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§ 89
Sammanträdets öppnande
Landstingsfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, medarbetare inom landstinget,
företrädare för massmedia och åhörare välkomna till dagens sammanträde. En särskild välkomsthälsning riktas till den nye sekreteraren i fullmäktige och tillika landstingets nytillträdde chefsjurist.
Sammanträdet förklaras härefter öppnat.

§ 90
Upprop
Företas upprop, varvid anteckning om närvaro sker enligt följande:
Valkrets Örebro läns Södra (Askersunds, Laxå, Hallsbergs och Kumla kommuner):
Mårten Blomqvist, Kumla (S)
Gunnel Hedström, Kumla (S)
Gunn Carlsson, Nora (S)
Susanne Stenlund, Finnerödja (S)
Björn Eriksson, Kumla (S)
Kicki Johansson, Östansjö (S)
Sonja Cederlöf, Rönneshytta (M)
Lolo Lindström, Hammar (M)
Ulf Kölbro, Örebro (KD)
Christina Pettersson, Kopparberg (C)
Linda Axäng, Kumla (FP)
Mia Sydow Mölleby, Hallsberg (V) och
Lennnart Johansson, Örebro (SD)
Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner):
Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S)
Kerstin Bergström Persson, Karlskoga (S)
Annica Blomgren, Åtorp (S)
Tomas Öhrn, Karlskoga (S)
Kent Gustafsson, Degerfors (S)
Eva Jansson, Karlskoga (S)
Sara Dicksen, Örebro (M)
Erik Weiner, Karlskoga (M)
Monica Thorzén-Sundberg, Åsbro (KD) och
Lars Persson, Kopparberg (V)
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§ 90 forts
Valkrets Örebro - Lekeberg:
Håkan Bergman, Örebro (S)
Gunilla Ericsson, Örebro (S)
Martin Lind, Örebro (S)
Britt Öhman, Örebro (S)
Lisbeth Jansson, Örebro (S)
Kerstin Karlsson, Örebro (S)
Raul Björk, Örebro (S)
Ewa Viktorsson, Örebro (S)
Fredrika Jacobsen, Glanshammar (S)
Ulrika Sandberg, Örebro, (S)
Torgny Larsson, Örebro (S)
Kent Persson, Örebro (M)
Svante Gyrulf, Örebro (M)
Gunilla Holmström, Örebro (M)
Elisabeth Sundström, Örebro (M)
Ingegärd Öhlin, Örebro (M)
Christina Dicksen, Örebro (M)
Lotta Olsson, Odensbacken (M) §§ 89-104
Ewa Sundkvist, Örebro (KD)
Johan Silfverdal, Örebro (KD)
Anne Marie Nilsson, Mullhyttan (KD)
Maria Rönnbäck, Örebro (C)
Ingvar Ernstson, Örebro (C)
Torbjörn Ahlin, Kumla (C) §§ 102-110
Gunilla Högberg, Askersund (FP)
Jan-Erik Brohede, Örebro (FP)
Mats Einestam, Örebro (FP)
Gunnel Lindblom, Örebro (V)
Jihad Menhem, Örebro (V)
Ingrid Fries Hansson, Vretstorp (MP)
Jonas Eriksson, Örebro (MP) och
Daniel Spiik, Odensbacken (SD)
Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner):
Marie-Louise Forsberg Fransson, Gyttorp (S)
Thomas Esbjörnsson, Örebro (S)
Kitty Strandberg, Kopparberg (S)
Sture Beckman, Grythyttan (S)
Bertil Nilsson, Nora (S)
Daniel Frisk, Grythyttan (S)
Hanne Alvner, Nora (M)
Göran Strömqvist, Hällefors (M) §§ 89-102

Hannah Ljung, Örebro (M) §§ 102-110
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§ 90 forts
Hlödur Bjarnason, Lindesberg (KD)
Lars-Göran Zetterlund, Hällefors (C)
Lennart Eliasson, Karlskoga (FP)
Agneta Nilsdotter, Lindesberg (V)
Annika Hickisch, Lindesberg (MP) och
Robert Boström, Örebro (SD).

§ 91
Protokolljustering
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t justering av det vid sammanträdet förda protokollet skall äga rum på ledningskansliet
Eklundavägen 2, Örebro den 30 september 2009 kl. 8.30, samt
a t t jämte ordföranden justera protokollet utse Martin Lind (S) och Monica Thorzén-Sundberg
(KD) med Gunnel Hedström (S) och Maria Rönnbäck (C) som ersättare.

§ 92
Skrivelser till landstingsfullmäktige
Följande skrivelser anmäls:
09OLL2003

Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Tomas Öhrn (S) till ny ledamot
och Gun Lundqvist-Karlsson (S) till ny ersättare i landstingsfullmäktige
efter Britt Marie Florén (S).

09OLL2123

Från Jessica Myhre, Karlskoga (S), som avsäger sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige.

09OLL2304

Från Eva Bellsund, som avsäger sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen för
Jeremiasfonden.

09OLL2752

Från Anna-Carin Härdig, Karlskoga (M), som avsäger sig uppdragen som
ledamot och 2:e vice ordförande i länsberedning Väster.

09OLL2882

Från Barbro Hansén-Johansson, Nora (C), som avsäger sig uppdraget som
suppleant i Länsteatern i Örebro AB.
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§ 92 forts
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t ta Länsstyrelsens beslut till protokollet,
a t t bevilja Jessica Myhre, Eva Bellsund, Anna-Carin Härdig och Barbro Hansén-Johansson begärda entlediganden, samt
a t t överlämna skrivelserna från Jessica Myhre, Eva Bellsund, Anna-Carin Härdig och Barbro
Hansén-Johansson till valberedningen.

PU: Jessica Myhre, Eva Bellsund, Anna-Carin Härdig och Barbro Hansén-Johansson och
LK– plan & sekr.

§ 93
Ordföranden meddelar att inga interpellationer eller frågor har inkommit men att svar kommer att
lämnas på bordlagda interpellationer.

§ 94
Information av Nora kommun
Svenerik Nyqvist, ordf. kommunstyrelsen i Nora samt Magnus Wetterholm, teaterdirektör informerar om Nora.

§ 95
Anmälan av väckt motion
Ärende nr 42/2009 Gunnel Hedström (S) och Sonja Cederlöf (M) har väckt motion om att
inrätta specialistcenter för Äldretandvård i Örebro län.
(09OLL2292)
Motionen har för yttrande överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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§ 95 forts
Ärende nr 43/2009 Svante Gyrulf (M) har väckt motion om alkoholpolicy vid representation.
(09OLL2222)
Motionen har för yttrande överlämnats till ledningskansliet - personal.
Ärende nr 44/2009 Peter Kjellman (MP) har väckt motion om att landstinget genom länstrafiken verkar för att parkeringsplatser anläggs i anslutning till håll(09OLL2146)
platser på landsbygden.
Motionen har för yttrande överlämnats till beredningen för tillväxt och
bildning.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t ta anmälan om motionerna till protokollet.

PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden, ledningskansliet – personal och beredningen för tillväxt och
bildning.

§ 96
Anmälan av medborgarförslag
Ärende nr 45/2009 Ett medborgarförslag har inkommit den 13 juni 2009 om ”Miljöfråga –
att landstingets administrativa resurser ses över både för det interna
(09OLL2423)
sparandet men även för kunderna”.
Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t överlåta till landstingsstyrelsen att besluta om medborgarförslaget.
Ärende nr 46/2009 Ett medborgarförslag har inkommit den 3 juli 2009 om kallelse utan
personnummer.
(09OLL2497)
Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen.
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§ 96 forts
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t överlåta till landstingsstyrelsen att besluta om medborgarförslaget.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Produktionsberedningen.

§ 97
Ärende nr 47/2009
(09OLL2867)
Tid för och tillkännagivande av landstingsfullmäktiges sammanträden under år 2010
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t landstingsfullmäktige under år 2010 kallas till sammanträde onsdagen den 3 mars, tisdagen
den 27 april, måndagen den 14 juni – tisdagen den
15 juni, torsdagen den 23 september, tisdagen den 19 oktober och måndagen den 22 november –
tisdagen den 23 november, samt
a t t tillkännagivande om sammanträde med landstingsfullmäktige under år 2010 skall införas i
Nerikes Allehanda, Nerikes Allehanda – Bergslagsposten, Karlskoga Tidning, Karlskoga – Kuriren, Länsposten och ETC Örebro.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Landstingsstyrelsen, nämnder, utskott, beredningar och rådgivande organ.

PROTOKOLL
Landstingsfullmäktige

65

2009 09 22

§ 98
Ärende nr 48/2009
(09OLL1713)
Årsredovisning 2008 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Norra
Örebro län ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, samt
a t t godkänna Samordningsförbundets i Norra Örebro län årsredovisning för 2008.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: PU: Samordningsförbundet i Norra Örebro län, revisorerna.

§ 99
Ärende nr 49009
(09OLL2253)
Årsredovisning 2008 för Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, samt
a t t godkänna Samordningsförbundets i Karlskoga/Degerfors årsredovisning för 2008.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors, revisorerna.
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§ 100
Ärende nr 50/2009
(09OLL2539)
Årsredovisning 2008 för Samordningsförbundet Finsam i Örebro
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Finsam i
Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, samt
a t t godkänna Samordningsförbundets Finsam i Örebro årsredovisning för 2008.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Samordningsförbundet Finsam i Örebro, revisorerna.

§ 101
Ärende nr 51/2009
(09OLL2687
Länsgården Fastigheters AB försäljning av fastigheten Nora 2:6 och Trängen 1 (Hagby
Ängar)
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t Länsgården Fastigheter AB försäljer fastigheten Nora 2:6 och Trängen 1 (Hagby Ängar) till
Nya Nora Turism AB i enlighet med styrelsebeslut den 19 augusti i Länsgården Fastigheter AB.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Kent Persson (M), Daniel Spiik
(SD) och Mia Sydow Mölleby (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.

PROTOKOLL
Landstingsfullmäktige

67

2009 09 22

§ 101 forts
Vidare yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP)
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Länsgården Fastigheter AB

§ 102
Fullmäktigedialog om regional utvecklingsstrategi
Torgny Larsson (S), ordf regionfullmäktige, Irén Lejegren (S), ordf regionstyrelsen, Christer Lenke, regionförbundet Örebro och Fredrik Eliasson, regionförbundet Örebro presenterar den regionala utvecklingsstrategin.
Under dialogen yttrar sig Jonas Eriksson (MP), Svante Gyrulf (M), Mårten Blomqvist (S), Agneta
Nilsdotter (V), Eva Sundkvist (KD), Kent Persson (M), Jan-Erik Brohede (FP), Lars-Göran Zetterlund (C), Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Ulrika Sandberg (S), Gunnel Hedström (S), Kerstin
Bergström Persson (S) Daniel Spiik (SD) Robert Boström (SD) och Sture Beckman (S).

§ 103
Bemötandeutbildning
Utbildning under ledning av Attitydskolan. För mer information, www.attitydskolan.se.

§ 104
Allmän frågestund för ledamöterna
Ordföranden meddelar att det inte anmälts någon fråga till den allmänna frågestunden.
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§ 105
Ärende nr 52/2009
(08OLL896)
Yttrande över Ewa Sundkvists, Anne-Marie Nilssons, Hlödur Bjarnasons, Bo Rudolfssons,
Johan Silfverdals och Monica Thorzén Sundbergs (KD) motion om etikutbildning för vård
personal
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t motionen ska bifallas.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Britt Öhman (S), Eva Sundkvist (KD), Anne Marie Nilsson (KD),
Jan-Erik Brohede (FP) Daniel Spiik (SD), Erik Weiner (M), Martin Lind (S), Torbjörn Ahlin (C)
och Thomas Esbjörnsson (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Produktionsberedningen

§ 106
Interpellationssvar
(09OLL1397)
Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg Fransson, besvarar Ulf Kölbros (KD)
interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan, bilaga § 106.
Härefter yttrar sig Ulf Kölbro (KD), Marie-Louise Forsberg Fransson (S) och Jan-Erik Brohede
(FP).
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§ 107
Interpellationssvar
(09OLL1411)
Ledamoten i landstingsstyrelsens personalpolitiska utskott, Kerstin Bergström Persson, besvarar
Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal, bilaga § 107.
Härefter yttrar sig Ulf Kölbro (KD) och Jonas Eriksson (MP)

§ 108
Valärenden
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t utse
1 nämndeman i Kammarrätten i Jönköping – efter Kjell Ericsson (S) – för tiden intill
utgången av år 2010
Bo Sjöberg, Karlskoga (S)
1 ledamot i beredningen för tillväxt och bildning – efter Håkan Blomberg (S) – för tiden
intill utgången av år 2010
Svenerik Nykvist, Nora (S)
1 ledamot i styrelsen för Stiftelsen för Jeremiasfonden – efter Eva Bellsund – för tiden intill
utgången av år 2010
Agneta Stål, ledningskansliet – planering och sekretariat
1 suppleant i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB – efter Barbro Hansén-Json (C) – för
tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2011
Maria Rönnbäck, Örebro (C)
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§ 108 forts
2:e vice ordförande i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårds-nämnden) –
efter Anna-Carin Härdig (M) – för tiden intill utgången av år 2010
Peter Viklund, Karlskoga (M)
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
PU: De valda, resp organ, ledningskansliet-plan & sekr., LOVS- PA.

§ 109
Information av Länstrafiken AB
Mårten Blomquist (S), ordf länstrafiken Örebro och Karl-Henry Eriksson, länstrafiken Örebro informerar om TIM-avtalet och Citybanan.
Under diskussionen yttrar sig Sonja Cederlöf (M), Susanne Stenlund (S) och Jonas Eriksson (MP).

§ 110
Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat klockan 15.55.
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INTERPELLATIONSSVAR

09OLL1397

Svar på Ulf Köbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan
Ulf Köbro (KD) frågar om hur samarbetet ser ut i vårt län för planering i fall det skulle
komma en pandemi samt om det finns planering för att säkra resurserna och beredskapen
inom smittskyddsenheterna.
Jag vill lämna följande svar på Ulf Köbros interpellation.
Planeringen inför en eventuell pandemi - när en influensa sprids över stora delar av världen
startade för några år sedan i samband med utbrotten av fågelinfluensa. I vår planering har
ingått alla berörda aktörer, d.v.s. sjukhusen, primärvården, länets kommuner och länsstyrelsen
m.fl.
Örebro läns landsting har en övergripande pandemiplan för sjukvårdsverksamheterna och för
kontakten med kommunerna. Landstingets beredskapschef ingår i länsstyrelsens CBRN-råd
där samverkansfrågor diskuteras vad gäller kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära
risker. Den allmänna uppfattningen är att samarbetet i vårt län fungerar mycket bra.
Landstinget deltar kontinuerligt i de kommunala beredskapssamordnamas arbete.
Beredskapschefen och smittskyddsläkaren har informerat kommunerna om pandemiåtgärder.
I den risk-, sårbarhets- och förmågeanalys som landstinget tagit fram har inventerats sådant
som blir aktuellt vid en panderni. På nationell nivå finns fortfarande en del oklarheter om
arbetsfördelning och tolkning av myndigheternas ansvar.
När det nu gått en tid sedan de första larmsignalerna kom har det visat sig att farhågan för
pandemi inte är så stor som man initialt trodde. På smittskyddssidan har därför arbetet med
redan befintliga epidemier (som t.ex. klamydia) prioriterats. På denna nivå finns det ännu inga
detaljplaner om pandemi utarbetade i landet. I vårt län har landstinget och Regionförbundet
kommit överens om att öka hygienresurserna till kommunerna genom en fördubbling av
insatsen som hygiensjuksköterska. Detta kommer att underlätta planeringen på sikt för en
pandemi, när möjligheterna kan tas tillvara såväl i kommuner som i landstinget. Intill dess
finns ett antal grundläggande frågor att lösa, vilka kan ha stor betydelse även vid en
influensapandemi; t.ex. möjligheterna att upprätthålla basal hygien för att inte sprida smitta
från person till person. Här kan nämnas de problem som vi haft nu med influensasmitta
vintertid och resistenta bakterier.
Sammanfattningsvis vill jag framhålla att landstinget handlägger pandemifrågan med stort
allvar, men lägger ändå ribban för insatserna på en rimlig nivå med hänsyn till befarad risk.
Jag anser mig härmed ha besvarat interpellationen.
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INTERPELLATIONSSVAR

090LL14I 1

Svar på Ulf Kölbros interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal
Ulf Kölbro har till mig i en interpellation ställt följande frågor:
1. Följer man regelbundet upp landstingets handlingsplan för att motverka kränkande
behandling av personal?
2. Hur genomförs sådana uppföljningar?
3. Hur många mobbnings- eller kränkande fall har man under de senaste fem åren fått in
anmälningar på? Finns det statistik och hur stort bedöms mörkertalet vara?
4. Hur tänker du arbeta för att ytterligare förstärka noll-visionsarbetet bland personalen?

Landstinget accepterar aldrig kränkande särbehandling av medarbetare!
Statistik och uppföljning görs av de fall som kommer till arbetsgivarens kännedom. Det är
enstaka personer som rapporterar att man utsatts för kränkande särbehandling, så mörkertalet
kan vara större än kännedomen, men vi förutsätter att så inte är fallet.
Landstinget arbetar förebyggande med information, utbildning, öppenhet och tydlighet om
ledningens inställning. Om någon person ändå utsätts för kränkande särbehandling ska
kännedom finnas om att det finns hjälp att få hos chefer, personalavdelning och fackliga
organisationer och att den kränkande särbehandlingen utreds skyndsamt.
Landstinget arbetar aktivt med att informera medarbetare och chefer på alla nivåer i
organisationen om diskriminering och kränkande särbehandling
Ett aktivt fortsatt arbete mot kränkande särbehandling sker genom landstingets
arbetsmiljöpolicy och det samverkansavtal som finns mellan landstinget och de fackliga
organisationerna.
En medarbetarutbildning finns bland annat på USÖ, där man tar upp och lär ut
förhållningssätt mellan anställda.
Jag anser mig,rtär

d ha besvarat interpellationen.
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