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Regionförbundets huvudsakliga roll är att verka för att samordna uppgifter på
regionalnivå inom områdena miljö, klimat, kommunikationer, infrastruktur och
översiktlig planering. Regionförbundet ska också ge stöd till den offentliga sektorn och
företagen i hur man kan driva en hållbar utveckling i länet. Regionförbundet har en
självklar roll som samordnare och motor i det regionala klimatarbetet.
Miljöförstöring och utsläpp stannar inte vid kommungränser. Därför finns det tydliga
samordningsvinster att göra mellan kommunerna och för regionen i regionförbundets
arbete. Regionförbundet ska sätta upp klimat- och miljömål för länet. För att verkställa
dessa krävs dessutom att vi samordnar våra översiktsplaner och att vi skapar en hållbar
region. Regionförbundet måste arbeta efter försiktighetsprincipen.
Vi lever i en tid som kräver nya lösningar. Utarmningen av naturresurser och ekosystem
ökar. För att klara de utmaningar vi har framför oss krävs nytänkande som leder till
bättre utnyttjanden av befintliga resurser och system. Vi kan inte och får inte frikoppla
den ekonomiska politiken från naturen. Lika lite som vi kan frikoppla ekonomin från vår
omvärld.
De fem perspektiven – ”ekologiskt hållbart, mångfald och integration, barn och unga, en
jämställd region, och en god folkhälsa”, ligger som utgångspunkter för allt som
regionförbundet engagerar sig i. Vid alla besluts om fattas ska en genomgång ske över hur
de fem perspektiven beaktas.
Regionförbundets regionalpolitiska medel ska användas för att skapa ett robust samhälle,
med det regionala klimatarbetet och en hållbar utveckling inom länet i fokus. Med hållbar
utveckling menar regionförbundet att man ska säkra god miljö och hälsa, ekonomisk och
social välfärd och rättvisa för nu levande och kommande generationer.
Regionförbundet ska vara aktivt och söka bidrag och projektmedel från olika instanser.
Regionförbundet ska även följa de regleringsbrev som utfärdats av regeringen och arbeta
efter försiktighetsprincipen.
Regionförbundets mål: Målet är hållbar utveckling och god livskvalitet i hela regionen
Regionförbundets vision: Vår handlingskraft i nutid bygger regionens framtid

Det övergripande målet som länets kommuner och landstinget enats om är att skapa
hållbar utveckling och god livskvalitet i hela regionen. Inom ramen för detta mål har vi
prioriterat fyra områden som vi behöver arbeta med för att nå målet hållbar utveckling:
miljö och klimat, konsumtion och näringsliv, samhällsplanering och infrastruktur.
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3.1 Miljö och klimat

För att vi ska kunna bli tydliga i regionens arbete krävs det att vi har tydliga målbilder.
Under 2013 tar vi därför fram en klimatplan med konkreta mål. I detta arbete samverkar
vi med länets näringsliv och med länets kommuner så att alla goda exempel kan lyftas
fram. Inom miljöområdet är det viktigt att arbetet med att få till en giftfri miljö och ett
rent vatten prioriteras i vår verksamhet.
Vårt ekologiska fotavtryck är för stort. Vi vet att vi lever över våra naturtillgångar.
Regionförbundet i Örebro län ska bidra till att genomföra en modernisering av samhället
som kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser och minskar utarmningen av
ekosystemen. Det innebär stora klimatinvesteringar som ger utveckling, och en möjlighet
att skapa välfärd, jobb och en hållbar ekonomi. Det är en väg bort från en kortsiktig
ekonomi som förbrukar till en positiv ekonomisk utveckling som håller många
generationer framåt. Det är politikens ansvar att peka ut riktningen. Vi vill göra det enkelt
och lönsamt att leva miljövänligt.
Åtgärder
 En klimatplan tas fram i samverkan med kommuner och näringsliv.
 Ett klimatkontor inrättas på kansliet. Detta kontor får i uppdrag att leda regionens
strategiska utvecklingsarbete. Energikontoret integreras i denna verksamhet.
 En miljöplan tas fram i samverkan med länsstyrelsen och länets kommuner.
 Klimatplanen och miljöplanen ska sedan årligen följas upp och redovisas i samband
med att bokslutet antas.
 En regional vattenförsörjningsplan tas fram i samverkan med näringslivet,
Länsstyrelsen, kommuner och kringliggande län.
 Regionförbundet ska i samråd med näringslivet och andra offentliga aktörer ta fram
en regional energiplan.

3.2 Konsumtion och näringsliv

Det som är bra för miljön ska vara billigt och det som är dåligt ska vara dyrt.
Regionförbundet måste arbeta så att konsumtionen går i en riktning mot konsumtion av
tjänster istället för varor. Regionen ska stödja och uppmuntra företag som arbetar med
att göra det billigare att återvinna och återbruka olika typer av material och varor.
En stabil ekonomi skapar trygghet och ger mera utrymme för att klara av de lokala och
globala klimatförändringar som vi är mitt uppe i. Även om klimat hotet ofta mäts globalt
så är utsläppen lokala och vi i Örebroregionen måste vara aktiva och ta vårt ansvar för att
stoppa våra utsläpp, och på så sätt minska miljöpåverkan.
Detta kräver ett dynamiskt näringsliv där människors kreativitet och skaparlust lägger
grunden för nya jobb. Med framtidsinriktade gröna investeringar skapas långsiktiga
förutsättningar för nya gröna jobb. Vi ser småföretagarna i länet som en viktig
komponent i omställningen till ett grönare samhälle.
Små- och medelstora företag är även mer flexibla att anpassa sig till nya lösningar,
uppfinningar och innovationer. Detta främjar såväl miljön som ekonomin.
Tjänstesektorn måste få blomma för att fler hållbara och gröna jobb ska kunna skapas.
Regionen ska därför arbeta för fler företagsetableringar på landsbygden.
Många som vill starta företag har idag svårt att få tillgång till startkapital. Människor som
inte har stora ekonomiska tillgångar ska ändå kunna starta företag. Därför ska
regionförbundet satsa resurser på ett projekt med mikrokrediter.
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Åtgärder
 Regionförbundet kan ge stöd åt de projekt/företag som kan påvisa hur man arbetar för
att minska användningen av farliga kemikalier.
 Regionförbundets ska arbeta för att skapa arenor för utveckling av olika typer av
återbruk.
 Regionförbundet ska utarbeta ett system för att mikrokrediter skapas i syfte främja
företagandet på landsbygden, för nyanlända svenskar, kvinnligt företagande och för
miljöteknikinsatser.
 Regionförbundet ska stötta små lokala företagare så att de lättare kan vara med i olika
upphandlingar.
 Regionförbundet ska uppmuntra och skapa möten mellan det offentliga, näringslivet
och organisationer i syfte att nå målet en god miljö och kunna behålla en biologisk
mångfald.
 Regionförbundet kan ge stöd till de projekt som kan påvisa hur man arbetar inom
olika verksamheter, för att klara sig utan fossila bränslen.
 Regionförbundet ska vara en lots och samverkanspartner för att ta fram en hållbar
ekonomi.
 Regionförbundet ska stödja och samordna och sprida den kunskap som inom
hållbarhetsområdet, mellan den offentliga sektorn och de privata näringarna.
 Regionförbundet ska arbeta för att socialt och kooperativt företagande ska vara en del
av en regionens företagarpolitik.

3.3 Samhällsplanering

För att uppnå högt ställda klimatmål måste vi tillsammans i länet vara offensiva i vår
samhällsplanering. Hela vår region måste moderniseras för att möta de krav som vi
ställer på oss själva inför framtiden. Ska vi nå in i framtiden på ett klimatsmart sätt måste
vi våga samordna kommunernas översiktsplaner så att vi strävar åt samma håll utan att
för den skull göra avkall på det kommunala självstyret.

Åtgärder

 Regionförbundet tar initiativ till att en regional översiktsplan med ett ekologiskt
hållbart fokus upprättas. I planen sätts olika kommunövergripande stora frågor i ett
regionalt sammanhang.
 Klimatkontoret är tillsammans med kommunerna drivande i arbetet, med att skapa en
regional översiktsplan.
 Regionförbundet ska i samråd med näringslivet och andra offentliga aktörer, ta fram
en regional livsmedelsförsörjningsplan.

3.4 Infrastruktur och kommunikationer

Behovet av ett miljösmart transportsystem blir större och större för varje år som går i takt
med att fler och fler människor väljer att resa kollektivt. Ska vi kunna möta behoven inför
framtiden samtidigt som vi aktivt styr över så att fler människor reser kollektivt istället
för med egna bilar så måste vi också ha en väl utbyggd infrastruktur. Detta måste också
kombineras med en väl fungerande infrastruktur lokalt så att hela regionen kan leva.
Regionförbundet har en stor roll att spela som aktör gentemot andra parter i detta arbete.
Samtidigt som vi bygger en bra och fungerande infrastruktur lokalt, måste vi prioritera så
att de transporter som är dåliga för miljön avvecklas, eller så vi styr bort från dem. Även
här har regionförbundet en viktig roll att spela som motor i länet. Klimatkontoret är en
kraftkälla i arbetet med uppbyggnaden av en hållbar infrastruktur.
Det är det lätt att planeringen fastnar i gamla paradigmer, därför föreslår vi en speciell
satsning på att undersöka alternativa utvecklingsmöjligheter när det gäller val av
kollektivtrafiklösningar för länet.
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Åtgärder

 Regionförbundet verkar för att ett väl utbyggt järnvägsnät finns i hela länet. Detta
innebär t ex upprustning av banan Ervalla-Karlskoga-Degerfors.
 Regionförbundet verkar för att det finns en väl fungerande biogasdriven busstrafik i
länet.
 Regionförbundet verkar för att de offentligt finansiella medel som Örebro flygplats
erhåller, ställs om till att finansiera järnväg.
 Regionförbundet verkar för att Örebro flygplats läggs ner.
 Regionförbundet verkar för att det finns väl utbyggd bredbandskapacitet i hela länet.
 Regionförbundet gör en prioriteringslista över de utbyggnadsobjekt som ska ske i
länsplanen så att vi styr över mot mer kollektivt resande med tåg och buss.
 Regionförbundet gör en utredning för att belysa nya tekniska och organisatoriska
möjligheter som kan ge vår kollektivtrafik bättre konkurrensläge mot bilen.

Regionförbundet har tillsammans med landstinget ansökt till regeringen om att få bilda
en ny regionkommun. Detta innebär nya möjligheter att se på regionens utveckling i ett
bredare perspektiv och i samverkan med flera parter i samhället.
Genom skapa en regionkommun i Örebro län kan vi samla alla frågor som har beröring
med varandra på regional nivå i ett och samma organ – med ett demokratiskt, direktvalt
parlament.
Regionkommun Örebro län kommer att ha ett stort verksamhetsområde, där det är viktigt
att verksamheterna samspelar för att regionen skall nå hållbar utveckling.
Det är också viktigt att vi löser frågan om hur primärkommunerna och regionkommunen
ska samarbeta.
Åtgärder
 Regionförbundet ska vara aktivt i förberedelserna av bildandet av en eventuell
regionkommun i Örebro län.
 Regionförbundet ska utreda förutsättningarna för att samla alla för regionen viktiga
strategiska organ i ett Regionens hus. Huset bör innehålla ledningskansliet för
regionkommunen, men kan även innehålla statliga och primärkommunala
avdelningar. Huset bör vara lokaliserat i närheten av resecentrum.
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tkr

Intäkter

Budget

Åtgärd
MP

Budget
MP

2013

2013

2013

Medlemsbidrag kommuner
Kommuner

19 784

19 784

Landsting

32 874

32 874

52 658

52 658

Projektintäkter, tillsvidareanställd personal

2 945

2 945

Projektintäkter, övrigt

1 000

1 000

900

900

Ersättning personal Länsstyrelsen

1 893

1 893

Övriga intäkter

1 764

1 764

Kursintäkter

420

420

Försäljning tjänster

961

961

383

383

Summa medlemsbidrag

Engångsersättning, utvecklingsstöd

Statligt regionalt utvecklingsstöd, 1:1

Intäkter Bergslagsleden
Övriga intäkter
Engångsintäckt försäljning mediacenter
Finansiella intäkter

Summa intäkter

1500
782

782

61 942

61 942
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Kostnader
Regionalt utvecklingsstöd (se bilagor)
Varav samverkansavtal

-21 133

-21 133

-9 800

-9 800

Varav verksamhetsstöd
Varav beslutade projektstöd sedan tidigare år
Varav fritt utvecklingsstöd till kultur
Varav riktat stöd till miljö och klimatarbete
Varav fritt utvecklingsstöd till regionstyrelsens
förfogande
Varav fritt utvecklingsstöd till regiondirektörens
förfogande

-3 000

-3 000

-10 333

2 200

-8 133

-1 000

800

-200

Utredningskostnad nya kollektivtrafik
lösningar
Fasta rörelsekostnader

- 1500
-3 000

-3 000

Beslutad medfinansiering projekt

-1 000

-1 000

Natur- och friluftsliv

-1 000

-1 000

Kommunikation/information

-1 000

-1 000

Övriga rörelsekostnader

-5 218

-5 218

Administrationskostnader

-4 960

-4 960

Verksamhetskostnader statsbidragsfinansierad
verksamhet
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Personalkostnader
Löner, tillsvidareanställd personal,
medlemsfinansierad
Socialavgifter löner

-26 201

-26 201

-16 268

7 000

-9 268

-8 082

3 100

-4 982

Tjänsteköp medlemsfinansierat

-483

-483

Kompetensutveckling

-728

-728

Klimatkontor
Övriga personalkostnader

Kostnader för den politiska
organisationen

Avskrivningar

Summa kostnader

Varav nämnden för energi och klimat

Resultat

-10 100

-10 100

-640

-640

-3 136

-3 136

-375

-375

-64 023

-64 023

1 327

1 327

-2 081

-2 081
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