roll i ett påverkansarbete för att ta tillvara länets intressen på 
olika nivåer inför beslut som påverkar oss.

Partnerskap för regional utveckling

Aktörerna i partnerskapet för regional utveckling har ett särskilt 
ansvar för strategins genomförande både genom sina ordinarie 
uppdrag och i sin roll i partnerskapet.

Aktörerna i partnerskapet kan ändras över tid. 2021 ingår  
följande organisationer i partnerskapet för regional utveckling: 
Kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, 
Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Nora och Örebro, Handelskammaren Mälardalen,  
Länsstyrelsen Örebro län, RF-SISU Örebro, Örebro läns  
bildningsförbund, Örebro universitet samt Region Örebro län.  
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Förord

Med ett nytt 
trafikförsörjnings-
program tar vi 
nu avstamp inför 
framtiden. Detta 
är ett program för 
hur vi fortsätter 
att göra kollektiv-
trafiken ännu mer 
attraktiv för alla 

som reser. Det ger oss förutsättningar att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel, och kanske 
är det just här i Örebro län som Sveriges mest 
nöjda kollektivtrafikresenärer kommer att 
finnas? Vi är inte där än, men nu har vi en bra 
plan för hur vi tar oss dit. 

Kollektivtrafiken är en viktig del i samhälls- 
utvecklingen på flera sätt. Den ger oss möjlighet 
att ta oss till arbete och skola. Den öppnar 
möjligheter när du som företagare söker 
arbetskraft från alla delar av länet. Den finns 
till hands när du vill hälsa på vänner, ta dig till 
fritidsaktiviteter eller vill uppleva besöksmål i 
länet. Kollektivtrafiken minskar också trängsel 
i trafiken i tätbebyggda områden och den är 
helt avgörande för att minska transporternas 
klimatavtryck. 

Vi är i ett allvarligt läge när det gäller klimat- 
frågan, men vi är också i en förändringens tid.  
Vi vet med oss att vår generations klimatbelast- 
ning inte är försvarbar. Kommande generationer 
kommer helt enkelt inte att kunna resa så som 
vi gör. 

Bland det viktigaste vi kan göra redan nu är 
att ersätta så många bilresor som möjligt med 
att gå, cykla eller åka kollektivt. Och det finns 
en stor vilja till förändring. Det märks såväl i 
människors attityder som i de ambitiösa klimat- 
mål som finns på alla nivåer; globalt, inom EU, 
nationellt och i vår egen regionala utvecklings-
strategi. 

Men, det är ingen poäng att ha ambitiösa mål 
om man inte är beredd att göra något åt dem. 
Och den viljan har vi! Trafikförsörjnings- 
programmet visar hur vi, med hjälp av kollektiv- 
trafik, når de mål som vi kommit överens om i 
den regionala utvecklingsstrategin. 

En attraktiv kollektivtrafik ger dig flexibla 
resmöjligheter. Den har restider som är kon-
kurrenskraftiga med bilens. Den har ett stort 
fokus på resenärsinformation som ger en stor 
förutsägbarhet, inte bara om när bussen eller 
tåget ska gå, utan också när du väntas komma 
fram. En attraktiv kollektivtrafik är också 
tillgänglig, prisvärd och ett väldigt bekvämt sätt 
att resa. 

Region Örebro län kan inte ensam utveckla 
kollektivtrafiken i länet. Vi gör detta tillsammans 
med kommuner, Trafikverket, trafikföretag 
med flera. Trafikförsörjningsprogrammet är 
ett bra avstamp för hur vi med gemensamma 
krafter kan skapa ett bättre liv i vårt län.

Nina Höijer 
Regionråd 
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
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Enligt kollektivtrafiklagen (lag 2010:1065 om 
kollektivtrafik) ska varje län ha en regional 
kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det 
Region Örebro län som utgör myndigheten 
och har enligt lagen i uppdrag att regelbundet 
upprätta ett regionalt trafikförsörjningspro-
gram. Programmet i fråga ska ange mål för 
och beskriva behov av allmän kollektivtrafik i 
länet samt beskriva den långsiktiga strategiska 
planeringen för regional kollektivtrafik.  
Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur 
kollektivtrafik som verktyg kan bidra till att 

nå målen i den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). 
 
Utifrån programmet ska kollektivtrafik- 
myndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt 
och dessa beslut anger mer konkret kollektiv-
trafikmyndighetens åtagande när det gäller att 
arrangera regional kollektivtrafik i länet.
 
Ambitionen är att denna tredje version av 
trafikförsörjningsprogram ska ses över i sin 
helhet under år 2024.

Syfte och mål med programmet 

Syfte
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Trafikförsörjningsprogrammet är, som tidigare 
nämnts, underställt det regionala måldokumentet 
regional utvecklingsstrategi. De mål som finns 
formulerade i den regionala utvecklingsstrategin 
anger regionens ambitioner för regional  
utveckling inom en rad områden och de  
specificeras genom ett antal effektmål inom 
områdena: Stark konkurrenskraft, Hög och 
jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet. 

Det är av vikt att sätta programmet och dess 
funktion i ett större sammanhang och perspektiv. 
Målen i detta trafikförsörjningsprogram är  
formulerade för att passa in i den kedja av mål 
och strategier som finns från global nivå hela 

vägen ner till regional nivå. I centrum står även 
själva produkten som ska levereras mot kund, 
det vill säga utbudet av kollektivtrafik. 

Det trafikförsörjningsprogrammet tillför i den 
här kedjan av målformuleringar är att omsätta 
målen på samhällsnivå till en kollektivtrafik-
kontext. Det beskriver hur ”verktyget” kollektiv- 
trafik bidrar till att nå samhällsmålen. Figur 1 
visualiserar hierarkin med målsättningar och 
sätter fokus på den produkt som levereras mot 
kund. Det är först när trafiken används som 
den bidrar till målen så figuren går att läsa både 
från vänster och höger.

Mål
Samhällsmål för kollektivtrafiken att bidra till

Figur 1.Schematisk hierark i mel lan måldokument för ut formning av utbud av kol lekt iv traf ik. I  b i ldena 
f inns ingen hierark i mel lan s torregional och regional nivå. De samexis terar och påverkar varandra.
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Mål för kollektivtrafiken

Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte 
på år 2030 och är sex stycken till antalet.  
Samtliga mål är applicerbara på allmän  
kollektivtrafik och de tre målen om nöjdhet, 
infrastruktur och minskad påverkan på hälsa, 
klimat och miljö omfattar även serviceresor. 

Persontransporter har en stor klimatpåverkan.  
För att bidra till nationella klimatmål behövs 
marknadsandelen för kollektivtrafiken öka.  
För allmän kollektivtrafik är därför målet om 
ökad marknadsandel hierarkiskt överställt 
övriga mål. 
 
Arbetet med att säkerställa att utveckling sker i 
riktning med dessa mål sker genom årlig upp-
följning och analys av en rad indikatorer som 
framgår av Tabell 4 och Tabell 5 på sidan 45.

År 2030 … 

År 2030 har andelen motoriserade resor som 
görs med kollektivtrafik ökat till 20 procent 
inom Örebroregionen. Kollektivtrafik har 
etablerat sig som en självklar valmöjlighet när 
avstånden är för långa för att gå eller cykla. Till-
gängligheten till kollektivtrafik har utvecklats i 
takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik 
som medel för att uppnå ett hållbart transport-
system ökat. 
 
År 2030 är förberedelsena inför att resa  
kollektivt minimala och såväl nya som vane- 
resenärer upplever det enkelt att få tillgång till 
information om avgångar, resetider, bytes- 
möjligheter, produktsortiment och trafik- 
förändringar. Resenärer upplever att allmän 
kollektivtrafik och serviceresor är pålitlig och 
att trafiken avgår och kommer fram i tid.

Figur 2. Mål för a l lmän kol lekt iv traf ik respekt ive ser v iceresor.
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År 2030 är kollektivtrafikutbudet 
sammanhållet och sömlöst oavsett 
om den genomförs med buss, tåg, 
färdtjänst eller annat trafikslag. Det 
klassiska utbudet av kollektivtrafik har 
kompletterats med en rad nya tjänster 
och trafikslag som kunder kombinerar 
för att tillfredsställa sina behov av 
resor. 

Trafikformerna Närtrafik och BRT 
har etablerats och fungerar ur kund-
synpunkt som naturliga delar i ett 
sammanhängande kollektivtrafik- 
system. Trafikformerna bidrar till 
ökad tillgänglighet, ökad marknads- 
andel samt minskad trängsel och lägre 
bullernivåer.

År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat 
sig de tekniska framsteg som gjorts 
gällande drivmedel och på fordons-
sidan för en stadigt minskad negativ 
påverkan på hälsa, klimat och miljö.

År 2030 har ytterligare ett stort antal 
hållplatser gjorts tillgängliga genom 
samarbete med kommunerna och  
Trafikverket. Hållplatserna är nu ut-
rustade för ökad attraktivitet, trygghet 
och erbjuder bra bytesmöjligheter. 
Miljön ombord på bussar och tåg är 
inbjudande och erbjuder möjlighet till 
både avkoppling och arbete.
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Pendling
Pendlingsmönstret inom Örebro län, oavsett 
färdmedelsval, domineras av två viktiga noder 
i form av Örebro och Karlskoga, även om 
Karlskoga tappat något sedan 2012. De största 
pendlingsströmmarna över kommungränser 
i länet sker radiellt mellan Örebro och övriga 
kommunhuvudorter i länet. I stråken  
Örebro–Karlskoga, Hallsberg–Kumla–Örebro 
samt Örebro–Lindesberg finns ett dubbelriktat 
pendlande, medan övriga stråk domineras av 
efterfrågan in mot Örebro.

Av figur 3 framgår vilka arbetsmarknads- 
områden som finns inom Örerbo län.  
Antalet primära arbetsmarknadsområden har 
inte förändrats sedan 2014. Däremot har det 
skett några förändringar i deras omfattning. 

Askersund har blivit en primär centralort 
istället för Zinkgruvan och samtidigt har det 
primära arbetsmarknadsområdet blivit större 
och omfattar även tätorterna Olshammar och 
Hammar (2018). Ett sekundärt arbetsmarknads- 
område har försvunnit. Det är Degerfors som 
tappat dragningskraften för orterna Svartå och 
Åtorp. Den senare klassas inte som tätort längre. 
Sedan 2014 har även orterna Röfors och Hälla-
brottet tappat klassningen som tätort.

Örebro arbetsmarknadsområde är länets stora 
kraftfält som har 66 000 förvärvsarbetande 
som pendlar inom området. Utöver dessa 
tillkommer de som arbetspendlar till orter ut-
anför arbetsmarknadsområdet (< 20 procent). 
Karlskoga arbetsmarknadsområde har 11 000 

Nuläge – Pendling och resande 
med allmän kollektivtrafik

Figur 3. Arbet smarknadsområden 2018 - samtl iga  

sysse lsat ta / för vär vsarbetande

arbetspendlare. Minsta arbetsmarknadsområdet 
är Kopparberg som har 750 arbetspendlare 
inom arbetsmarknadsområdet med Koppar-
berg som primär centralort.
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Figur 4. Utveckl ing av antal kol lekt iv traf ikresor med buss, befolkningsutveckl ing samt utbud av buss. 

F igur 5. Utveckl ing av region- och s tadstraf ik gäl lande utbud och resande.
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Resande med allmän  
kollektivtrafik
Utvecklingen av resandet med befintlig allmän 
kollektivtrafik  har analyserats fram till och 
med år 2019. De effekter som avrådan från 
att resa med bussar och tåg fick på resmönster 
under år 2020 och stora delar av år 2021 har 
gjort att de inte är representativa och pålitliga 
för analys av resandeutveckling. Prognosen för 
återhämtning efter reserestriktionerna är att 
marknadsandelen är tillbaka på 2019 års nivåer 
till 2025.

Resandet med kollektivtrafik i form av region- 
och stadstrafik med buss har under de senaste 
åren ökat relativt kraftigt efter en ganska svag 
period 2011–2015, se figur 4. Utbudet har ökat 
mer än resandet med undantag av 2018-2019 
då resandet fortsatte öka kraftigt.

Utbudet av allmän kollektivtrafik, mätt i tid- 
tabellstimmar, har ökat med 2,4 procent per år 
mellan 2011–2019 vilket är marginellt högre än 
de 2,3 procent som resandet ökat med.  

Befolkningen har ökat med 1 procent per år 
under perioden.

Drygt 65 procent av resorna som görs i den 
allmänna kollektivtrafiken med buss görs inom 
länets tre stadstrafiksystem. Sett till andel tid- 
tabellstimmar så utgör stadstrafiken 44 procent  
av totalen.

Resandeutvecklingen skiljer sig även något åt 
mellan regiontrafik och stadstrafik och detta 
framgår av figur 5. Resandet med stadstrafiken 
i Karlskoga och Örebro har ökat med i genom-
snitt 3,2 procent per år under perioden 2011-
2019. Samtidigt har utbudet i stadstrafiken 
haft en marginell ökning på i genomsnitt 0,4 
procent per år.  
 
Utbudet i regiontrafiken har ökat 4,4 procent 
i genomsnitt samtidigt som resandet har ökat 
med 0,6 procent.

1  Ytterligare kartläggning av länet gällande befolkningsutveckling, sysselsättning, pendling, restider, prisutveckling etc  finns i Bilaga 1 till detta program

Figur 6. Utveckl ing av utbudet inom region- respekt ive de tre s tadstraf ik systemen (2011=100). 
Obser vera at t det är index och inte utbuds km.
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Faktorer som ökar attraktivitet 
och nöjdhet

Svensk och internationell forskning målar upp en tydlig bild av vilka faktorer som har inverkan på 
hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs.2 Dessa faktorer framgår av figur 7 nedan. Målsättningarna 
i detta program tar avstamp i denna forskning för att säkerställa att formulerade strategier faktiskt 
leder mot ovan uppsatta mål för kollektivtrafiken.

Figur 7. Faktorer som påverkar attraktivitet som i sin tur kan leda til l ökat resande och ökat uttryck av nöjdhet hos kund.

2  Dickinsson, J , & Wretstrand, A  (2015)  Att styra mot ökad kollektivtrafikandel  Lund: K2 Reaserch
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Strategisk inriktning för 
kollektivtrafiken

I detta kapitel beskrivs vilka centrala strategier 
som används i arbetet för att uppnå målen och 
därmed erbjuda attraktiv och tillgänglig allmän 
kollektivtrafik och serviceresor. 

Den grundläggande hållningen är att allmän 
kollektivtrafik ska vara en faktor som bidrar till 
samhällsutveckling i såväl landsbygdsmiljö som 
i tätorter. Utbudet ska utvecklas trafikslagsöver- 
gripande där varje trafikslag eller linjetyp är en 
del av helheten. Utbudet utvecklas i samverkan 
med planeringsprocesser i kommunerna men 
kan även användas för att bana väg för etable-
ringar och utbyggnad.

I tider där vanor och beteenden förändras är 
det viktigt att vara lyhörd och utgå från befolk- 
ningens preferenser och behov av resande. 
Viktigt är att identifiera eventuella skillnader 
mellan kundgrupper med särskilt fokus på 
barn och unga.

För att undersöka kunders behov är arbetssättet 
något annorlunda än vad det var för några 
år sedan. Då var det vanligt att prognoserna 
byggdes utifrån hur de gamla resmönstren såg 
ut.  Idag läggs större vikt vid prognoser om 
var och när resenärer kommer vilja resa fram-
över. Därutöver är det inte minst viktigt att 
inriktningen för kollektivtrafiken också tar sin 
utgångspunkt i de mål som finns uppställda. 
Det är inte alltid att människors samlade vilja 
att resa på ett sätt överensstämmer med exem-
pelvis klimatmålen. 

I tabellen nedan finns strategier sammanfattade 
i fyra olika kategorier och under efterföljande 
rubriker följer en genomgång där strategierna 
beskrivs ytterligare och sätts i kontext. Samtliga 
strategier är applicerbara i arbetet med allmän 
kollektivtrafik och en handfull är även applicer-
bara i arbetet med serviceresor. Vilka dessa är 
framgår i texterna som följer.

Tabell 1. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektiv trafiken.
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Trafikering
Vid utveckling av trafiken, i syfte att locka fler 
resenärer, bör man i första hand se över om 
det går att minska restiden. Relationer med 
störst efterfrågan på resor behöver trafikför-
sörjas så att kunder erbjuds både hög turtäthet 
och korta restider. Prioritera i första hand 
högre turtäthet i relationer under 30 minuter. 
Vid kortare resor utgör anslutningsresor till 
hållplats samt väntetid en förhållandevis stor 
andel av den totala restiden. 

För att minimera dold väntetid är det vid  
utveckling av trafiken generellt bättre att sätta 
in en extra avgång istället för att försöka minska 
restiden. Observera att ”högre turtäthet” inte 
per definition innebär ”hög turtäthet”. I längre 
reserelationer utgör kollektivtrafikresan en 
större andel av den totala restiden och därför 
bör kortare restider prioriteras i relation över 
30 minuter. 

Dagens trafikutbud innebär bytesfria resor 
mellan Örebro och övriga kommunhuvudorter 
i de flesta fall. Denna princip bör bevaras även 
framåt eftersom det är mellan Örebro och  
angränsande nodstäder som störst resande- 
flöden kan ses.

Trafikutvecklingen ska ske på ett sätt som slår 
vakt om värdena pålitlighet och punktlighet 
eftersom de påverkar attraktiviteten i stor  
utsträckning. Det handlar dels om att 
människor ska uppleva linjedragningar varaktiga 
 över tid, vilket även möjliggör ett byggande 
och investerande i kollektivtrafiknära lägen. 

  
Det innebär även att invånare och besökare-
måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår 
och kommer fram i tid för att våga planera sin 
vardag och fritid med hjälp av den och känna 
möjlighet att anpassa sitt resande efter oförut- 
sedda händelser. Punktligheten är viktigt för 
såväl resenärer inom allmän kollektivtrafik som 
inom serviceresor.

 
Attraktiv och tillgänglig resa
Utveckling av hållplatser och stationer i  
anslutning till kollektivtrafiken ska leda till ökad 
funktion utifrån ett ”hela-resan”-perspektiv.  
Det innebär att det i större utsträckning behöver 
etableras infrastruktur för att parkera, låsa fast 
cykel eller ta del av free floating-mobilitet vid 
punkter där kunder förväntas lägga tid på att 
byta mellan olika transportmedel. 

Det förutsätter i sin tur en fortsatt utveckling 
av samarbetet med kommuner och Trafikverket 
gällande byggande av hållplatser, pendlar- 
parkeringar eller mobilitetshubbar för bilar, 
cyklar eller andra transportmedel. Det över-
gripande syftet är att öka tillgängligheten och 
efterfrågan på resor i stråken med stor efter-
frågan på resor. Vi ska i större utsträckning 
möjliggöra för att kombinera transportslag och 
för det krävs en bredare definition av stationer 
och hållplatser. 
 
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och 
utrusta bussar och hållplatser enligt tillgänglig- 
hetskraven ska fortsätta.  
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Bedömningar av hur utformningen påverkar 
kunders upplevda trygghet ska ges ökat fokus.  
 
Ökad fysisk tillgänglighet ökar förutsättningarna 
för att kunder ska kunna röra sig  mellan trafik- 
systemen allmän kollektivtrafik och service- 
resor. Arbetet består exempelvis av en fortsatt 
utbyggnad av audiovisuellt informationssystem 
på bussar och kraftsamla för att höja hållplats-
standarden i länet.  
 
I kapitlet Infrastruktur och kollektivtrafik fram-
går definitionen av tillgänglig hållplats samt vilka 
utrustningsnivåer som är lämpliga beroende 
på resande från hållplatsen, om den utgör en 
målpunkt för specifik kundgrupp, hållplatsens 
funktion kopplat till byte mellan färdmedel 
samt hastighet på väg. 

Fokus för åtgärder är hållplatser i utvecklings-
områden utpekade i den Regionala utvecklings- 
strategin, RUS. I arbetet är det viktigt att 
åtgärderna inte skapar hållplatser som öar av 
tillgänglighet. Ett verktyg som ska användas för 
att undvika detta är genom samordning mellan 
arbetet att bygga ut infrastruktur för gång och 
cykel och tillgänglighetsanpassning av hållplatser.

Kunders upplevelse av att känna tillit till och 
planera sina resor med kollektivtrafiken ökar 
i takt med att de har tillgång till information 
om trafiken i realtid. Det sker exempelvis 
genom buss på karta eller genom tillgång till 
störningsinformation. Utvecklingskraft bör 
därför läggas på att utveckla metoder för att 
tillhandahålla realtidsinformation om tider, 
körvägar, beläggning, eventuella förseningar 
och inställda turer. En viktig konkurrensfördel 

i kollektivtrafiken är möjligheten att använda 
restiden effektivt, exempelvis för arbete eller 
avkoppling. Fordonsflottan ska utvecklas för 
att kunder som reser i nedan typer av trafik ska 
erbjudas kompletterande komfort:

• Resor över 30-35 minuter

• Linje (med minst ovan angiven körtid) som 
körs i de nodsammanbindande  
kollektivtrafikstråken

• Linje (med minst ovan angiven körtid) som 
körs med expressbussar eller regionlinjer 
med många avgångar och hög andel  
arbetspendling. 

Kompletterande komfort kan vara exempelvis 

eluttag, wifi och fällbara säten. 

Covid19-pandemin har påverkat definitionen 
av acceptabel trängsel i väntan på och ombord 
på kollektivtrafiken. Detta ställer nya krav på 
utbudet och analyserna av efterfrågan på resor. 
Det finns med anledning av detta behov av 
att etablera nya metoder att förutse trängsel 
samt att dimensionera trafikutbudet där efter. 
Den satsning som bedöms ge absolut störst 
hämmande effekt på förekomsten av trängsel i 
länets kollektivtrafik är utveckling av ett system 
för Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro stad. 
Systemet kommer att innebära utökning av 
turtätheten i de stråk där vi idag har såväl det 
största resandet som störst antal avgångar med 
trängselproblematik. En annan åtgärd för att 
minska trängsel kan vara att ta fram pris- 
modeller som stimulerar fler resenärer att välja 
de avgångar som normalt har en låg beläggning.
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Försäljning
Priset är dels en ekonomisk faktor men fungerar 
även som ett viktigt verktyg som kan bidra till 
att öka nöjdheten hos de som reser samt locka 
fler resenärer. Överlag finns en ambition att 
Örebro län ska ha priser som gör resande med 
allmän kollektivtrafik konkurrenskraftigt jäm-
fört med att resa med bil. Nyligen har också 
den geografiska giltigheten styrts om till fem 
nivåer; tätort/kommun, ett område, två om-
råden och län. Syftet är att detta ska upplevas 
som en sänkt tröskel för kunder att använda 
kollektivtrafiken vid fler tillfällen än innan.

För att bättre nyttja de resurser som läggs och 
står till förfogande för kollektivtrafiken ska en 
hög beläggning eftersträvas under hela trafik-
dygnet. Prismodeller, som är en del i det totala 
erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra 
till att attrahera fler resenärer samtidigt som 
tillförsel av intäkter inte äventyras. Modellerna 
ska vara konsekventa och ge lika förutsättningar 
 i hela länet.

  
Säljlösningar och informationskanaler ska 
utvecklas för att minimera kraven på för- 
beredelser inför resor med kollektivtrafiken. 
Sådana lösningar bidrar även till kortare restider 
och enkelhet för resenären. För att lyckas 
behöver digitala kanaler för försäljning och 
information utvecklas framåt. Kopplat till 
information ligger utmaningar i att på bredare 
front erbjuda pålitlig tillgång till realtid i alla 
trafiktyper samt störningsinformation. 

Påverkanskampanjer har visat sig ha god effekt 
på efterfrågan och att låta kunder prova utbudet 
har gjort att många stannat som kunder.  
Strategin bör därför vara att fortsätta med 
detta både på lång sikt men även på kortare 
sikt i utmaningen att återetablera resandet efter 
minskningen av resandet efter restriktionerna 
under Coronapandemin.
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Hälsa, klimat och miljö 
Kollektivtrafiken utgör ett verktyg för att 
minska transporters negativa effekter på hälsa, 
klimat och miljö. Det är även viktigt att jobba 
med att säkerställa att utförandet av trafiken  
i sig har så liten negativ effekt som möjligt på 
samma mål. 

Ett tredje perspektiv är att kollektivtrafikresande 
innebär att resenärer rör mer på sig i vardagen 
och genererar färre utsläpp av partiklar och 
buller jämför med om resan gjorts med bil. 
Slutsatsen är att kollektivtrafikresandet genererar 
betydande positiva hälsoeffekter och en för-
bättrad hälsa innebär i sin tur en samhälls- 
ekonomisk nytta när belastning på vård minskar.

Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när 
det gäller att minska transporternas negativa 
klimatpåverkan. Självklart är det viktigt att det 
sker en fortsatt omställning till en privatbilism 
som sker med fordon med så liten klimat-
belastning som möjligt. Men för att minska 

persontransporternas negativa klimatpåverkan 
är det allra viktigaste att så många bilresor som 
möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller 
cykel.

För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 
vi har en kollektivtrafik som dimensioneras för 
att klara en ökad marknadsandel i nivå med såväl 
efterfrågan som de uppställda klimatmålen. 
Det är centralt att kollektivtrafiken utformas 
så att den är ett alternativ som upplevs mer 
attraktivt än bilen eftersom kollektivtrafik bara 
fungerar som verktyg för att nå klimatmålen 
om den används. 

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska 
vara såväl klimat- och resursmässigt hållbar,  
är att den har en beläggning som uppgår till en 
nivå som gör att det finns klimatnyttor med att 
människor väljer kollektivtrafiken framför att åka  
bil och att marknadsandelen ökar enligt mål-
sättningen. För att uppnå detta krävs förändrade 

Figur 8. Allmän kollektiv trafik
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resebeteenden och arbetet med beteende- 
påverkan behöver utvecklas. Både drivet av 
Region Örebro län men även inom nätverk 
tillsammans med kommuner och andra  
samhällsaktörer.

Utöver att så många som möjligt reser med  
kollektivtrafiken, är det viktigt att kollektiv- 
trafiken i sig ger så små avtryck som möjligt 
på klimat och miljö. När vi nu tar steg bortom 
fossilfrihet inom allmän kollektivtrafik, och så 
småningom även inom serviceresor, utökas  
ansatsen med att minimera drivmedlens  
påverkan på övriga svenska miljömål3. Även 
om minskad miljöpåverkan och minskad energi- 
förbrukning är den huvudsakliga inriktningen 
för kollektivtrafikens drivmedel är biogas allt-
jämt ett relevant drivmedel mot bakgrund av 
dess positiva effekter när det gäller att under-
stödja en lokal kretsloppsekonomi som gör att 
miljövärdet är högt trots en något lägre energi-
effektivitet.

Efterfrågan på biodiesel kommer sannolikt att 
öka kraftigt fram till 2030, främst till följd av 
reduktionsplikten för diesel som införs stegvis. 

De föreslagna nivåerna i reduktionsplikten 
skulle leda till att andelen av biodiesel ökar till 
78 procent 2030. Detta är att jämföra med en 
andel på 31 procent för 2021. Sammantaget 
innebär detta en osäker tillgång på biodiesel 
och en trolig prisökning på drivmedlet under 
kommande år. 

För serviceresor ligger fokus på att nå målet 
om 100 procent fossilfria drivmedel samt att 
öka andelen utsläppssnåla (max 50g Co2/
km) och utsläppsfria (0g Co2/km) fordon i 
fordonsflottan. För allmän kollektivtrafik är 
behovet främst att minska behovet av biodiesel 
samt att påbörja elektrifiering av fordon inom 
stadstrafiksystemen. Prioriteringen av driv-
medel visualiseras för allmän kollektivtrafik i 
figur 8 och för serviceresor i figur 9 ovan.

3  Minskad klimatpåverkan, Ökad biodiversitet och minskad giftighet för djur och miljö, Ökad resursåtervinning, Minskad försurning, Minskad 
övergödning, Förbättrad luftkvalitet, Minskat trafikbuller under 50 km/h

Figur 9. Servicetrafiken
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Inriktning för utbud av 
allmän kollektivtrafik

De angivna målen samt den strategiska  
inriktningen för kollektivtrafiken leder över till 
att definiera det behov av kollektivtrafik som 
antas vara nödvändigt för att nå målen. Med 
utgångspunkt i analysen av resandeunderlag, 
pendlingsutveckling, färdmedelsval etc. som 
gjorts i bilaga 1 har det gjorts en bedömning 
av behov av kollektivtrafik som beskrivs i detta 
kapitel. 

De behov som uttrycks nedan kommer att 
fullgöras antingen genom att kommersiella 
aktörer kör kollektivtrafiken eller genom beslut 
om trafikplikt. Trafikpliktsbeslut innebär att 
kollektivtrafikmyndigheten upphandlar trafiken 
eller anordnar den i egen regi. Inriktningen för 
kollektivtrafiken kommer således att påverka 
transportbranscher som buss, tåg och taxi.

Förutsättningarna för en god kollektivtrafik 
som samordnar personers resbehov ser olika ut 
på olika platser i länet och merparten av antalet 
resor som sker i Örebro län sker inom Örebro 
tätort och mellan Örebro och närliggande 
orter. Utbudet av kollektivtrafik baseras på 
efterfrågan på resor i olika relationer eftersom 
en viktig utgångspunkt är att kollektivtrafiken 
har effekt på samhällsutvecklingen endast om 
den används.  
 
Forskning visar att det är mer klimateffektivt 
att köra buss än bil om antalet passagerare är 
>6,3 passagerare (Euro5/Euro6 teknologi) res-
pektive >4,5 passagerare (elfordon) i bussen.4 
Kollektivtrafiken i Örebro län ska vara baserad 
på tät och snabb trafik i de relationer där efter-
frågan på resor är stor.  
 

Tabell 2. Utbudstabell som anger minimum av utbud i den vikt igaste reserelat ionen i traf ikslag, antal 
avgångar vardag och helg samt sy f te med traf iken. Trafiken relaterar utbudsmässigt direkt t i l l  befolk-
ningsstorleken i länets tätor ter.
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Regionaltåg 
Den regionala tågtrafiken syftar både till att 
användas för dagliga resor inom länet och för 
pendling och sällanresor över lite längre  
avstånd. Flertalet av de större målpunkterna 
ligger utanför länet. Regionaltågen nyttjas i första 
hand för resor i avståndsintervallet 20–200 
kilometer. Tågen är därmed viktiga både för 
trafiken inom länet och för regionförstoringen 
med möjligheten att nå andra arbetsmarknader.

Örebro län har tillsammans med grannregionerna 
ett gemensamt intresse av att  utveckla regional 
tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de 
regionala behoven. Den gemensamma utveck-
lingen bör ske genom etablerandet av ett  
gemensamt storregionalt stomnät som utgår 
från nuvarande regionala tågtrafiken inom  
Mälardalen och Bergslagen. 

Kravet på stabilitet över tiden och löpande 
kapacitetsutbyggnad gör att den storregionala 
stomtrafiken behöver regleras i olika former av 
avtal om trafikutbud, fordonsförsörjning och 
tillgång till spårkapacitet. Storregional stom-
trafik på spår bedöms inte ha möjlighet att 
vara kommersiellt lönsam i en omfattning som 
motsvarar regionens behov. 

Utvecklingen av det regionala stomnätet kräver 
därför att överenskommelser görs mellan de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafi-
kens omfattning och finansiering. Regionens 
behov av en snabbare trafik som med kor-
tare restider driver på regionförstoringen och 
binder samman de större städerna i Mälardalen 
och Stockholm. 

Trafiken längs västra stambanan mot Göteborg 
är också viktigt vilket framgår av inriktningen i 
den regionala utvecklingsstrategin.  
 
Här följer en genomgång av tågutbud och 
huvudsakliga målpunkter i respektive delstråk 
inom länet och bortanför länsgränsen. 
 
Norr  
Sträckan Örebro-Frövi-Lindesberg-Kopparberg 
trafikeras av Tåg i Bergslagen  med timmestrafik 
som grund, förstärkt med halvtimmestrafik på 
morgon och eftermiddagen mellan Örebro och 
Lindesberg. Detta utgör en delmängd av antalet 
avgångar i Tabell 2 ovan. Tågen fortsätter 
mot Dalarna där Ludvika och Borlänge är viktiga 
målpunkter. Sträckan Hallsberg–Örebro– 
Frövi–Skinnskatteberg trafikeras även den av 
Tåg i Bergslagen. Utbudet av trafik i relationen 
är begränsat till ett fåtal avgångar per dag. 
 
Söder 
I relationen Örebro-Kumla-Hallsberg är  
inriktningen att tillhandahålla halvtimmestrafik 
i högtrafik och timmestrafik övrig tid. Trafiken 
tillhandahålls med en kombination av Tåg i 
Bergslagens och SJ:s tåg. Detta utgör en del-
mängd av antalet avgångar i Tabell 2 ovan. 
 
Öster  
På Mälarbanan och Svealandsbanan bedrivs 
också regionaltågstrafik. Viktiga målpunkter 
längs dessa banor är främst nodstäderna 
Stockholm, Västerås och Eskilstuna. Trafiken 
på Svealandsbanan drivs av Mälardalstrafik, 
medan trafiken på Mälarbanan körs av  
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SJ på kommersiell grund. Från Hallsberg går 
det både fjärrtåg och regionaltåg mot Stock-
holm. Fjärrtågtrafiken körs på kommersiell 
grund och bedrivs främst av SJ med korta 
restider mellan Hallsberg och Stockholm.  
Regionaltågstrafiken bedrivs av Mälardalstrafik 
vars syfte är att skapa god tillgänglighet mellan 
Hallsberg, Vingåker och Katrineholm, Söder-
tälje och Stockholm.  

Sydöst 
Mot Östergötland bedrivs regional tågtrafik 
från Hallsberg ner till Mjölby. Trafiken bedrivs 
av Tåg i Bergslagen. Syftet med trafiken är att 
skapa tillgänglighet till Linköping och Norr- 
köping, men också för att tillgängliggöra resor 
söderut på södra stambanan mot Malmö 
och Köpenhamn. Inom programperioden 
kommer ett nytt dubbelspår att färdigställas 
som minskar körtiden i relationen. Dessa nya 
förutsättningar ger potential för en attraktivare 
trafik oavsett om den utförs av offentliga eller 
kommersiella aktörer.

Väster 
Mot Västra Götaland går SJ:s kommersiella 
regionaltågstrafik i riktning mot Skövde och 
Göteborg. Längs Kinnekullebanan bedriver 
Västtrafik regional tågtrafik mellan Göteborg 
och Örebro med några få avgångar per dag. 
Från Västra Götalandsregionen finns ett  
intresse att knyta samman Mariestad och andra 
orter längs Kinnekullebanan med Örebro. För 
Örebro läns del är trafikens främsta syfte att 
trafikförsörja sträckan Örebro till Laxå. Från 
Hallsberg bedriver SJ kommersiell tågtrafik 
mot Degerfors, Karlstad och Oslo.  
 
I väntan på en ny järnväg mellan Örebro och 
målpunkter västerut mot Värmland med kon-
kurrenskraftiga körtider är expressbusstrafik 
den trafikform som erbjuder mest attraktiva 
resmöjligheter för interregionalt resande vidare 
mot Karlstad. 
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Expressbusstrafik
Expressbusslinjerna används i första hand för 
att skapa snabba förbindelser mellan Örebro 
tätort och övriga kommunhuvudorter som inte 
är sammanlänkade med tågtrafik. Expressbuss-
trafiken syftar huvudsakligen till att erbjuda 
resor i arbets- och studiependlingssyfte. 

Expressbusslinjer trafikeras enligt principen:  
få hållplatser och gen linjesträckning och bör  
angöra hållplatser som bidrar till en nettoökning 
av antalet resenärer. Det innebär generellt att 
det är få stopp i glesbebyggda områden, medan 
tätare stopp kan vara befogade inom tätorter. 
Det kan dock variera beroende på vilka övriga 
stråk av allmän kollektivtrafik som express-
busslinjen sammanfaller med och vilka tidsvinster 
som ett reducerat antal stopp kan leda till.

Utbud på linjer i följande relationer bör utgöras 
av expressbusstrafik:

• Karlskoga–Örebro

• Askersund–Örebro

• Nora–Örebro

• Hällefors–Örebro

• Fjugesta–Örebro

Fordonen som kör dessa linjer ska hålla en 
motsvarande komfort som regionaltågen, för 
att bland annat möjliggöra nyttjande av restiden 
för arbete eller studier.

Regionbusstrafik
Det finns fler relationer än de som trafikeras 
av tåg och expressbusstrafik, där det finns en 
stor efterfrågan på resor till arbete, studier eller 
fritidsaktiviteter. Dessa relationer trafikeras 
av regionlinjer med minst 10 turer i vardera 
riktningen per vardag. I relationer där utbudet 
består av både tågtrafik och regionbusstrafik 
samplaneras de så att parallellkörning undviks. 

Tåg- och expressbusstrafikens syfte är att  
erbjuda snabba resor mellan kommunhuvud- 
orter och större tätorter medan regionbuss- 
trafiken på motsvarande sträcka ska fokusera 
på mellanmarknaderna och i den mån det är 
möjligt stärka tågtrafiken genom bytesmöjligheter 
mellan tåg och buss. Regionlinjerna ska, så 
långt det är möjligt, ha samma linjesträckning 
varje tur och körvägsvarianter ska undvikas. 

Landsbygdstrafik
Linjetypen landsbygdstrafik innefattar linjelagd 
allmän kollektivtrafik som inte är tåg, express- 
eller regiontrafik. Det är generellt busslinjer 
med 3-5 avgångar per vardag och har en 
yttäckande linjesträckning ofta med en tidtabell 
anpassad till skoltider lokalt. 

Utbudet riktar sig framförallt till skolpendlare 
och arbetspendlare men till viss del även  
fritidsresor. Det kan även vara en trafikform 
som matar till en bytespunkt med högre  
trafikutbud.
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Närtrafik
Där tillräckligt underlag saknas för linjelagd  
trafik är anropstyrd trafik ett alternativ. När- 
trafiken utgör en förlängning av den tidtabells- 
lagda allmänna kollektivtrafiken i Örebro län. 
Utbudet av närtrafik riktar sig till personer som 
bor utanför tätorter mer än 1 kilometer från en 
hållplats som angörs av express- eller region-
trafik med buss eller tågtrafik. Det huvudsakliga 
syftet är att ge invånarna på landsbygden 
möjlighet att nå service (handel, apotek, vård-
central eller bibliotek) i närmsta tätort. Resor 
erbjuds när efterfrågan på kollektivtrafikresor 
är något lägre och resenären hämtas i nära  
anslutning till bostaden och går till närtrafik-
hållplatser i närmsta tätort. Resenären kan  
därifrån välja att fortsätta sin resa vidare med 
annan kollektivtrafik. Närtrafikresor samplaneras 
med andra närtrafikresor samt med färdtjänst- 
och sjukresor. 

Stadstrafik
Stadstrafik omfattar linjer/linjenät som är geo-
grafiskt avgränsade till en tätort. I Örebro län 
finns stadstrafik i Örebro, Karlskoga och  
Lindesberg. För stadstrafiken är lägsta utbuds- 
nivå en avgång i halvtimmen under högtrafik 
och en avgång i timmen i lågtrafik. Det ska 
även finnas turer under kvällar och helger.  
Det finns stråk i stadstrafiken där efterfrågan 
på kollektivtrafik är större vilket medger en 
högre turtäthet. 

I stråk med stor efterfrågan på resor i stads- 
trafiken både i Örebro, Karlskoga och Lindes-
berg ska busstrafiken ha hög framkomlighet. 
Det betyder att bussen bör prioriteras i gatu-
rummet, att avstånd mellan hållplatser inte bör 

vara kortare än 400 meter och inte längre än 
800 meter vid bebyggelse. Örebro stad växer, 
både genom förtätning men även genom att 
nya bostadsområden byggs i ytterkanterna.  
Det optimala för ett hållbart resande, med 
buss, från de nya bostadsområdena är att de 
ligger i kollektivtrafikstråk där det redan finns 
ett stort utbud av kollektivtrafik eller utgör en 
förlängning av dessa stråk. Förändringar i linje- 
sträckningar på grund av ny bebyggelse ska 
enbart göras om det genererar ett nettotillskott 
av resenärer. 

Bus rapid transit - BRT

Örebro stad har, när detta program tas fram, 
en av Sveriges långsammaste stadstrafiksystem 
och i syfte att kraftigt minska restiderna och 
åstadkomma en positiv resandeutveckling 
byggs ett BRT-system. Trafikstart för systemet 
sker etappvis mellan åren 2023 och 2025 och 
genomförandet sker i alla steg i tätt samarbete 
mellan Örebro kommun och Region Örebro län. 
 
De systemegenskaper som är rådande för 
BRT-systemet i Örebro är: 

• Systemet ska vara lätt att förstå och använda 

• Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design 
och varumärke 

• Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö 
med hög kvalitet 

• Egna körbanor och full prioritet i korsningar

• Gena linjesträckning med mjuk linjeföring, 
jämn körbana med hög kvalitet. 
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Med ett BRT-system finns potential till att 
sänka körtidskvoten från dagens 1,8–1,9 ner 
till 0,9–1,2. Detta beräknas ge en ökning av 
resandet på 20–30 procent. 

Länsgränsöverskridande allmän 
kollektivtrafik med buss 
Efterfrågan på allmän kollektivtrafik i relationer 
som korsar länsgränser ska utredas löpande 
tillsammans med, och på lika villkor som, efter-
frågan inom länet. I dagsläget körs majoriteten 
av utbudet av allmän kollektivtrafik i relationer 
över länsgräns med tåg som beskrivits under 
Regionaltåg. Ett antal länsöverskridande rela-
tioner med efterfrågan på resor saknar dock 
tågförbindelse och där är det av strategiskt 
viktig betydelse för Örebro län att bibehålla 
busstrafik. I dagsläget domineras utbudet av 
resmöjligheter med buss till målpunkter i Värm-
land (ex Filipstad, Kristinehamn och Karlstad) 
respektive Västmanland (Arboga).  

Trafikplikt eller kommersiell 
trafik 
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik (Kollektiv-
trafiklagen) öppnar för att behovet av kollektiv- 
trafik kan tillgodoses genom att kollektiv- 
trafikmyndigheten beslutar om trafikplikt eller 
att kollektivtrafikoperatörer driver den på kom-
mersiella grunder. Den strategiska inriktningen  
som beskrivs i kapitlet Strategisk inriktning för 
kollektivtrafiken, samt det behov av kollektiv-
trafik som beskrivs ovan, är utgångpunkten för 
om kollektivtrafikmyndigheten väljer att fatta 
beslut om trafikplikt eller väljer att förlita sig på 
de kommersiella aktörernas initiativ.  

Utöver dessa kriterier är det också avgörande 
att resenärerna kan erbjudas ett utbud av 
kollektivtrafik som är stabilt över en längre tid. 
Inför beslut om trafikplikt hålls samråd med 
entreprenörer för att klargöra om det finns 
intresse att driva delar av kollektivtrafiken på 
kommersiell grund.

Anpassning till kraftig  
förändring av efterfrågan
Det är kollektivtrafikmyndighetens ansvar att 
kontinuerligt anpassa utbudet av kollektivtrafik 
efter en förändrad efterfrågan och marknads- 
potential. Normalt sker detta i samråd med 
kommunerna i samband med att nya bostads- 
områden uppförs eller nya verksamheter 
etableras och tabeller justeras i samband med 
tidtabellsskifte. 

Om det däremot sker en hastig och omfattande 
förändring av efterfrågan, så kan det vara 
aktuellt med en särskild samverkan med berörd 
part för att kunna tillgodose efterfrågan vid 
tillfälle som avviker från rutinen.
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Kommersiell kollektivtrafik

Det är Transportstyrelsen som i sin författnings- 
samling TSFS 2012:2 anger regler för anmälan 
om trafikstart, upphörande samt förändrat 
utbud av kommersiell trafik. Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten är mottagare av 
anmälan och den ska inkomma 21 dagar innan 
trafik startar eller upphör samt i vissa fall även 
vid förändringar.

Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional 
kollektivtrafik ska på konkurrensneutrala och 
icke-diskriminerande villkor ha tillträde till 
hållplatser och bytespunkter i länet. Kollektiv- 
trafikmyndighetens ambition är att genom en 
god dialog med väghållare och övriga trafikerande 
entreprenörer kunna tillgodose tillräcklig  
kapacitet för att samtliga trafikerande bolag ska 
kunna angöra hållplatser som önskat.  

Gällande fysisk plats för att angöra är kollektiv- 
trafikmyndighetens förhoppning att åtgärder 
som prisstyrning och tidstyrning inte ska vara 
nödvändiga för att klara efterfrågad kapacitet.  
 
När det gäller förmedlande av digital information 
om avgångstider etcetera erbjuds det där mot-
svarande möjlighet finns för kollektivtrafik- 
myndighetens trafikutbud. I Örebro län bedöms 
kapacitetsbrist vid bytespunkter i första hand 
kunna uppstå vid Örebro resecentrum.

Vid etablering av kommersiell kollektivtrafik 
ska också trafikföretagen ges möjlighet att föra 
dialog med Kollektivtrafikmyndigheten om 
eventuell biljettsamverkan.
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Färdtjänst och riksfärdtjänst

Region Örebro län utreder och prövar tillstånd 
till färdtjänst och riksfärdtjänst för samtliga av 
länets 12 kommuner. Det är ett ansvar Region 
Örebro län har sedan hösten 2001. Den som 
beviljas färdtjänst kan resa med servicerese- 
fordon i och emellan länets samtliga kommuner 
samt 30 kilometer utanför länsgränsen.  

Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst utreds också 
rätten till månadskort samt särskilda villkor vid 
färdtjänstresa, exempelvis ensamåkning, två 
ledsagare, direktresa eller särskild placering i 
fordonet. Antalet personer i länet med tillstånd 
till färdtjänst uppgick år 2019 till cirka 10 700 
stycken, vilket motsvarar 3,5 procent av befolk-
ningen. Detta är en ökning på 0,2 procentenheter 
sedan 2015.  

Rent praktiskt samplaneras och samkörs 
färdtjänst och sjukresor inom länet. Fordonen 
används även för att utföra anpassad skolskjuts 
och andra kommunresor exempelvis resor till 
och från daglig verksamhet. 

Vid beviljande av färdtjänsttillstånd får personen 
även automatiskt tillstånd att boka resor till 
vården (sjukresor) med serviceresefordon. 
Detta sker då till samma egenavgift som finns 
inom färdtjänsten. 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden 
beviljas ersättning för de merkostnader som 
uppstår för resan till följd av kundens funktions- 
nedsättning. Ersättningen kan exempelvis bestå 
i beviljande av serviceresefordon för att ta sig 
till/från resmålet eller i form av utbetalning av 
en ledsagares biljettkostnader i samband med 
resa med allmänna kommunikationer. 
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Prissystem för färdtjänst
Grunderna för prissättning av den egenavgift 
kunden betalar för att resa med färdtjänst i 
Örebro län ska utgå ifrån att: 

• resan erbjuder en högre servicegrad än 
motsvarande resa med allmänna kommuni-
kationer och därmed ska egenavgiften vara 
större vid resor med färdtjänst.

• priset är relaterat till reslängden, utifrån en 
miniminivå och en maxnivå.

• undantaget från prissättningen är må-
nadskort för arbets- och studieresor där 
prissättningen överensstämmer med den 
kostnad som gäller för motsvarande resa 
med allmän kollektivtrafik. Resor till och 
från förtroendeuppdrag ingår också i de 
resor som kunden kan få månadskort för.

Beslut om förändringar av priserna sker i sam-
råd med kommunerna.

Under 2019 var den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst med serviceresefordon cirka 3 
miljoner kronor. Antalet riksfärdtjänstresor med serviceresefordon var cirka 1 300 stycken. När 
det gäller ersättning för merkostnader i samband med riksfärdtjänstresa med allmänna 
kommunikationer med ledsagare betalades drygt 32 000 kronor ut för 28 stycken resor 2019. Den 
statistik som finns från 2020 har så starkt påverkats av pågående pandemi att dessa siffror inte 
bör jämföras med, då det var väldigt mycket färre resor under det året.

Prissystem för riksfärdtjänst
Regeringen har meddelat föreskrifter om 
kundens egenavgifter som anges i förordning-
en (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst. Egenavgiften får därmed varken 
vara lägre eller högre än den som är angiven i 
förordningen. Utgångspunkten för egenav- 
gifterna är vad normala reskostnader är för att 
resa med allmänna kommunikationer, tåg  
2:a klass. 
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Organisation och  
arbetsfördelning

Regional samverkan
Region Örebro län utgör den regionala kollektiv- 
trafikmyndigheten (RKTM) i Örebro län.  
Mer specifikt är det, under nuvarande mandat-
period, samhällsbyggnadsnämnden som har 
myndighetsuppdraget inom organisationen. 
Den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlades 
2012 och finansieras till 100 procent av Region 
Örebro län. Färdtjänstdelen av serviceresor 
finansieras av kommunerna och sjukresor av 
Region Örebro län. 

Utgångspunkten för samverkan bör i första 
hand vara målen i trafikförsörjningsprogrammet. 
Måluppfyllelsen förutsätter en god koppling 
mellan trafikförsörjningsprogrammets innehåll 
och kommunala planer och strategier för  
bebyggelseplanering, trafikstrategier, parkerings- 
reglering etcetera. Måluppfyllelsen förutsätter 
även god samordning mellan trafikförsörjnings- 
programmet och länsplanen för transportinfra- 
struktur eftersom den fyller en viktig funktion 
när det gäller finansiering av infrastruktur 
kopplat till kollektivtrafiken. 

Utveckling av trafiken ska ske med god  
förankring med länets kommuner. Formerna 
för samverkan sker i flera olika forum och på 
olika detaljnivåer. För att tillgodose den  
kommunala förankringen av de beslut som 
fattas av kollektivtrafikmyndigheten finns ett 
regionalt samverkansråd som består av ledande 
kommunala politiker. Det finns också en  
samverkansstruktur med tjänstepersoner från 
länets kommuner i form av beredningsgrupp 
till regionala chefssamverkansgruppen för trafik 
och infrastruktur (KC/RD).  

Utöver detta finns fokusgrupper, möten inom 
tidtabellsprocessen samt samverkan inom 
separata utredningar som viktiga forum för 
erfarenhetsutbyte, dialog om prioritering och 
utveckling av trafiken.

För att utveckla trafiken krävs även en aktiv 
dialog med grannlän, operatörer och resenärer. 
Andra områden för dialog och samverkan kan 
vara periodkortsgiltighet och biljettmaskin- 
system samt olika tekniska system för exempelvis 
bussprioritering vid trafikljus och realtid. Att 
ingå i dessa system är förknippat med kostnader 
och kräver även viss framförhållning. 

Storregional samverkan
Samverkan med andra län är en viktig del i 
arbetet och det sker inom ett antal nätverk med 
länen inom Mälardalen. En Bättre Sits (EBS) 
samordnas av Mälardalsrådet och är ett nätverk 
av politiker med stöd av tjänstemän från de 
länsplanupprättande organen, de regionala kol-
lektivtrafikmyndigheterna samt Trafikverket vid 
behov. Den främsta uppgiften för En Bättre Sits 
är att ta fram en storregional systemanalys som 
är regionernas gemensamma prioriteringar och 
inspel till den nationella planen.  
 
I den storregionala systemanalysen beskrivs  
vilken kollektivtrafik regionerna har för avsikt 
att bedriva på järnväg och vilka infrastruktur- 
satsningar som krävs för att kunna uppnå 
en konkurrenskraftig trafik. Kartan i figur 
11 visualiserar inriktningen för storregional 
kollektivtrafik med tåg som tagits fram inom 
EBS-samarbetet.
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Figur 11. Strategi för tåg och expressbussar i Mälardalen framtagen inom det storregionala samarbetet En Bättre Sit s.



§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : trafikforsorjningsprogram-for-orebro-lan-2022-2030

 38 | Region Örebro län | Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022–2030 

Ett annat nätverk med påverkan på kollektiv-
trafikens uppdrag är ÖMS-samarbetet.  
De sju regionerna i östra Mellansverige  
genomför gemensamma studier för att under-
söka och sprida kunskap om förutsättningarna 
för att öka integreringen mellan länen och 
verka för en gemensam marknad för arbete, 
utbildning och bostäder. Regioner som ingår i 
ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala,  
Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland 
och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i 
samarbetet.

Utförande av trafik
Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger 
förutsättningar för genomförande av den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Det utbud 
som det fattas trafikpliktsbeslut om utförs av 
buss- och tågoperatörer som upphandlas eller 
är delägda av Region Örebro län. Tågoperatörer 
upphandlas tillsammans med andra län inom 
tågsamverkan som beskrivs nedan medan all 
busstrafik körs i egen regi och tilldelas Svealands- 
trafiken AB. All trafik utförs under varumärket 
Länstrafiken Örebro.

Sedan 2018 äger Region Örebro län trafikbolaget 
Svealandstrafiken tillsammans med Region 
Västmanland. I takt med att trafikavtal löper ut 
tas nya trafikpliktsbeslut och busstrafiken som 
dessa omfattar överlåts till Svealandstrafiken 
och utförs i egen regi eller upphandlas av tredje 
part. Svelandstrafiken ansvarar för att bedriva 
trafiken i enlighet med Region Örebro läns 
intentioner som anges i detta program och 
övriga strategier riktlinjer. Detta förutsätter ett 
väl fungerande samarbete inom alla aspekter 

av trafiken från tidtabeller, tekniska system, 
infrastruktur och kundkontakter. 
 
Region Örebro län är delägare i två tågtrafik-
bolag, Tåg i Bergslagen och Mälardalstrafik. 
Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av regionerna 
Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Örebro. 
Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna 
Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, 
Örebro och Östergötland. 

 
Region Örebro län är beställare av tågtrafiken. 
Planeringssamverkan kring den regionala tåg-
trafiken sker genom Mälardalstrafik och  
Tåg i Bergslagen, där frågor om planering,  
trafikering, marknadsföring, färdbevis och 
strategisk utveckling hanteras i nära samverkan 
med trafikbolag och berörda län. Samverkan 
kring tågtrafik sker också med Region Värm-
land, Region Östergötland samt med Västra 
Götalandsregionen, men i mindre omfattning.  

Trafikplikt
Mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet 
utgör grunden för myndighetens beslut om  
allmäntrafikplikt. Beslutet innebär att  
myndigheten slår fast vilka krav, till exempel på 
kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska 
uppfyllas avseende en viss trafik. Myndigheten 
får, efter överenskommelse med en eller flera 
andra regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
även fatta beslut om allmän trafikplikt inom 
myndigheternas gemensamma område.  
 
Trafikplikten grundar sig även på en analys av 
att det offentliga har ett legitimt intresse av att  
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kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som  
kommersiella aktörer inte skulle erbjuda. 
Observera dock att myndigheten inte i någon 
särskild form behöver undersöka det  
kommersiella intresset eller visa att sådant 
intresse saknas för att ha rätt att organisera 
trafik. Figur 12 ovan beskriver hålltider kring 
beslut om allmän trafikplikt inför uppstart av 
ny allmän kollektivtrafik.

Tillköp
Generellt gäller att Region Örebro län finan-
sierar all kollektivtrafik som bedöms vara av 
regional betydelse. All kollektivtrafik som är av 
regional betydelse ska gå att härleda ur trafik-
försörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen 
öppnar dock för en kommun att finansiera viss 
regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet 
eller billigare för resenärerna än vad den  
regionala kollektivtrafikmyndigheten annars 
skulle tillhandahålla. 

Figur 12. Beskr ivning av hål l t ider v id upphandl ing och t idpunkter för beslut om al lmän traf ikpl ik t inför uppstar t av 
ny al lmän kol lekt iv traf ik.

Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik 
kräver en överenskommelse mellan kollektiv- 
trafikmyndigheten och berörd kommun. 
Tillköp får inte medföra högre kostnader för 
kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att 
trafiksystemets upplägg rubbas.  

Infrastruktur för  
kollektivtrafik
Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i 
länet är uppdelat på flera parter. 

För busstrafiken är det respektive väghållares 
ansvar att stå för markarbeten. Det är antingen 
Trafikverket, en kommun eller en enskild väg-
förening. Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar 
för att anskaffa och planera för den hållplatsut-
rustning som finns ovan marken. I dagsläget 
handlar det exempelvis om: stolpe med håll-
platstopp, väderskydd, informationstavlor, 
pratorer och digitala skyltar.
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För tågtrafiken är det Trafikverket som ansvarar 
för plattformar vid järnvägsstationer. Eventuell 
förändring och utveckling av plattformar bör 
ske i samråd mellan Trafikverket, kommunen, 
tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. 
Stationshus eller motsvarande vid resecentrum 
och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller 
respektive kommun. 

Definition av tillgänglig busshållplats

Det finns i dagsläget ingen nationell definition 
av vilka utformningskrav som ska uppfyllas för 
att en busshållplats är att betrakta som fysiskt 
tillgänglig. Region Örebro län har därför tagit 
fram en egen definition som harmoniserar 
väl med hur andra län valt att definiera fysisk 
tillgänglighet vid busshållplats. 

Definitionen utgörs av tre punkter:

• Plattformshöjd, kantsten: R17   

• Taktilt stråk (plattor med ränder/pluppar)

• Visuellt stråk  (plattrad med kontrasterande 
färg, vit) 

 
Detta utgör minikravet för utformning och  
Region Örebro län väljer att beskriva utform-
ningen utan att bedöma vilka personer med 
funktionsvariationer som kan resa från håll-
platsen. Den bedömningen överlåts till enskilda 
personer själva att göra. 
 
Cirka 50 busshållplatser som angörs av region-
trafik med 20 eller fler påstigande per vardag 
saknar ett eller flera tillgänglighetskrav. 
Geografiskt återfinns de inom 9 av 12 av länets 
kommuner.  

Cirka 30 busshållplatser som finns inom Örebro 
stadstrafikområde saknar också ett eller flera 
tillgänglighetskrav. Dessa är hållplatser med 
mer än 60 påstigande per vardag. Samtliga håll-
platser nämnda ovan återfinns inom utvecklings- 
områdena i RUS och fokus är att tillgänglig-
hetsanpassa dessa till 2030.

Utrustningsnivåer

Utöver den grundläggande tillgänglighets- 
definitionen är ett antal utrustningsnivåer 
etablerande. En målnivå för hur hållplatser bör 
vara utrustade avgörs av flera faktorer.  
En grundläggande sortering sker efter antal på-
stigande men ytterligare fyra faktorer inverkar 
på vilken målnivå av utrustning som är lämplig 
ur ett tillgänglighets- och attraktivitetsperspektiv.

• Specifik kundgrupp eller målpunkt

• Funktion kopplat till byte mellan färdmedel

• Hastighet på väg

• Om hållplats finns i en relation med stor 
efterfrågan på resor

Utöver utrustningsnivåer har även en minimi-
nivå etablerats för hur förutsättningarna vid en 
plats för på- eller avstigning ska vara. I arbetet 
med att förbättra hållplatser i länet ska det  
säkerställas att alla hållplatslägen, oavsett 
resande eller övriga ovan nämnda faktorer, 
ska placeras så att en ståyta (om minst 1,5x1,5 
meter) finns för på- och avstigning. 
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Till antalet är busshållplatserna fördelade på 
följande sätt mellan utrustningsnivåerna:

• Nivå 4 består av 1 047 hållplatser och 83 av 
dem har behov av kompletteringar i tillgänglig-
het eller utrustning

• Nivå 3 består av 78 busshållplatser och 10 
av dem har behov av kompletteringar i till-
gänglighet eller utrustning

• Nivå 2 består av 234 busshållplatser och 
232 av dem har behov av kompletteringar i 
tillgänglighet eller utrustning

• Nivå 1 består av 35 busshållplatser och 26 
av dem har behov av kompletteringar i till-
gänglighet eller utrustning 

 
Ambitionen är att nå måluppfyllnad inom  
respektive utrustningsnivå med fokus på håll-
platser uppifrån och ner i utrustningsnivåerna 
samt att höja lägstanivån så att samtliga håll-
platslägen har definierad ståyta.   
Fokus på effektivitet är även viktigt vilket gör 
att kompletteringen sker i samband med andra 
åtgärder på väg.

Tabel l  3. Tabel len anger målnivåer av utrustning som länet s busshål lp lat ser fördelas mel lan. Fördelningen sker  

baserat på såväl antal resande som andra faktorer så som målpunkt e l ler by tesfunkt ion.
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Stödsystem

Försäljning och distributions-
system
Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett 
stöd för att sälja, distribuera och validera färd-
bevis (biljetter). I samband med försäljning och 
användning av färdbevisen samlar systemet in 
data som används för uppföljning och analys 
av resandet, samt ekonomisk uppföljning och 
fördelning av intäkter. Försäljnings- och distri-
butionssystem ska utformas så att de är enkla 
för resenären att förstå, samt att försäljning 
och validering av färdbevis inte har negativ 
inverkan på restiden. 

Informationssystem
Informationssystemets viktigaste uppgift är 
att informera resenären om tillgängligt utbud 
av trafik samt om det förekommer störningar, 
såväl planerade som oplanerade i trafikutbudet. 
Systemet ger också liknande information då 
kunden byter mellan olika trafikslag och utförare.  

Både kollektivtrafikmyndigheten och de kom-
mersiella aktörerna ska leverera trafikinfor-
mation till Samtrafiken AB. Ambitionen är att 
utveckla realtidssystemet för att bättre kunna 
hantera behovet av information till resenärer. 

Kommunikationssystem
Kommunikation mellan förare och trafikled-
ning har två syften. Det möjliggör trafik- 
styrning, i första hand i samband med olika 
typer av störningar i det planerade trafik- 
utbudet, men också utifrån ett säkerhets- 
perspektiv både för kunder och för personal. 
Inom ramen för utvecklingen av realtidssystemet 
ska systemfunktioner tillföras som möjliggör 
förbättrad information och stöd till föraren 
i form av textmeddelanden och kartstöd för 
att hantera störningar och samordning mellan 
trafikslag.
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Uppföljning och lärande

I en årlig rapport ska programmet utvärderas 
med avseende på måluppfyllnad. Erfaren-
heterna från uppföljningen ska löpande  
implementeras i arbetet med genomförandet 
av trafikförsörjningsprogrammet. Vid behov 
kan kollektivtrafikmyndigheten besluta att 
uppdatera trafikförsörjningsprogrammet. 

Utvärdering och erfarenheter ska delas med  
länets kommuner i syfte att bygga en  
gemensam bild av kollektivtrafiken och föra 
dialog om hur utveckling av den kan för-
ankras i det lokala perspektivet.

Kollektivtrafikmyndigheten ska också ut-
veckla sin kompetens genom aktiv omvärlds- 
bevakning, samverka med akademi, bransch-
organisationer och resenärsorganisationer 
samt ta del av goda exempel från andra 
delar av världen.

Indikatorer för uppföljning 
av programmet
Kärnindikatorerna relaterar till i hur hög 
grad kollektivtrafiken förmår att utvecklas 
för att nå målen som satts upp. Dessa följs 
upp årligen.

Övriga indikatorer – relaterar i stor ut-
sträckning till produktionsegenskaper som 
indirekt har påverkan på kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Här finns också indikatorer 
som det inte är möjligt att frambringa kvar-
talsvärden på. Följs upp årligen.
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Tabel l  4. Kärnindikatorer som föl js upp år l igen.
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Tabel l  5. Övr iga indikatorer som föl js upp år l igen.
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Förord 
Hur gör vi för att utveckla en tillgänglig 
och framtidsinriktad hälso- och sjukvård 
och omsorg i samverkan mellan länets 
kommuner och Region Örebro län? Hur ska 
vi tillsammans skapa en god och nära vård 
för våra medborgare? En del av svaret är den 
här handlingsplanen för sammanhållen vård 
och omsorg. Den har utarbetats utifrån den 
regionala utvecklingsstrategins prioriterade 
område Hälsofrämjande arbete och hälso-  
och sjukvård. 

Handlingsplanen har processats med 
stor delaktighet från länets kommuner 
och regionens hälso- och sjukvård i den 
regionala samverkansstrukturen. Förslaget till 
handlingsplan har varit utsänt på remiss till 
länets kommuner och behandlats i det specifika 
samverkansrådet för social välfärd samt vård 
och omsorg. Handlingsplanen för Sammanhållen 
vård och omsorg 2019-2022 antogs vid Hälso- 
och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 
december 2019. 

Handlingsplanens strategiska inriktning är att 
utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad 
hälso- och sjukvård och omsorg genom 
samverkan mellan länets kommuner och 
Region Örebro län. Planen gäller för både 

somatisk och psykiatrisk vård och omsorg. 
Det övergripande insatsområdet är Samverkan 
för en trygg och säker vård- och omsorgsprocess 
på rätt vårdnivå för personer med behov av 
samordning av vård och omsorg från flera 
huvudmän samtidigt. Handlingsplanen 
berör främst två effektmål i den regionala 
utvecklingsstrategin: God och jämlik hälso- och 
sjukvård och Ökad grad av delaktighet och inflytande. 
Utifrån handlingsplanens delmål kommer 
aktivitetsplaner utformas i respektive länsdel.

Karin Sundin    
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Region Örebro län    

Fotograf: Pavel Koubek
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Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
som antogs av regionfullmäktige i mars 2018, 
sträcker sig fram till 2030. Strategin identifierar 
utmaningar och strategiska inriktningar inom tio 
prioriterade områden som syftar till att nå de tre 
övergripande målen och dess effektmål. De tre 
övergripande målen är stark konkurrenskraft, hög 
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.  

Utgångspunkten för denna handlingsplan 
är det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård. Den strategiska 
inriktningen är att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt 
omsorg genom samverkan med andra regioner 
och landsting samt genom samverkan mellan 
länets kommuner och Region Örebro län. 
Genom kunskap och erfarenhet vet vi att det 
finns stora brister i samordningen av vården 

Inledning  

och omsorgen i Sverige samt att det är en stor 
utmaning att samordna insatserna för personer 
med komplexa vård- och omsorgsbehov.

Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram 
att det kommer ställas nya krav på sjukvården 
och på kommunernas vård och omsorg, där 
några viktiga framgångsfaktorer kommer 
vara effektivisering, kompetensförsörjning, 
medicinskteknisk utveckling, ekonomiska 
resurser och inte minst samverkan över 
organisationsgränser. 

Handlingsplanen för sammanhållen vård  
och omsorg har tagits fram i dialog med  
nätverk och samverkansgrupper inom den 
regionala stödstrukturen för samverkan  
mellan kommunerna och regionens hälso-  
och sjukvård. 





§117/22 Regionala strategier och planer  - KS 2022/161-1 Regionala strategier och planer  : hp-sammanhallen-vard-och-omsorg

Det prioriterade området Hälsofrämjande arbete 
och hälso- och sjukvård i RUS ska bidra till att 
uppnå flera av effektmålen och önskvärt läge 
till 2030. Denna handlingsplan berör främst 
effektmålen:

• God och jämlik hälso- och sjukvård 
• Ökad grad av delaktighet och inflytande. 

Handlingsplanens övergripande insatsområde 
Samverkan för en trygg och säker vård och 
omsorgsprocess på rätt nivå syftar till att uppnå 
önskvärt läge i RUS med fokus på:

• Särskilda insatser för sårbara grupper
• En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- 

och sjukvård 
• Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet
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Förutom denna handlingsplan finns det 
ytterligare två handlingsplaner inom området 
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. En 
handlingsplan för god, jämlik och jämställd 
hälsa med fokus på folkhälsoarbetet ur ett 
medborgarperspektiv och en handlingsplan 
för social välfärd med fokus på det breda 
välfärdsarbetet i kommunerna. De tre 
handlingsplanerna ska ses om en helhet och 
ska stärka och komplettera varandra.

Genomsyrande perspektiv
I de länsdelsdialoger som har genomförts 
med intressenter i framtagandet av denna 
handlingsplan har några övergripande 
perspektiv återkommit i diskussionerna.  
Dessa perspektiv har framstått tydligt och 

Effektmål och önskvärt  
läge 2030 
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bedömts vara betydelsefulla och relaterade 
till samtliga delmål. I handlingsplanen  lyfts 
de fram som genomsyrande perspektiv. Det 
handlar om verktyg och förutsättningar som 
krävs för att uppnå delmålen i handlingsplanen. 
Dessa genomsyrande perspektiv ska beaktas i 
varje delmål.

Delaktighet  
Det är viktigt att människor känner att de 
har möjlighet att påverka sina egna livsvillkor 
annars är risken stor att det uppstår känslor 
av maktlöshet och utanförskap. Inflytande 
och delaktighet är grundläggande faktorer för 
att personer i behov av vård och omsorg ska 
känna att de kan påverka sin livssituation och 
behålla en hög grad av självbestämmande. 
Att individen ses som medskapare innebär 
att de professionella inte arbetar för utan 
med sina brukare och patienter – mot ett 
gemensamt mål. Detta för att systematiskt ta 
tillvara erfarenhetskunskap och synpunkter 
både från den enskilde och från patient- och 
brukarorganisationer. Det ger en bättre kvalitet 
på tjänsten, högre träffsäkerhet och ett bättre 
slutresultat men också en effektivisering som 
kan ge lägre kostnad och förutsättningar att 
använda offentliga resurser till nya behov.

Ledarskap och teamsamverkan  
Ett aktivt ledarskap är en förutsättning för 
att utveckla en sammanhållen vård och 
omsorg. Chefen har ett övergripande ansvar 
för att skapa förutsättningar för att skapa 
framgångsrika team, genom att stödja och 
stärka verksamhet och medarbetare. 

Teamsamverkan innebär att olika kompetenser 
och verksamheter kompletterar varandra för 
att nå bästa resultat. Samverkan i team är en 
nyckelfaktor för en personcentrerad och säker 
vård och omsorg. Vid effektivt teamarbete 
samarbetar alla i teamet mot ett väl definierat 
gemensamt mål. Kommunikation är en 
viktig framgångsfaktor i ett framgångsrikt 
teamarbete.

Digitalisering  
Verksamheterna står inför stora utmaningar 
utifrån att antalet äldre ökar samtidigt 
som tillgången på arbetskraft minskar. 
Digitaliseringen anses vara en stark drivkraft 
för att möta dessa utmaningar samt att 
digitaliseringen ökar delaktigheten för den 
enskilde vilket bidrar till att stärka kvalitén 
på insatserna. År 2025 ska Sverige vara bäst i 
världen på e-hälsa. Det är målet för regeringens 
och SKL:s vision för digitalisering. För att 
nå målet krävs att vi tillsammans mobiliserar 
krafter och samordnar de resurser som finns. 

En förutsättning är att chefer och ledare har 
kunskaper om digitaliseringens möjligheter och 
verktyg för att stötta och leda sina medarbetare 
i den digitala förändringsprocessen. 
Det handlar om att ta fram nya verktyg 
till medarbetarna som kan effektivisera 
verksamheterna och styrningen. Det handlar 
även om att ge medarbetarna tillgång till rätt 
information vid rätt tillfälle på ett enkelt sätt 
och att utveckla verksamhetsprocesser för 
ökad kvalité och delaktighet. 
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En handlingsplan för sammanhållen vård och 
omsorg med inriktning mest sjuka äldre har 
funnits sedan 2014 i Örebro län – ett resultat 
av den nationella satsningen att förbättra vård 
och omsorg för de mest sjuka äldre i Sverige. 
I den reviderade handlingsplanen för 2016 - 
2018 utvidgades målgruppen till att omfatta 
hela gruppen 65 år och äldre. En viktig del 
i den handlingsplanen har varit samverkan 
utifrån ViSam-modellen, en samlad modell för 
planering och informationsöverföring. 

En sammanhållen vård och omsorg innebär 
att helhetssyn och nära samarbete krävs över 
professions- och organisationsgränser. Vård 
och omsorg ska ges på rätt nivå och planering, 
samverkan och insatser ska ske utifrån den 
enskildes delaktighet och behov. Bestämmelser 
om Samordnad individuell plan (SIP) fördes in i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 
år 2010. Planen ska upprättas när den enskilde 
har behov av insatser från både socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården. År 2018 trädde 
en ny lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att 
främja god vård och omsorg för personer som 
behöver insatser från båda huvudmännen efter 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Samverkansstruktur i  
Örebro län
Ett väl fungerande samarbete mellan 
kommunerna, Region Örebro län och 
civilsamhället är en förutsättning för 
en sammanhållen vård och omsorg. 
Strategisk samverkan sker i politiker- och 
tjänstemannagrupper samt genom nätverk  

Bakgrund och utgångspunkter  

för strategiska chefer. Specifika samverkansrådet 
för social välfärd samt vård och omsorg är ett 
politiskt forum för information, samråd och 
samverkan mellan Region Örebro län och 
länets samtliga kommuner.

Till rådet är ett tjänstemannastöd knutet i 
form av en Chefsgrupp för social välfärd samt vård 
och omsorg. I länsdelarna (Norr, Väster, Söder 
och Örebro) finns tjänstemannagrupper med 
uppdrag att stödja det lokala utvecklingsarbetet 
inom sammanhållen vård och omsorg.

Andra pågående  
utvecklingsprocesser
Flera utvecklingsprocesser pågår i länet som 
anknyter till fokus i denna handlingsplan. En 
målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län 
2030 ska beslutas av Regionstyrelsen. Ett fokus 
i målbilden handlar om att få vård som håller 
hög kvalitet där vikten av att vården fungerar 
som en helhet över organisatoriska gränser 
betonas. 

Ett utvecklingsarbete pågår också för att 
utveckla ”Nära vård” med syfte att skapa 
en mer tillgänglig, närmare vård genom nya 
arbetssätt i vården. Detta för att resurserna 
inom vård och omsorg ska kunna användas 
bättre och därmed räcka till fler.

Ett utvecklingsarbete pågår för att utveckla 
samverkan inom folkhälsoområdet med 
bas i överenskommelser mellan länets 
kommuner, Region Örebro län, Örebro läns 
Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna och 
Örebro läns Bildningsförbund.
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Denna handlingsplan ska bidra till RUS 
effektmål genom att utveckla den strategiska 
inriktningen om samverkan mellan länets 
kommuner och Region Örebro län. Den ska 
bidra till att utveckla och stärka en samordnad 
vård och omsorg så att den blir sammanhållen 
för den enskilde. Handlingsplanen omfattar 
alla åldersgrupper med behov av samordning 
av vård och omsorg1 från flera huvudmän 
samtidigt med krav på koordinering, 
kontinuitet och prioritering för att vården och 
omsorgen ska bli begriplig, hanterbar och 
meningsfull för den enskilde. Den gäller både 
för somatisk och psykiatrisk vård och omsorg 
och riktar sig till politiker och tjänstemän i 
nätverk och samverkansgrupper inom den 
regionala stödstrukturen för samverkan  
mellan kommunerna och regionens hälso-  
och sjukvård.  

Risker
Utifrån en genomförd riskanalys har ett 
antal risker framkommit som kan påverka att 
handlingsplanens mål inte uppfylls. 

• Resursbrist i verksamheterna kan leda 
till att rehabilitering inte prioriteras, 
delaktigheten inte förbättras och 
förebyggande arbete inte prioriteras. 

• Att handlingsplanen har dålig förankring 
inom regionens hälso- och sjukvård vilket 
försvårar genomförandet.  

• Andra pågående processer som t ex 
utveckling av kunskapsstyrningen 
inom hälso- och sjukvården kan skapa 
osäkerhet om roller samt inom vilka 
samverkansarenor frågor ska lyftas. En 
risk som Område välfärd och folkhälsa 
behöver ta med sig i det fortsatta arbetet 
för att skapa tydlighet. 

• Att närsjukvårdsorganisationen ser olika 
ut i länet ger olika förutsättningar för 
genomförandet. 

• Att kvalitetsregistren inte följs upp, 
verksamheterna följer inte upp sina 
resultat. 

• Att de tre handlingsplanerna inom det 
prioriterade området Hälsofrämjande arbete 
och hälso- och sjukvård inte integreras och 
därmed leder till ”stuprörs”-processer.

Fokus i handlingsplanen 

____________________________

1  Källa: Socialstyrelsens termbank: åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade 
samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. http://termbank.socialstyrelsen.se/#results. Utöver dessa aktörer finns önskemål om utökad 
samverkan med elevhälsan.
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Samverkan för en trygg och 
säker vård- och omsorgs- 
process på rätt nivå
Med utgångspunkt i övergripande mål och 
effektmål i RUS fokuserar denna handlingsplan 
på ett insatsområde; Samverkan för en trygg 
och säker vård- och omsorgsprocess på rätt 
nivå. Den strategiska inriktningen om att 
utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad 
hälso- och sjukvård samt omsorg genom 
samverkan mellan länets kommuner och 
Region Örebro län är utgångspunkt för 
handlingsplanen.

Vården och omsorgen är samordnad när 
alla aktiviteter aktivt organiseras som en väl 
fungerande helhet ur den enskildes perspektiv 
och där möjlighet ges att efter förmåga delta 
som en aktiv medskapare. En ökad samverkan 
är nödvändig för att säkerställa en god och 
jämlik vård och omsorg samt öka delaktighet 
och trygghet för den enskilde. 

För att utjämna skillnader mellan olika 
grupper när det gäller vård och omsorg ska 
handlingsplanens fem delmål fortlöpande 
analyseras utifrån jämställdhet och jämlikhet 
och kompletteras med aktiviteter som stärker 
dessa perspektiv. 

Delmål 1

Stärka det hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbetet

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser blir en viktig del i att möta de 

Prioriterat insatsområde

kommande årens stora demografiska 
förändringar. Den ökande andelen äldre 
kräver att samhället framöver satsar mer 
på hälsofrämjande åtgärder som bevarar 
och stärker ett åldrande med livskvalitet. 
Samverkan behöver utvecklas mellan olika 
aktörer, offentliga såväl som civilsamhälle.

Hälsogapet mellan olika grupper i länet ökar. 
Kön och socioekonomi är utslagsgivande 
faktorer både vad gäller självskattad hälsa 
och förekomst av ohälsa och sjukdom. Den 
självupplevda hälsan är också generellt sämre 
bland personer med funktionsnedsättning, 
HBTQ-personer och äldre. Psykisk ohälsa 
ökar i alla åldersgrupper. Ängslan, oro eller 
ångest är vanligast förekommande bland yngre 
kvinnor 18-29 år samtidigt som depression är 
vanligt förekommande hos äldre över 65 år 
och framförallt äldre kvinnor. Äldre män är 
den grupp i samhället där suicid är vanligast. 
Fallolyckor orsakar stort mänskligt lidande 
och många äldre avlider varje år till följd av 
fallolyckor. Levnadsvanor (exempelvis tobaks- 
och alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor 
och sömn) är välkända riskfaktorer för att 
insjukna i våra stora folksjukdomar som 
cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och  
psykisk ohälsa. 

Delmål 2

Stärka insatser till grupper med 

komplexa vård- och omsorgsbehov

Vi behöver stärka insatserna till grupper med 
komplexa vård- och omsorgsbehov utifrån 
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länets utmaningar som bland annat är att den 
psykiska ohälsan växer och vi lever längre. I 
takt med att medellivslängden ökar insjuknar 
också allt fler i kroniska sjukdomar och 
multisjukligheten ökar. 

Personer med komplexa vård- och 
omsorgsbehov kan t.ex. vara personer med 
psykisk sjukdom, missbruk, demenssjukdom, 
personer med behov av palliativ vård eller 
personer som upprepade gånger söker vård. 
Här inkluderas även barn och unga med 
sammansatta vård och omsorgsbehov utifrån 

flera olika lagstiftningar. Gemensamt är att 
dessa personer behöver vård och omsorg 
från flera vårdgivare samtidigt med krav på 
koordinering och kontinuitet. Utmaningen är 
att hitta innovativa lösningar med gemensamt 
ansvar för samverkan och samhandling över 
vårdgränserna. Vi behöver utveckla system för 
att identifiera dessa patienter med komplexa 
vård- och omsorgsbehov. 

En annan stor utmaning är att i samverkan 
genomföra samordnade individuella planer 
(SIP) till alla som har behov av en sådan plan.
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Fotograf: Maria Bergman, Region Örebro län
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Delmål 3

Stärka vård och omsorg nära den  

enskilde

Att stärka vård och omsorg nära den enskilde 
är en förutsättning för att klara framtidens 
utmaningar. En god och nära vård bidrar till 
jämlik hälsa, trygghet, självständighet och 
grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 
Den närmsta vården är den vård som den 
enskilde kan ge sig själv – egenvård – samt det 
stöd kommunen och regionen kan ge för att 
möjliggöra detta.

För att vården och omsorgen i högre grad ska 
uppfattas som en helhet behöver vi utveckla 
och stärka det gemensamma arbete som 
redan pågår i länet med att skapa fungerande 
verksamhetsnära strukturer, men även utveckla 
nya arbetsformer när vården bedrivs utanför 
sjukhuset. Mobila team och andra mobila 
arbetssätt för olika målgrupper med komplexa 
behov är exempel på detta. Gemensamt 
ansvarstagande mellan huvudmännen runt 
teamen är en nödvändig utveckling för 
framtiden. Möjligheterna att bedriva vård och 
omsorg utanför sjukhuset ökar också med 
hjälp av digitala lösningar.

Ett gemensamt utvecklingsarbete är att 
förebygga onödiga inläggningar på sjukhus 
och besök på akutmottagningen. Personer med 
risker behöver identifieras tidigt och adekvata 
åtgärder vidtas samt gemensamt säkerställa 
att alla personer med behov får en fast 
vårdkontakt med samordningsansvar. 

Delmål 4

Stärka det rehabiliterande arbetet

Det rehabiliterade arbetssättet behöver stärkas 
i alla verksamheter. Alla patienter med behov 
ska få möjlighet att efter sjukdom eller skada 
erbjudas rehabilitering för att klara vardagen 
och ges möjlighet till aktivitet och delaktighet i 
samhällslivet.

Inom öppenvården behöver fokus ligga på 
att tillföra rehabiliteringsresurser för att möta 
ett växande behov hos personer med psykisk 
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ohälsa och en åldrande befolkning. Regionala 
utredningar påvisar att kompetensbristen  
inom rehabilitering hos olika personalgrupper 
bidrar till att rehabilitering inte uppmärk-
sammas eller prioriteras i förhållande till  
övrig vård och omsorg.

Rehabilitering ska erbjudas utifrån rätt 
kompetens, möjlighet till multiprofessionellt 
teamarbete och samverkan utifrån patientens 
behov. Den enskildes och anhörigas möjlighet 
till delaktighet i beslut om rehabilitering  
bör ökas. 

Delmål 5

Stärka processer för att undvika 

vårdskador

Personer ska inte drabbas av skada som 
hade kunnat undvikas i kontakten med vård 
och omsorg. Speciellt viktiga områden att 
fokusera på för patientsäkerhetsarbete är fall, 
sår, infektioner/smittspridning, munhälsa, 
blåsdysfunktion, läkemedel och nutrition. 
Regionala utredningar visar att det saknas 
kompetens inom nutritionsområdet, som  
t.ex. dietister.

Basala hygienrutiner är en grundförutsättning 
för patientsäkerhetsarbetet inom alla 
verksamheter. Vi behöver utveckla det 
systematiska arbetssättet, och framförallt 
i uppföljning av de resultat som 
kvalitetsregister bidrar med i verksamheterna. 
Läkemedelsgenomgångar är ett annat 
viktigt område att utveckla samverkan 
inom. För personer med psykisk sjukdom 
är läkemedelsgenomgångar avgörande 
för att förhindra vårdskador och förvärra 
psykiska symtom. Vi behöver också utveckla 
informationsöverföring framförallt mellan 
vårdgivare men också till den enskilde vilket 
ökar delaktighet och möjlighet till egenansvar. 

Kunskap och kompetens om förebyggande 
insatser som stärker patientsäkerhetsarbetet 
behöver finnas hos alla medarbetare. 
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Fotograf: Kicki Nilsson, Icon Photography
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I varje länsdel finns en länsdelsgrupp med 
representanter från Region Örebro läns 
verksamheter samt representanter från 
länsdelens samtliga kommuner inom området 
social välfärd och vård samt folkhälsa. Dessa 
länsdelsgrupper är basen för det lokala 
utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan 
kommunerna och Region Örebro län inom 
området sammanhållen vård och omsorg. 
Framtagandet av lokala aktivitetsplaner sker 
i samverkan och länsdelsgrupperna har det 
yttersta ansvaret för upprättandet som utgår 
från målområdena i denna handlingsplan.

De gemensamt finansierade samverkansledare 
som finns i länsdelarna ansvarar för att stödja 
genomförande och uppföljning av de lokala 
aktivitetsplanerna. Utvecklingsledarna på 
Område välfärd och folkhälsa har uppdraget 
att stödja och samordna processerna inom 
kunskapsutveckling och samverkan inom 
social välfärd och folkhälsa. Tillsammans 
med samverkansledarna ansvarar de för att 
handlingsplanens resultat analyseras och att 
resultaten återkopplas till ansvariga för RUS.
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Uppföljning och utvärdering

Det Specifika samverkansrådet för social välfärd samt 
vård och omsorg har godkänt handlingsplanen 
som sedan beslutats av regionens Hälso- och 
sjukvårdsnämnd. Rådet med stöd av Chefsgruppen 
för social välfärd samt vård och omsorg ansvarar också 
för kontinuerlig uppföljning av planen.

En utvärderingsplan som utgår från att 
uppföljningen är ett gemensamt ansvar på 
regional nivå och länsdelsnivå ska utformas för 
handlingsplanen. Uppföljningen kommer göras 
utifrån delmålen i planen. 
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet i Norra Örebro Län, org. nr 222000–1818, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och fullmäktige i respektive medlemskommun. 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet i Norra Örebro Län för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
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för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Samordningsförbundet i Norra Örebro Län för år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Norra Örebro Län har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Lindesberg den 4 april 2022 

 

   

_____________________________ _____________________________ 

Gunilla Karlsson  Erik Andersson  

Revisor utsedd av Region Örebro län Revisor utsedd av Hällefors kommun 

 

   

____________________________ ____________________________ 

Roger Sandberg  Pirjo Nilsson 

Revisor utsedd av Lindesbergs kommun Revisor utsedd av Ljusnarsbergs kommun 

 

   

____________________________ ____________________________ 

Jan Kallenbäck  Nils Nordqvist 

Revisor utsedd av Nora kommun Auktoriserad revisor, utsedd av staten 
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1. Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.  
 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 
och Nora som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har 
den ett kansli som består av förbundschef på 100 % (köpt tjänst från Region Örebro län) samt 
ekonom och sekreterare på 10 % (Köpt tjänst från Lindesbergs kommun). Till organisationen 
hör också en beredningsgrupp som består av tjänstemän från medlemmarna i SOFINT. 
Beredningsgruppen jobbar kontinuerligt med behovsinventering samt har till uppgift att 
vidarebefordra information från styrelsen till de egna myndigheterna. Beredningsgruppen ska 
också skapa förutsättningar för att samverkansinsatserna ska fasas in i myndigheternas 
ordinarie verksamhet, samt agera som bollplank till förbundschefen. Under verksamhetsåret 
har en individinriktad insats finansierats. För den finansierade insatsen Coachingteamet finns 
en styrgrupp. 
 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 
Finansiering 
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) finansieras via Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, region Örebro län med en fjärdedel och 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora med resterande fjärdedel.  
 
Verksamhetsidé och vision  
Den finansiella samordningen skall underlätta en effektiv resursanvändning, genom 
samordnade resurser för bedömningar och insatser i syfte att återställa eller öka den 
enskildes funktions- och arbetsförmåga. Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer i 
arbetsför ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller 
förbättra sin arbetsförmåga. SOFINT ska främja samverkan mellan parterna inom 
rehabiliteringsområdet. Samverkan är vårt medel och vårt mål. Samverkan är en levande 
process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.  
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1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 
 

Verksamhetens 
intäkter 

3 986 000 
 

3 986 000 
 

4 010 000 4 118 000 
 

2 897 420 
 

Verksamhetens 
kostnader 

4 257 055 3 971 903 3 183 698 3 808 438 3 200 530 

Årets resultat -271 055 14 097 827 302 309 562 -303 110 
 

Soliditet 
(eget kapital delat med 
balansomslutning) 

45% 59% 86% 70% 91% 

 
Våren 2020 genomförde en arbetsgrupp bestående av medlemsrepresentanter från 
respektive part en genomlysning av samordningsförbundens verksamhet inom Örebro län. 
Resultatet redovisades på Regionala samverkansrådet i september 2020 varvid det 
beslutades att ge Kommunchefs- och regiondirektörsgruppen i uppdrag att tillsammans med 
Arbetsförmedling, Försäkringskassan och förbundsledningarna arbeta vidare med förslag i 
enlighet med rapporten med fokus på samordning, analys och uppföljning. Region Örebro län 
har under 2021 antagit uppdraget att analysera och ta fram förslag på åtgärder för att 
åstadkomma mer lättöverskådliga och jämförbara årsredovisningar för länets 
samordningsförbund. Målsättning har varit att öka medlemmarnas möjligheter att utläsa hur 
tillförda medel används och ytterst om de används på ett effektivt sätt. Rapporten heter 
Uppföljande utredning avseende samordning, uppföljning och analys. Uppdraget har 
genomförts av en arbetsgrupp bestående av medlemsrepresentanter för länets 
samordningsförbund. Förbundscheferna har utgjort referensgrupp. Utredare på 
regionkansliet har förutom att representera regionen i arbetsgruppen även ansvarat för 
rapportskrivandet. Efterfrågade tabeller finns här på sid 4 samt sid 7.  
 
Översikt medlemsbidragets utveckling och användning (kr) 

 2021 2020 2019 2018 2017 
 

Medlemsbidrag  
 

3 986 000 3 986 000 4 010 000 4 118 000 2 897 420 

Kostnad verksamhet  
(Individinriktad-, 
strukturövergripande 
verksamhet, 
administrationskostnader) 

 

4 257 055 
 

3 971 903 3 183 698 3 808 438 3 200 530 

Resultat/saldo 
 

-271 055 14 097 827 302 309 562 -303 110 

Utgående eget 
kapital/sparade medel  
(Andel av medlemsbidraget 
%) 

 

 1 520 110 1 791 165 1 777 068 949 766 640 203 
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1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

 
Förbundet har haft en flerårig finansiering av en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats 
benämnt coachingteamet (tid samverkansteamet) Denna insats har under åren vuxit och med 
det önskemål om ökad finansiering, vilket förbundet ser som en positiv utveckling. Den 
mindre del av de medel som förbundet har till sitt förfogande för övrig finansiering av projekt 
har dock enbart i ringa omfattning förbrukats.  Denna svårighet har funnit under flera år. Av 
budgeterade insatsmedel på 4 mkr har 3,2 mkr förbrukats under året. Samtidigt har den 
insats som sedan 2020 finansierats av SOFINT, Coachingteamet ökat verksamheten och med 
det behovet att ekonomiska medel vilket resulterat i att SOFINT ändå kan redovisa ett 
negativt resultat på -271 tkr under året. Under framförvarande år växlas coachingteamets 
verksamhet upp ytterligare samt att förbundet går in som delfinansiär för ett ESF-projekt 
vilket ytterligare kommer minska det egna kapitalet i förbundet.  
 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse     
 
Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan och neddragningar inom 
näringslivet riskerar leda till en ökad arbetslöshet, vilket i sin tur kan leda till att fler får svårt 
att försörja sig och en ökad risk för psykisk ohälsa. Sammantaget riskerar covid-19-pandemin 
att öka de redan betydande ojämlikheterna i ohälsa och utanförskap. Det innebär att fler 
individer riskerar att falla mellan myndighetsstolarna. Många myndigheter har valt att inte ta 
emot fysiska möten vilket gjort att SOFINTs målgrupp, som ofta saknar utvecklade nätverk, 
känt sig än mer isolerade. Den av SOFINT finansierade insatsen är påverkad av denna 
utveckling. I coachingteamet upplevs också svårigheter att upprätta nya kontakter med 
arbetsträningsplatser, vilket påverkar möjligheten att stödja deltagarna i stegförflyttning mot 
arbete. På förbundsnivå märks pågående epidemi att nätverksarbetet påverkas. Möjligheten 
till fysiska kontakter har minskat vilka istället har ägt rum via digitala kontakter. Hur det 
påverkar förbundets möjligheter till samverkan när arbetet sker på sådana plattformar 
kommer att behöva utvärderas över tid.     
 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Rutiner för en god styrning, uppföljning och för att säkerställa att förbundet bedriver 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt är 
följande: 
 
Förbundet: 
 Verksamhetsinriktning och budgetprocess inleds redan under va ren i samband med 

planeringsdag fo r styrelse och beredningsgrupp. Arbetet fortsa tter sedan med det 
la nsgemensamma medlemssamra d da r medlemmarnas synpunkter och idee r tillvaratas. 
Kontinuerligt under hela a ret sker ocksa  fortlo pande behovsinventering bland 
beredningsgruppens tja nstema n.  Vid ho stens styrelsesammantra den intensifieras 
budgetarbetet med kontinuerlig dialog i styrelsen. 

 Ekonomisk rapportering sker i samband med varje styrelsesammantra de. 
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 Internkontroll genomfo rs lo pande under a ret med sto d av fo religgande internkontrollplan 
och presenteras pa  styrelsemo ten. Fo r 2021 utfo rdes internkontrollmoment i november 
och i februari 2022.  

 Rutiner/Policys fo r fo rbundet har under 2021 uppdaterats fo r en a ndama lsenlig styrning. 
 

Finansierade insatser: 
 Alla individinriktade insatser som finansieras av fo rbundet och fo rva ntas pa ga  mer a n ett 

a r, rapporterar varje kvartal insatsens process och resultat enligt en besta md mall. Vid 
avslut av a ret la mnas en slutrapport o ver hela perioden. Insatser som fo rva ntas pa ga  
under ett a r rapporterar halva rsvis. 

 Alla deltagare fo ljs upp i SUS (Sektorso vergripande system fo r uppfo ljning av samverkan 
och finansiell samordning inom rehabiliteringsomra det) samt i det kvalitativa 
enka tverktyget da r olika indikatorer pro vas. Fo reningen Nationella Na tverket fo r 
Samordningsfo rbund (NNS) har utvecklat enka tverktyget som mo jliggo r bedo mning av 
kvalitet avseende Samordningsfo rbundens verksamhet o ver tid. Det mo jliggo r ja mfo relser 
mellan fo rbund samt ger fo rbund och inga ende parter ett sto d fo r att fo rba ttra 
samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Dessutom ger enka terna mo jlighet att 
aggregera data nationellt.  

 
Förbundet styrs lokalt av en styrelse som är högsta beslutande organ med ansvar för 
utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Förbundet är 
medlem i nationella Nätverket för samordningsförbund NNS. 
Alla beslut dokumenteras i styrelseprotokoll som publiceras löpande på förbundets hemsida: 
www.finsamorebrolan.se  
 

 
 
  

Styrelse

Beredningsgrupp

Kansli

Förbundschef och 
administrativt 

stöd

Styrgrupp 
Coaching-team

Projektägare 
Lindesbergs 

kommun

Samordnare/Team
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på varje sida 

 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 
ekonomisk ställning    

Finansierad 
verksamhet 

2021 2020 2019 
 

Individinriktade 
insatser (% av 
totalkostnad) 
Kartläggning av 
enskildas behov 
 
Förberedande/rustande 
insats 
 

2 975 000 kr  
(70%) 
 
 
 
 
2 975 000 kr  
 

2 660 174 kr  
(67%) 
 
 
145 618 kr 
 
2 514 556 kr  
 

1 721 138 kr  
(54%) 
 
 
135 146 
 
1 585 992 kr  

Strukturövergripande 
insatser 
 
 
Övrigt finansierat 
strategiskt arbete 
Förbundschef  
(30 % av tot lönekostnad) 

257 585 kr  
(6 %) 
 
 
20 248 kr  
 
237 337 kr  
 

155 526 kr  
(4%) 
 
 
44 690 kr  
 
155 526 kr  
 

87 768 kr  
(3%) 
 
 
87 768 kr  
 
0 kr  

Administration 
 
Arvoden styrelse 
 
Förbundschef  
(70 % av tot lönekostnad) 

Administrativt stöd 
 
Lokalkostnader 
 
Övrigt 
 
Revision 
 

1 024 470 kr  
(24%) 
72 809 kr  
 
553 791 kr  
 
127 072 kr  
 
62 939 kr  
 
136 673 kr  
 
71 186 kr  
 

 1 156 203 kr  
(29%) 
89 630 kr  
 
620 437 kr  
 
108 000 kr  
 
49 296 kr  
 
222 840 kr  
 
66 000 kr  
 

1 373 369 kr  
(43%) 
104 015 kr  
 
762 783 kr  
 
124 800 kr  
 
81 513 kr  
 
140 500 kr  
 
97 412 kr  
 

Totala kostnader 
 

4 257 000 kr 3 970 640 kr 3 181 444 kr 
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Signering av justerare 
på varje sida 

Verksamhetsberättelse 
 
Coachingteamets verksamhet riktar sig till personer i ålder 18 – 65 år med behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig de insatser som 
erbjuds inom ramen för myndigheters ordinarie verksamheter. Syftet är att deltagarna ska 
närma sig ny- eller återinträde på arbetsmarknaden. Deltagaren har kontakt med en coach 
under hela processen och vi erbjuder möten i deltagarens hemkommun. Insatsen startar med 
en kartläggning av deltagarens styrkor och behov av anpassningar för att sedan följas av 
studiebesök, coachande samtal för att i slutändan resultera i arbetsträning på lämplig 
arbetsplats eller studier.  
 
Coachingteamets insatser och stöttning till deltagarna ska ges fram tills ordinarie 
verksamheter tar vid. Coachingteamet arbetar enligt Supported Employment och arbetar 
tillsammans med handläggare från ordinarie verksamheter i en övergångsfas fram till dess 
deltagaren är trygg att gå vidare i annan insats. Det är aktuellt med en övergång till ordinarie 
verksamhet när en deltagare klarar arbetsträning i omfattningen 25% (10 timmars per 
vecka). Framgångsrik övergång sker till kommunernas arbetsmarknadsenheter, förstärkt 
samarbete mellan Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen alternativt till Arbetsförmedlingen.  
 
 
Personalsammansättning 
I teamet finns arbetscoacher och samordnare (50%) anställda av arbetsmarknadsenheten i 
Lindesbergs kommun. Under 2021 hade vi 3 heltidstjänster i teamet fram till maj. Därefter 
utökades teamet till 4 heltidstjänster och i augusti blev teamet 5,5 heltidstjänster. I början på 
året var teamet underbemannad utifrån en längre sjukskrivning bland medarbetarna och vi 
fick då ha intagningsstopp en period. Utökning av personella resurser gjordes i augusti utifrån 
ett ökat behov på teamets insatser under en tillfällig period på hösten. Coachingteamet deltar 
regelbundet på arbetsplatsträffar tillsammans med Lindesbergs kommuns 
arbetsmarknadsenhet samt erhåller handledning via densamma. Enhetschef på 
arbetsmarknadsenheten i Lindesberg deltar regelbundet i planerade teammöten hos 
coachingteamet. Medarbetar-, löne- och utvecklingssamtal för medarbetarna sker också 
tillsammans med enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Lindesberg. 
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Signering av justerare 
på varje sida 

Medverkande aktörer 
Coachingteamets styrgrupp består av enhetscheferna från försörjningsstöd och/eller 
arbetsmarknadsenheterna i de fyra kommunerna (varav enhetschef för AME i Lindesberg är 
projektägarrepresentant), enhetschef från allmänpsykiatrin samt sektionschef från 
Arbetsförmedlingen. Samordnare i coachingteamet och förbundschef för Sofint är 
adjungerade.  Projektägare är Lindesbergs kommun och organisatorisk placering är under 
Tillväxtförvaltningens arbetsmarknadsenhet. 
 
2021 – avvikelser och övrig information 
Med anledning av Covid har många myndigheter valt att inte ta emot fysiska möten vilket 
gjort att SOFINTs målgrupp, som ofta saknar utvecklade nätverk, känt sig än mer isolerade. De 
av SOFINT finansierade insatserna är påverkade av denna utveckling. Under en kortare period 
under våren ställdes fysiska möten med deltagare i teamen in och skedde istället via telefon 
och mail. Detta arbetssätt fungerade relativt bra och gjorde att arbetet med deltagarna trots 
pandemin fortskred utan någon större fördröjning. 
I coachingteamet upplevs också svårigheter att upprätta nya kontakter med 
arbetsträningsplatser, vilket påverkar möjligheten att stödja deltagarna i stegförflyttning mot 
arbete. Arbetsgivare där kontakt och samverkan funnits sedan tidigare har under pandemin 
inte alltid tagit emot deltagare då man valt att begränsa antalet personer på plats. Däremot så 
välkomnar många arbetsgivare coachingteamet tillbaka då pandemin är över. Det finns också 
deltagare som aktivt valt att inte starta arbetsträning under pandemin av rädsla för att bli 
sjuka. Motivations/arbetsförberedande arbetet har ökat i deltagarkontakter. 
Nuvarande arbetssätt inbjuder till ökad och mer förväntat samarbete med de övriga aktörer 
som finns runt deltagaren. Det påbörjas vid första informationsträffen, 
handläggare/behandlare som anmält personen till coachingteamet finns om möjligt med 
redan vid denna träff. Det sker antingen via fysiskt alternativt digitalt möte. På så sätt blir alla 
parter redan från start överens om coachingteamets uppdrag och vilket stöd som finns att 
tillgå för deltagaren. Under deltagarens tid i coachingteamet har arbetscoach regelbunden 
kontakt med handläggare/behandlare för avstämning hur stegförflyttningen framskrider. 
Inför avslut i coachingteamet initierar arbetscoach ett överlämningsmöte till annan insats hos 
myndighet och finns med under en överlämningsperiod för att säkerställa att annan planering 
kommer till stånd. 
Gällande dokumentation så har coachingteamet under hösten 2021 fått tillgång ett 
dokumentationssystem kallad GW-arbetsmarknad, detta har förbättrat coachingteamets 
administrativa arbete.  
Coachingteamet erbjuder sig att komma ut till samverkanspartners och informera om 
verksamheten. Under 2021 har coachingteamet gett information till ny personal på AME i 
Lindesberg, informerat politiker i Lindesberg, F-stöd Hällefors kommun, F-stöd Ljusnarsbergs 
kommun. 
Coachingteamet har regelbundna träffar med försörjningsstöd i Lindesbergs kommun 1 gång 
per månad, handläggare på arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun 4 gånger per år, 
handläggare från Arbetsförmedlingen 1 gång per månad. 
Coachingteamet har genomgått utbildning om våld i nära relationer via NNS och kommer att 
ställa frågor till samtliga deltagare som en del i kartläggningen. 
Gällande lån av rum i kommunerna så har möjligheten förbättrats för coachingteamet, arbetet 
pågår hela tiden med att hitta bästa möjliga lösning att träffa deltagare i deras hemkommun. 
Coachingteamet har telefontid för nya anmälningar tre gånger i veckan. Anmälningar kommer 
från Försäkringskassan, försörjningsstöd, vården men kan också komma från personen själv 
eller dennes anhörig. 
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Signering av justerare 
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Balanskravsresultat 
 
Balanskravsutredning  

   

  2021 

   
Årets resultat enligt resultaträkningen -271 055 

 reducering av samtliga realisationsvinster - 

 justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - 

 justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - 

 orealiserade vinster och förluster i värdepapper - 

 återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - 

Balanskravsresultat -271 055 

 Att återställa från tidigare år - 

 Synnerliga skäl* 271 055 

Att återställa kommande år - 

   

   

 

*Styrelsen gör bedömningar att årets negativa resultat inte behöver återställas 
med hänvisning till god ekonomisk hushållning och kommunallagens regler 
för synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Detta då förbundet över tid 
byggt upp ett eget kapital och därigenom kan möta tillfälliga framtida 
kostnadsökningar.  

 
 
 
 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 

Samordningsförbundet SOFINT saknar anställd personal. Den personal som arbetar på 
kansliet är förbundschef genom inköpt tjänst från Region Örebro län och inköpt tjänst från 
Lindesbergs kommun (ekonom och sekreterare). I de finansierade insatserna finns 
medverkande personal från Lindesbergs kommun. 

1.7. Förväntad utveckling 
 
Lokal nivå: Sedan 2020 har förbundet sett en utvecklad finansierad insats i form av 
coachingteamet som både ökar i deltagarantal men också i finansieringsbehov. Detta har from 
2021 medverkat till att de egna medlen som över tid byggts upp i förbundet börjar minska 
(dock inte i den grad förbundet budgeterat för) En sådan utveckling ser vi också under 2022 
där coachingteamet växer ytterligare samt där förbundet även går in som delfinansiär i ett 
ESF-projekt med samordningsförbundet i centrala Östergötland som huvudman. Med dessa 
redan i dag uppbokade kostnader är prognosen att en väsentlig del av förbundets egna kapital 
kommer att vara förbrukat vid årsslutet 2022.  
 
Regional nivå: Under 2020 och 2021 har en utökad samverkan skett med de 12 förbund som 
finns inom Östra Mellansveriges geografiska område. Erfarenhets- och informationsutbyte, 
gemensamma ESF ansökningar samt skrivelser till regering och berörda parter har 
möjliggjorts tack vare ”ÖMS nätverket”. Ledorden TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD speglar 
mycket väl denna samverkan.   
 
Nationell nivå: Den finansiella samordningen är en viktig nyckel för att fler ska komma i 
arbete. SKR bedömer att en översyn av Finsam är nödvändig nu när Arbetsförmedlingen 

https://sign.visma net/sv/document-check/c11c2d20-ce86-4343-b634-4bb51db7ff87

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



§118/22 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2021

 
 

 Sida 22 
 

Signering av justerare 
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reformeras, för att säkra stödet till de mest utsatta. Under de 15 år som Finsam-lagstiftningen 
har funnits har myndigheternas uppdrag förändrats och det finns också en del utmaningar i 
samverkan. 
Man betonar att de ingående parternas gemensamma ansvar och engagemang i en eventuell 
översyn är av största vikt. 
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2. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 
  2021-01-01 2020-01-01 
Belopp i kr. Not -2021-12-31 -2020-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 2 3 986 000 3 986 000 
Verksamhetens kostnader 3 -4 255 804 -3 970 640 
Avskrivningar    
Verksamhetens resultat  -269 804 15 360 
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader  -1 251 -1 263 
    
Resultat efter finansiella poster  -271 055 14 097 
Extraordinära poster    
 

Årets resultat  -271 055 14 097 
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3. Balansräkning 
 
Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
                       
Omsättningstillgångar 
Fordringar 4 101 474 175 916 
Kassa och bank  3 260 288 2 857 326 
Summa omsättningstillgångar  3 361 762 3 033 242 
 
Summa tillgångar  3 361 762 3 033 242 
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital  1 520 110 1 791 165      
Kortfristiga skulder 5 1 841 652 1 242 077 
Summa eget kapital och skulder   3 361 762 3 033 242  
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4. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys 
 
Belopp i kr.  2021-12-31 2020-12-31 

 
Årets resultat  -271 055 14 097 
Justering för ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  -271 055 14 097 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  74 441 -145 225 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  599 576 955 722 
Kassaflöde för den löpande verksamheten  402 962 824 594 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0  
 
Årets kassaflöde  402 962 824 594 
Likvida medel vid årets början  2 857 326 2 032 732 
Likvida medel vid årets slut  3 260 288 2 857 326 

    

 

5. Driftredovisning 
 

 
 

  Utfall Budget Avvikelse Utfall 

2021 2021 2021 2020 

Belopp tkr Intäkt Kostnad Netto Netto Utfall-
Budget 
netto  

Intäkt Kostnad Netto 

Medlemsbidrag 3 986   3 986 3 986 0 3 986   3 986 

Insatsmedel   3 233 3 233 4 057 824   2 815 2 815 

Administrativa 
kostnader 

  1 024 1 024 1 049 25   1157 1 157 
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6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa 
anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet 
 

Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Driftbidrag från staten 1 993 000 1 993 000 
Driftbidrag från Lindesbergs kommun 510 208 510 208 
Driftbidrag från Nora kommun 232 184 232 184 
Driftbidrag från Hällefors kommun 151 468 151 468 
Driftbidrag från Ljusnarsbergs kommun 102 640 102 640 
Driftbidrag från Region Örebro län  996 500 996 500  
Summa 3 986 000 3 986 000 
 
 
Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Projektmedel 2 995 248 2 660 174 
Köp av tjänst förbundschef 791 128 775 963 
Köp av administrativa tjänster 99 072 108 000 
Revision 71 186 66 000 
Arvoden 75 576 86 530 
Sociala avgifter 17 818 16 015 
Ersättning förlorad arbetsförtjänst 0 3 101 
Övriga personalkostnader 1 484 4 553 
Kurser, konferenser inkl resekostnader -4 636 70 669 
Övrigt 208 928 179 635 

Summa 4 255 804 3 970 640 
 
 
 
 
    
Not 4. Fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Kundfordringar 29 297 169 490 
Skattekonto 5 019 0  
Momsfordran 23 851 6 426 
Förutbetalda kostnader 43 307 0 
Upplupna intäkter 0 0 
Summa 101 474 175 916 
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Not 5. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Leverantörsskulder 132 200 250 127 
Skatteverket, personalskatt, arbetsgivaravgifter 8 080 1 245 
Upplupna kostnader 1 701 372 990 704  
Summa    1 841 652 1 242 076  
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 
 
Den 18 februari 2022 
 
 
 
…………………………………  …………………………………………. 
Susanne Grundström  Lars-Göran Zetterlund 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Linda Matstoms  Susanne Forsberg   
Ledamot   Ledamot 

 
 
…………………………………  ………………………………………….. 
Sven Erik Larsson  Ulla Kalander Karlsson 
Ledamot   Ledamot 

 
 
…………………………………   
Ulla Strauss   
Ledamot    
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§118/22 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2021

 
    Lindesberg den 3 maj 2022 

 

Till 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län 

Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen 

 

Översänder härmed Årsredovisning, revisionsberättelser och revisionsrapport för år 2021 avseende 

Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 

skadeståndstalan ska väckas. 

Lag (2019:914). 

 

Vi tar tacksamt emot protokollutdrag från beslut kring frågan om ansvarsfrihet. 

 

Vänligen 

 

Styrelsen i SOFINT 
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1 Inledning 
1.1 Uppdraget 

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet i norra 
Örebro Län för räkenskapsåret 2021. Granskningen har bedrivits i enlighet med god 
revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för 
revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen. 
Årets förvaltningsrevision har skett på ett begränsat sätt och med en övergripande 
inriktning där vi tagit del av förbundets styrdokument, riktlinjer och målsättningar för 
verksamheten samt via intervju och dokumentstudier följt upp hur förbundets interna 
kontroll fungerar. 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och 
eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets 
revision. 

1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt 
lag om kommunal redovisning och god kommunal redovisningssed. Granskningen har 
skett utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Följande revisionsfrågor har 
besvarats i granskningen: 
1 Lämnar årsredovisningen den information om verksamhetens utfall, finansiering 

och ekonomisk ställning som krävs enligt lagen om kommunal redovisning?  
2 Är utfallet i överensstämmelse med fastställda mål och ekonomiska ramar? 
3 Ger årsredovisningen en rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2021 och 

den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång?  
4 Är den interna kontrollen är tillräcklig. 
Granskningens syfte är också att skapa ett underlag för revisorernas årliga bedömning 
av om styrelsen har skapat förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning. Vi granskar att förbundet följer lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen och andra styrdokument inom förbundet. 

1.3 Metod och avgränsning 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2021. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän 
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 
— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 

underlag. Översiktlig analys av övriga poster. 
— Stickprovsgranskning av attest och utanordning 
— Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 
— Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.4 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.4.1 Redovisningen 
— Verksamhetens intäkter 

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning. 

— Verksamhetens kostnader 
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning 
samt avklipp. 

— Kassa och bank 
Substansgranskas mot externa underlag. 

— Kortfristiga skulder 
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning 
samt avklipp. 

— Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.4.2 Intern kontroll 
— ”Ordning och reda” 
— Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och extern redovisningsbyrå 
— Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 

belopp. 
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Granskningen avser Samordningsförbund i norra Örebro Län där styrelsen är ytterst 
ansvarig för årsredovisningen och årsbokslutet. 

1.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av revisor Amanda Gustafsson under ledning av auktoriserad 
revisor Nils Nordqvist. 
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2 Resultat av granskningen 
2.1 Årsredovisningen 

2.1.1 Regelverk 
I lagen om kommunal bokföring och redovisning (11 kap) anges de formella kraven på 
årsredovisningen, den ska bland annat innehålla i en förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen skall bland annat lämna upplysningar om: 

— Översikt över verksamhetens utveckling 
— Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
— Händelser av väsentlig betydelse 
— Styrning och uppföljning av verksamheten 
— God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
— Förväntad utveckling 
För förbundet gäller således samma krav som för kommuner och regioner i övrigt. 

2.1.2 Vår bedömning 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens i allt väsentligt lever upp till lagkraven på hur en 
förvaltningsberättelse skall vara utformad. Förvaltningsberättelsen ger utförlig 
information om vad som skett under året samt kring verksamhet och måluppfyllelse 
med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Det finns även information om 
förväntad utveckling, viktiga händelser under året vilket krävs av god sed. 
Kommentarerna till årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. 

2.2 Redovisningsprinciper 

2.2.1 Regelverk 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.  

2.2.2 Vår bedömning 
Årsredovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet. 
Detta innebär att den skall upprättas enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
LKBR och RKR:s rekommendationer och således också god redovisningssed i 
kommunal verksamhet. 
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2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 

2.3.1 Finansiella mål 
Förbundet har fastställt två finansiella mål för 2021: 

— Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 797 tkr (Vilket motsvarar 20 % av 
förbundets medelstilldelning år 2021) 

— Administrativa kostnader ska inte överstiga 26 % av det totala 
medlemsanslaget. 

Målen finns beslutade i förbundets verksamhetsplan för 2021 och följs upp i förbundets 
årsredovisning. Förbundet lever upp till Således finns ambitionen att följa Nationella 
rådet inom förbundet men det är inte formulerat som ett mål. 

2.3.2 Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Förbundet hade ett eget kapital på 1 791 tkr vid ingången av år 2021. Utfallet för året 
innebär intäkter från de samverkande parterna på totalt 3 986 tkr och nettokostnader 
(inklusive finansnetto) från verksamheten på -4 257 tkr.  
Förbundet redovisar därmed ett negativt resultat på 271 tkr och en avvikelse mot 
budget på 409 tkr vilket motsvarar 10 % av budgeterade kostnader. Årets resultat 
innebär att det utgående egna kapitalet uppgår till 1 520 tkr, vilket motsvarar 38 % av 
anslagna medel. Föregående år motsvarade det egna kapitalet 45 % av anslagna 
medel. Förbundet lever således inte upp till Nationella rådets rekommendationer och 
sitt eget finansiella mål om att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 %. Förbundet 
hade inte klarat detta finansiella mål även om man följt sin budget och gjort ett 
underskott under året om 680 tkr. Vi rekommenderar förbundet att se det finansiella 
målet om att uppnå 20 % i eget kapital på längre sikt. 
Förbundets personal- och administrationskostnader utgör ca 24 % av erhållna bidrag 
under 2021. Vi bedömer att en administrativ avgift på 24 % är en rimlig nivå. Förbundet 
har under 2021 flyttat om 30 % av förbudschefens lön till strukturprojekt detta gör att 
den administrativa delen bli mindre och mer rättvisande utifrån vad förbundschefen 
faktiskt gör. Vi tycker att detta tillvägagångssätt är rimligt. Beräknas hela 
förbundschefens lön som administrativ kostnad får förbundet en andel 
administrationskostnader på 31,6 %. För att fördelningen skall bli trovärdig kan en 
enkel tidredovisning för förbundschefen vara att rekommendera. Kan också vara värt 
att notera att andelen administrationskostnader hade varit lägre om förbundet lyckats 
förbruka sina medel i enlighet med budget.  
Vi ser positivt på att förbundet tagit fram finansiella mål under 2021 och att man på ett 
bra sätt presenterar dom i årsredovisningen. Vi rekommenderar dock förbundet att se 
framförallt målet på det egna kapitalet mer långsiktigt och att målet harmoniserar med 
beslutad budget. Vi noterar att styrelsen i år bedömer att man uppfyller god ekonomisk 
hushållning vilket är bra. Förbundet kan dock förtydliga att målen har sin utgångspunkt 
i god ekonomisk hushållning och i årsredovisningen förklara hur utvärderingen av god 
ekonomisk hushållning genomförs.  



§118/22 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2021

 

 7 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Samordningsförbundet i norra Örebro Län 
 Revisionsrapport 2021 
 
 2022-03-24 

2.3.3 Mål för verksamheten  
Förbundet har i sin verksamhetsplan fastställt verksamhetsmål inom fyra områden som 
styr verksamheten, dessa områden är: 
— Individ  
— Struktur  
— Organisation  
— Ekonomi  
Inom området ”Individ” har förbundet fastställt ett antal effektmål som skall utvärdera 
om verksamheten som förbundet finansiera bedrivs på ett kvalitativt och effektivt sätt. 
Förbundet strukturmål är även de mål som insatsen Coaching team har att följa. 
Coaching team är det enda individinsats som förbundet finansierar under 2021.  
Vi noterar också att mätpunkter tagits fram för övriga områden, ”Ekonomi” avser de 
finansiella mål som gåtts igenom i föregående kapitel. Målen är mätbara och tydliga 
och följs upp i årsredovisningen.   

2.3.4 Uppföljning av verksamhetsmål 
I förvaltningsberättelsen för år 2021 framgår en tydlig uppföljning av beslutade mål och 
vilka aktiviteter som vidtagits under året. Strukturen och uppställningen av målen i 
årsredovisningen är föredömlig. Dock ser vi ett behov av att motivera utfallet i en större 
utsträckning än vad som görs idag. Vissa av de kvantitativa (mätbara) målen uppfylls 
inte men trots detta gör styrelsen i vissa fall bedömningen att målet är delvis uppfyllt. 
Detta behöver inte vara fel men vi hade önskat en tydligare kvalitativ analys kring hur 
man kommer fram till bedömningen. 
Vi bedömer att styrelsen under 2021 har fortsatt att stärka förbundets uppföljning av 
insatserna och att den under 2021 fungerar i allt väsentligt bra. Vi noterar att styrelsen i 
år bedömer att man uppfyller god ekonomisk hushållning vilket är bra. Förbundet kan 
dock förtydliga att målen har sin utgångspunkt i god ekonomisk hushållning och i 
årsredovisningen förklara hur utvärderingen av god ekonomisk hushållning genomförs. 

2.4 Resultaträkningen 

2.4.1 Regelverk 
Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader och 
under räkenskapsåret (LKBR 5 kap 1§).  

2.4.2 Vår bedömning  
Vi bedömer att resultaträkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild över årets 
utfall samt att den i huvudsak är uppställd enligt lagen om kommunal redovisning.  
 



§118/22 Årsredovisning för Samordningsförbundet i Norra Örebro län SOFINT 2021

 

 8 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Samordningsförbundet i norra Örebro Län 
 Revisionsrapport 2021 
 
 2022-03-24 

2.5 Balansräkningen 

2.5.1 Regelverk 
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, 
avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). (LKBR 6 kap 1§). 

2.5.2 Vår bedömning 
Vi har kontrollerat att: 

— Balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt lag 
— Noter finns i den mån sådana erfordras enligt lag eller god redovisningssed 
— Tillgångar och skulder existerar, tillhör förbundet och är rätt värderade samt 

periodiserade 
— Det egna kapitalets förändring överensstämmer med resultaträkningen 
— Dokumentation finns till samtliga balansposter 
Vi bedömer att balansräkningen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av den 
ekonomiska ställningen vid året utgång samt att den i huvudsak är uppställd enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

2.6 Kassaflödesanalys 

2.6.1 Regelverk 
I kassaflödesanalysen ska förbundets in- och utbetalningar under räkenskapsåret 
redovisas (LKBR 8 kap 1§). 

2.6.2 Vår bedömning 
I årsredovisningen ingår en kassaflödesanalys enligt indirekt metod. Vi bedömer att 
kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild.  

2.7 Balanskrav 

2.7.1 Regelverk 
Ett samordningsförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och 
redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer 
ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid 
möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat 
information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av 
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.  

2.7.2 Vår bedömning 
I årsredovisningen ingår en balanskravsutredning. Förbundets balanskravsresultat är i 
år negativt, dock hänvisar förbundet till synnerliga skäl och bedömer inte att förbundet 
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måste återställa underskottet inom tre år. Vi instämmer i styrelsens bedömning och 
anser att balanskravsutredningen uppfyller god sed.  
 

3 Förvaltningsrevision 
3.1 Attest och delegationsordning 

Förbundet har fastställt en delegationsordning och attestregler för förbundet som gäller 
tillsvidare. Delegationsordning och attestordning är kortfattade och på en övergripande 
nivå. Beaktat omfattningen på verksamheten har vi inga synpunkter på dokumentens 
innehåll. Vår uppföljning av attester avseende inköpsfakturor, som skett i samband 
med granskningen av årsbokslutet, visar att rutinerna i stort fungerar.  

3.2 Budget och verksamhetsplan 
Styrelsen har fastställt en verksamhetsplan inklusive budget för år 2021 vilken 
fastställdes den 20 november 2020. Av dokumentet framgår mål och inriktningen på 
verksamheten, organisation samt de olika insatser som skall finansieras under året. 
Även budget för 2021 samt en plan för 2022 och 2023 framgår av dokumentet. 

3.3 Finansiell rapportering 
Förbundet har en bra rutin för uppföljning av ekonomin, styrelsen får ta del av 
ekonomisk uppföljning vid varje styrelsemöte vilket framgår av styrelseprotokollen.  
Förbundet upprättar en delårsrapport som presenteras för styrelsen i september under 
2021. Fastställd budget omfattar också en planeringshorisont på tre år vilket är i linje 
med god sed. 

3.4 Intern styrning och kontroll 
Styrelsen har fastställt riktlinjer för den interna kontrollen samt en plan för hur den 
interna kontrollen skall genomföras under 2021. Vi har tagit del av uppföljningen av den 
interna kontrollen som presenterades för styrelsen vid sammanträden i september och 
november. Inga väsentliga brister noterades i förbundets interna kontroll. 
Vi bedömer att förbundets systematiska internkontrollarbete fungerar på ett acceptabelt 
sätt. 

3.5 Finansierade insatser 
Sedan ett antal år tillbaka går den absolut största delen av förbundets medel till 
finansiering av coaching teamet. Förbundet har tecknat avtal med Lindesbergs 
kommun som är huvudman för insatsen.  
Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. 
Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller 
finansiera deltagarnas försörjning, dvs förbundet får ej bedriva myndighetsutövning. 
Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. 





    n Tomas Klockars (M) om turistbussar under sommarmånaderna - KS 2022/33-7 Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under sommarmånaderna : Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under sommarmånaderna
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    KS 2022/33 

 Kanslienheten 
Ebba Jansson 
 0581-810 31 
ebba.jansson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Kommunstyrelsen (beredande) 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 

Svar på motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar under 

sommarmånaderna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med 
motiveringen att ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Tomas Klockars (M) skriver i sin motion om turistbussar under 
sommarmånaderna, från 2 februari 2022, att det under sommarmånaderna 
ska införas turistbussar samt att motionen ska hanteras skyndsamt för ett 
genomförande redan sommaren 2022. 

Motionen remitterades först till Besök Linde AB, och i deras svar som inkom 7 
mars 2022 informerade de om att arbetet med turism leds och drivs av 
tillväxtförvaltningen samt innehar kompetensen att bedöma vilka turistiska 
satsningar som är möjliga att göra och som har störst effekt för turistnäringen. 

Remissvar från Tillväxtnämnden inkom den 10 maj 2022. Tillväxtnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motiveringen att ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar saknas för förslaget. 

Henrik Arenvang Ebba Jansson 
Kommundirektör Handläggare 

För kännedom: 

Tomas Klockars 

Bilagor: 

Motion 
Remissyttrande från Besök Linde AB 
Remissyttrande från Tillväxtnämnden 
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 Protokollsutdrag 12 (15) 

 Sammanträdesdatum  
Tillväxtnämnden 2022-05-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

TN §38/22   Dnr: TN 2022/11 
 
Motion från Tomas Klockars (M) om turistbussar 
under sommarmånaderna 
 
Beslut 
Tillväxtnämnden avslår motionen med följande motivering.  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Tillväxtförvaltningen har ombetts yttra sig över motion om 
turistbussar under sommarmånaderna. 
 
Här följer yttrandet: 
Turismverksamheten är sedan 2021 placerad i Kultur- och 
fritidsenheten inom Tillväxtförvaltningen. 2021 genomfördes en 
besparing i turismverksamheten vilket inneburit en halvering av 
antalet medarbetare och därmed minskad verksamhet.  
 
Tidigare medarbetare har nu slutat och en ny turismutvecklare 
har rekryterats och börjar sitt arbete i april. 

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas därför 
för förslaget i motionen. 

Förslag till beslut 
Tillväxtnämnden avslår motionen med följande motivering.  
Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar saknas för 
förslaget.  

 
 

För åtgärd: 
Kommunstyrelsen  
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Remissvar på yttrande av motion från Tomas Klockars (M) om 

turistbussar under sommarmånaderna enligt punkt 1.5 i 

kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Det turistiska arbetet leds och drivs av Tillväxtförvaltningen och det är även de som 
ha kompetensen att bedöma vilka turistiska satsningar som är möjliga att göra och 
som har störst effekt för turistnäringen. 

För Besök Linde AB VD Åsa Jönsson-Carlsson 
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Mötesdatum Behandling Typ
2022-09-06 Upplåtelsekontrakt för kontor Smedjegatan 13 Lindesberg Delegationsärende

2022-09-06 Remiss till Barn- och utbildningsförvaltningen 
Medborgarförslag om att använda porslin och rostfritt istället 
för plast för servering i förskolekök

Delegationsärende

2022-09-06 Uppdaterat lokalt kollektivavtal - krislägesavtal tecknat med 
Psykologförbundet

Delegationsärende

2022-09-06 Lokalt kollektivavtal - villkor för medarbetare inom 
Funktionsstöd som arbetar inom annat avtalsområde

Delegationsärende

2022-09-06 Lokalt kollektivavtal - villkor för tjänstgöring ständig helg 
inom Vård och Omsorg och Funktionsstöd för befattningarna 
undersköterska, skötare, stödassistent och vårdare

Delegationsärende

2022-09-06 Avtal förlängning banktjänster 2022 till 2024 Bergslagens 
Sparbank delegationsbeslut enligt punkt 4.1 
kommunstyrelsens delegationsordning

Delegationsärende

2022-09-06 Bostadskontrakt BRODALEN 11:8 Delegationsärende
2022-09-06 Tillförordnad personalchef under tiden 4 juli 2022 - 31 juli 

2022
Delegationsärende

2022-09-06 Remiss - Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder 
Bergsvägen-Hemvägen i Fellingsbro

Delegationsärende

2022-09-06 Remiss ut Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 
Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

Delegationsärende

2022-09-06 Förordnande som tillförordnad förvaltningschef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen under 
förvaltningschefens semester vecka 30-32 år 2022

Delegationsärende

2022-09-06 Uppsägning av lokalt kollektivavtal - Jourtjänstgörande 
personal anställda inom enheten för Ensamkommande barn

Delegationsärende

2022-09-06 Uppsägning av lokalt kollektivavtal - turordningskretsar Delegationsärende

2022-09-06 Uppsägning av lokalt kollektivavtal - dagbarnvårdare Delegationsärende
2022-09-06 Anställning av HR-konsult 15 augusti 2022 Delegationsärende
2022-09-06 Förordnande som tillförordnad kommundirektör 2022-

sommar
Delegationsärende

2022-09-06 Tillförordnad ekonomichef sommaren 2022 Delegationsärende
2022-09-06 Ändring av vidaredelegation i Yttrande över ansökan om 

tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
om allmän sammankomst till mark- och exploateringsingenjör

Delegationsärende

2022-09-06 Remiss ut Motion från Nils Detlofsson (L) om ett friluftsbad 
på Loppholmarna i Lindesberg

Delegationsärende

2022-09-06 Yttrande A366.358 2022 Ansökan inför Familjefest 20 augusti, 
Frövi

Delegationsärende

2022-09-06 Nytt datum Yttrande över ansökan gällande Politiskt möte 
och information på Norrtullstorget Lindesberg 
A309.861_2022

Delegationsärende

2022-09-06 Remiss gällande Motion från Christina Pettersson (C) om 
behovet av dagvård för personer med kognitiv svikt

Delegationsärende

2022-09-06 Markupplåtelseavtal avseende elektrisk 
starkströmsanläggning gällande Ramshyttan 25:6

Delegationsärende

2022-09-06 Ledningskorsningsavtal fastighet Frövi 11:1 tilläggsavtal 1 för 
underskrift Mark- och ledningskorsningsavtal

Delegationsärende

2022-09-06 A348.969 2022 Yttrande gällande marknadsförsäljning och 
tivoli

Delegationsärende

2022-09-06 Tillförordnad förvaltningschef för Socialförvaltningen 
sommaren 2022

Delegationsärende

2022-09-06 Offert Kriskommunikationsplan Lindesbergs kommun Delegationsärende
2022-09-06 Tilldelningsbeslut anbudsområde 3-8, 10, 13-15 gällande 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt tf arbetsmarknadsenheten 2022-09-01 
Kvarnbackavägen 20 A lght 1001 Kvarnbacken 2:2 2:3 2:4 
kontraktsnr 5949-1 enligt punkt 4.1 kommunstyrelsens 
delegationsordning

Delegationsärende



2022-09-06 Yttrande A319.838 2022 tivoliverksamhet i samband med 
Lindemarknaden

Delegationsärende

2022-09-06 Yttrande A317.730 2022 Familjefest Loppholmarna 
Lindesberg

Delegationsärende

2022-09-06 Yttrande i ärende A412.485/2022 Delegationsärende
2022-09-06 Fullmakt att företräda kommun kommunalförbund i 

upphandling av ny gemensam telefonilösning i KNÖL 
kommunerna i Norra Örebro län

Delegationsärende

2022-09-06 Remiss Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria 
halkskydd till äldre medborgare

Delegationsärende

2022-09-06 Yttrande Valaffischer Örebropartiet A426.154-20222 Delegationsärende
2022-09-06 Hyreskontrakt Kvarnbackavägen 20 A lght 1001 Kvarnbacken 

2:2 2:3 2:4 kontraktsnr 5949-1
Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 7C lght 1202 Ängeby 13:12 
kontraktsnr 61-26

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Kvarngatan 9 A Korrvike 22:1 lght 1201 
kontraktsnr 52-07

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Kvarngatan 9B Korrvike 22:1 lght 1103 
kontraktsnr 52-15

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Kvarngatan 9B Korrvike 22:1 lght 1203 
kontraktsnr 52-18

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Kvarngatan 13B lght 1003 kontraktsnr 54-48 Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 7A Ängeby 13:12 lght 1202 
kontraktsnr 61-08

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 7B Ängeby 13:12 lght 1203 
kontraktsnr 61-18

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 7C Ängeby 13:12 lght 1201 
kontraktsnr 61-25

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 9A Ängeby 12:1 lght 1101 
kontraktsnr 62-04

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 9C Ängeby 12:1 lght 1303 
kontraktsnr 62-29

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 9D Ängeby 12:1 lght 1102 
kontraktsnr 62-33

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 9D Ängeby 12:1 lght 1103 
kontraktsnr 62-34

Delegationsärende

2022-09-06 Hyreskontrakt Hemvägen 9D Ängeby 12:1 lght 1201 
kontraktsnr 62-37

Delegationsärende

2022-09-06 A444.428 2022 Yttrande gällande uppställning av tält och 
utdelning av material på Norrtullstorget Lindesberg

Delegationsärende

2022-09-06 Tillförordnad personalchef under semester Delegationsärende



Mötesdatum Behandling Typ
2022-09-06 SN § 89 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

för socialnämnden 2021
Meddelanden

2022-09-06 Yttrande angående ändringsbeslut för Grönbo naturreservat 
Dnr 511-3170-2021

Meddelanden

2022-09-06 Svar från kommunstyrelsens ordförande om Invigning torg 
Guldsmedshyttan kl 11 en vardag

Meddelanden

2022-09-06 Protokoll Bergslagens överförmyndarnämnd 17 augusti 2022 Meddelanden

2022-09-06 Underrättelse om tillstånd till uppförande och drift av 
gruppstation för vindkraft vid Siggebohyttan i Lindesbergs 
kommun - Avser att sätta ut målet till sammanträde och syn 
M11168-21 Aktbilaga 69

Meddelanden

2022-09-06 Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 16 
juni 2022 § 69 - Extra månadsuppföljning maj Socialnämnd - 
för åtgärd

Meddelanden

2022-09-06 Inkommen synpunkt om protokoll och kallelser på 
kommunens hemsida

Meddelanden

2022-09-06 Svar på synpunkt om bruksön vid Oppboga från KSO Meddelanden
2022-09-06 Synpunkt om skyltning av Elzwiksvägen med svar från 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Meddelanden

2022-09-06 Svar på synpunkt om Elzwiksväg Meddelanden
2022-09-06 VB: Korruption inom upphandlingar av industritenisk 

utbildning.
Meddelanden

2022-09-06 Synpunkt gällande föremål på botten vid Prästryggens brygga Meddelanden

2022-09-06 Synpunkt om behovet av informationsskyltar gällande 
matning av fåglar

Meddelanden

2022-09-06 Synpunkt Svår att parkera vid kyrkan/på torget i Lindesbergs 
kommun

Meddelanden

2022-09-06 Anhörigstöd gällande demenssjuka Meddelanden
2022-09-06 Synpunkt om grönyta vid korsningen Rådmansgatan 

Strandkullebrinken i Lindesbergs kommun
Meddelanden

2022-09-06 Synpunkt om nedskräpning vid Uskavi kalkbrott Meddelanden
2022-09-06 Synpunkt om soptömning vid kalkbrottet Uskavi Meddelanden
2022-09-06 Synpunkt om ramp vid Fröjevi Meddelanden
2022-09-06 Protokoll från Bergslagens överförmyndarnämnd 20 april 

2022
Meddelanden

2022-09-06 Ljusnarsbergs kommun - Ks § 174 Eventuell avtalssamverkan 
med kommunerna i norra Örebro län rörande gemensamma 
personliga ombud

Meddelanden

2022-09-06 Beslut avseende ansökan om §37a-medel Meddelanden
2022-09-06 BUN 2022/37-3 - Protokollsutdrag från Barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 13 juni 2022 § 63 - 
Yttrande BUN - Grundläggande granskning av styrelsen och 
nämnderna 2021 - för kännedom

Meddelanden

2022-09-06 Rättelse - Beslut avseende ansökan om § 37a-medel gällande 
insatsen Vatteninitiativet Dnr 851-3553-2022

Meddelanden

2022-09-06 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1980:440 inom 
fastigheten Lindesberg Garphyttan 5:7, Lindesbergs kommun, 
Örebro län

Meddelanden



2022-09-06 Protokollsutdrag samt rapport patientnämnden 2022-06-10 Meddelanden

2022-09-06 Protokoll Tursam 5 maj Meddelanden
2022-09-06 Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning KRF 

protokoll 2022-06-01
Meddelanden

2022-09-06 Kommunala Pensionärsrådet KPR protokoll 2022-06-03 Meddelanden
2022-09-06 Direktionens beslut, kommentarer revisionsrapport 

årsredovisning
Meddelanden

2022-09-06 Samhällsbyggnadsförbundet § 67 Driftuppföljning 2022-04-30 Meddelanden

2022-09-06 Samhällsbyggnadsförbundet § 68 Driftuppföljning 2022-05-31 Meddelanden

2022-09-06 Samhällsbyggnadsförbundet § 70 Investeringsuppföljning maj 
2022 Dnr SBB2022-518

Meddelanden

2022-09-06 Protokollsutdrag från sammanträde med Linde Stadshus AB 9 
juni 2022 § 26 Uppföljning av ägardirektiv

Meddelanden

2022-09-06 E-delgivning – Länsstyrelsens beslut 2022-06-23 i ärende 535-
3933-2022, Lindesby 1:11

Meddelanden

2022-09-06 Protokollsutdrag från sammanträde med Linde Stadshus AB 9 
juni 2022 § 25 Särskilda ägardirektiv

Meddelanden

2022-09-06 Suicide Zeros kommunbarometer 2022 Meddelanden
2022-09-06 [ES] FM2022-13470:1 Information om Försvarsmaktens 

beredning av remisser gällande riksintressen för 
totalförsvarets militära del

Meddelanden

2022-09-06 Information till ledamöterna i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om vindkraftens biverkningar

Meddelanden

2022-09-06 Beslut för kännedom i koncessionsärende, 2017-102809, 
Energimarknadsinspektionen

Meddelanden

2022-09-06 Hållbarhetsindex VA Lindesberg Meddelanden
2022-09-06 Protokoll 19 maj 2022 - Årsstämma, årsredovisning och 

revisionsberättelse 2021
Meddelanden

2022-09-06 Tillståndsbevis gällande offentlig tillställning "UllerMuller", 
traktorträff och marknad A095.874/2022

Meddelanden

2022-09-06 Vattenfall samråder om ny ledning Meddelanden
2022-09-06 Tillstånd till ingrepp i fornlämning, biotopvård längs med 

Gränshytteån, Lindesbergs kommun
Meddelanden

2022-09-06 Tillfälliga föreskrifter om tillfälligt förbud för båttrafik på Stora 
och Lilla Lindesjön samt på Bottenån upp till bron vid riksväg 
68 inom Lindesbergs kommun 19 augusti 2022 klockan 15.30-
24.00

Meddelanden

2022-09-06 Vunnit laga kraft - Detaljplan för Stadsskogen 2:11 
m.fl.(Stadsskogsskolan) Lindesberg, Lindesbergs kommun

Meddelanden

2022-09-06 Protokoll Specifika samverkansrådet kultur 22 april 2022 Meddelanden

2022-09-06 Meddelande 11/2022 – Förbundsavgift år 2023 till Sveriges 
Kommuner och Regioner

Meddelanden

2022-09-06 Kommuner och regioner skyldiga att anta mål och riktlinjer för 
sitt minoritetspolitiska arbete

Meddelanden

2022-09-06 Inbjudan till fortsatt samråd om insamlingssystem för 
förpackningar med producentansvar

Meddelanden



2022-09-06 Ljusnarsberg KS § 142 Ansökan om bidrag Leader Bergslagen Meddelanden
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