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§ 111
Sammanträdets öppnande
Landstingsfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, medarbetare inom landstinget,
företrädare för massmedia och åhörare välkomna till dagens sammanträde.
Sammanträdet förklaras härefter öppnat.

§ 112
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)
Peder Boström, Vretstorp (S)
Sölve Persson, Kumla (S)
Björn Eriksson, Kumla (S)
Kicki Johansson, Östansjö (S)
Sonja Cederlöf, Rönneshytta (M)
Lolo Lindström, Hammar (M)
Bo Rudolfsson, Laxå (KD)
Linda Axäng, Kumla (FP)
Mia Sydow Mölleby, Hallsberg (V) och
Lennart Johansson, Örebro (SD)
Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner):
Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S)
Kerstin Bergström Persson, Karlskoga (S) §§ 120-127
Lasse Sjöberg, Karlskoga (S)
Tomas Öhrn, Karlskoga (S)
Kent Gustafsson, Degerfors (S)
Eva Jansson, Karlskoga (S)
Ola Karlsson, Granbergsdal (M)
Erik Weiner, Karlskoga (M)
Monica Thorzén-Sundberg, Åsbro (KD) och
Cathrine Pedersen, Degerfors (V)
Valkrets Örebro - Lekeberg:
Håkan Bergman, Örebro (S)
Lisa Dahlpil, Örebro (S)
Martin Lind, Örebro (S)
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§ 112 forts
Britt Öhman, Örebro (S)
Lisbeth Jansson, Örebro (S)
Kerstin Karlsson, Örebro (S)
Raul Björk, Örebro (S)
Ewa Viktorsson, Örebro (S)
Patrik Renberg, Örebro (S)
Karl Alperud, Örebro (S)
Ulrika Sandberg, Örebro, (S)
Katarina Strömgren Sandh, Örebro (S)
Torgny Larsson, Örebro (S)
Kent Persson, Örebro (M)
Svante Gyrulf, Örebro (M)
Mbuche Lamek, Laxå (M)
Elisabeth Sundström, Örebro (M)
Ingegärd Öhlin, Örebro (M)
Sara Dicksen, Örebro (M)
Gunilla Olofsson, Lillkyrka (M)
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)
Gunilla Högberg, Askersund (FP)
Jan-Erik Brohede, Örebro (FP)
Mats Einestam, Örebro (FP)
Gunnel Lindblom, Örebro (V)
Jihad Menhem, Örebro (V)
Gunnar Pehrson, Örebro (FP)
Ingrid Fries Hansson, Vretstorp (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)
Elisabeth Rådström-Paavonen, Grythyttan (S)
Bertil Nilsson, Nora (S)
Daniel Frisk, Grythyttan (S)
Anniette Lindvall, Nora (M)
Göran Strömqvist, Hällefors (M) §§ 111-120
Hlödur Bjarnason, Lindesberg (KD)
Lars-Göran Zetterlund, Hällefors (C) §§ 111-120
Lennart Eliasson, Karlskoga (FP)
Margareta Carlsson, Fjugesta (V)

Per-Anders Lundin, Örebro (M) §§ 120-127
Anders Lycketeg, Hallsberg (C) §§ 120-127

PROTOKOLL
Landstingsfullmäktige

72

2009-10-20

§ 112 forts
Annika Hickisch, Lindesberg (MP) och
David Kronlid, Lillkyrka (SD).

§ 113
Protokolljustering
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t justering av det vid sammanträdet förda protokollet skall äga rum på ledningskansliet
Eklundavägen 2, Örebro den 27 oktober 2009 kl. 8.30, samt
a t t jämte ordföranden justera protokollet utse Martin Lind (S) och Svante Gyrulf (M) med Kerstin Karlsson (S) och Jan-Erik Brohede (FP) som ersättare.

§ 114
Skrivelser till landstingsfullmäktige
Följande skrivelser anmäls:
09OLL2123

Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Patrik Renberg (S) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Jessica Myhre (S).

09OLL2999

Från Rickard Löf (M) som avsäger sig uppdraget som ledamot i produktionsberedningen.

09OLL3279

Från Agneta Nilsdotter (V) som avsäger sig uppdragen som ledamot i
landstingsfullmäktige och ersättare i patientnämnden.

09OLL3340

Från Lotta Lang (MP) som avsäger sig uppdraget som ledamot i länsberedning Örebro-Lekeberg.

Landstingsfullmäktige beslutar
a t t ta Länsstyrelsens beslut till protokollet,
a t t bevilja Rickard Löf (M), Agneta Nilsdotter (V) och Lotta Lang (MP) begärda entlediganden,
samt
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§ 114 forts
a t t överlämna skrivelserna från Rickard Löf (M), Agneta Nilsdotter (V) och Lotta Lang (MP)
till valberedningen.

PU: Rickard Löf, Agneta Nilsdotter, Lotta Lang, samt LK– plan & sekr.

§ 115
Interpellationer och frågor
Ordföranden meddelar att inga interpellationer eller frågor har inkommit .

§ 116
Anmälan av väckt motion
Ärende nr 53/2009 Bo Rudolfsson (KD) och Ewa Sundkvist (KD) har väckt motion om
avtal för egen bil i tjänsten.
(09OLL2791)
Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliet – personal.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t ta anmälan om motionen till protokollet.

PU: Ledningskansliet – personal.

§ 117
Anmälan om medborgarförslag
Ärende nr 54/2009 Ett medborgarförslag har inkommit till ledningskansliet den 15 juni
2009 om remissgången inom psykiatrin.
(09OLL2113)
Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen.
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§ 117 forts
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t ta anmälan om medborgarförslaget till protokollet.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Produktionsberedningen.

§ 118
Ärende nr 55/2009
(09OLL2909)
Förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t fastställa förbundsordningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling enligt bifogat förslag.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Kent
Persson (M) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP)
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag

PU: Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
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§ 119
Ärende nr 56/2009
(09OLL2910)
Höjd investeringsram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Skandionkliniken
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t godkänna hemställan om höjd investeringsram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings anläggning om maximalt 1 100 mnkr.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S) och Kent Persson (M) bifall till
landstingsstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP).
Under överläggningen lämnar ekonomidirektör Rickard Simonsson sakupplysning.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag

PU: Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, ekonomi- och investeringsutskottet.

§ 120
Ärende nr 57/2009
(08OLL3892)
Kompletterande uppdragsavtal avseende medfinansiering av Citybanan samt ändrad
bolagsordning för Länstrafiken i Örebro AB
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t godkänna att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan m.m. 2007-12-18 med de ändringar som regeringen beslutat 2008-12-18 (uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt 2009-05-20 (ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal),
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§ 120 forts
a t t godkänna kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående medfinansiering av Citybanan samt utvecklings- och investeringsåtgärder om 53 300 000 kronor (jämte indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län som samtliga
primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att vidta enligt vad närmare anges
i detta avtal,
a t t bemyndiga landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att underteckna uppdragsavtalet,
a t t under avtalstiden till Länstrafiken för medfinansiering av Citybanan m.m. utbetala
92 700 000 kronor jämte indexjustering enligt uppdragsavtalet,
a t t godkänna framlagt förslag till reviderad bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB,
a t t utse Marie-Louise Forsberg Fransson (S) med Håkan Bergman (S) som ersättare att på bolagsstämman i Länstrafiken Örebro AB företräda Örebro läns landsting och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas, samt
a t t villkora besluten i föregående att-satser av att lagen (1997:614) om kommunal redovisning
ändras i enlighet med förslagen i utredningen Redovisning av kommunal medfinansiering
(SOU2009:21).
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Jihad Menhem (V), Kent Persson (M), Bo Rudolfsson (KD), Torbjörn Ahlin (C), Jan-Erik Brohede (FP) och Ola Karlsson (M)
bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Ingrid Fries Hansson (MP), David Kronlid (SD) och Mia Sydow Mölleby (V) yrkar avslag på
landstingsstyrelsens förslag till förmån för sina respektive reservationer.
Vidare yttrar sig Daniel Spiik (SD).
Proposition
Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden de framställda yrkandena under proposition
och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Landstingsfullmäktigt beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Reservationer
Mot landstingsfullmäktiges beslut anmäler närvarande ledamöter tillhörande Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reservation till förmån för avslagsyrkandet, bilagorna § 120:1
och 120:2.

PU: Länstrafiken Örebro AB, länets primärkommuner, landstingsstyrelsens ordf, landstingsdir.
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§ 121
Ärende nr 58/2009
(09OLL2847)
Borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t Örebro läns landsting bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Örebro läns landsting åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen
skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Örebro läns landsting genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S) bifall till landstingsstyrelsens
förslag.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Kommuninvest i Sverige AB, ledningskansliet-ekonomi

§ 122
Ärende nr 59/2009
(09OLL1092)
Delårsrapport januari-augusti 2009 samt helårsprognos 2009
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att löpande följa förvaltningarnas prognoser och resultat av
vidtagna åtgärder, samt
a t t lägga delårsrapporten januari-augusti 2009 samt helårsprognosen 2009 till handlingarna.
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§ 122 forts
Det antecknas till protokollet att landstingsrådet Marie-Louise Forsberg Fransson (S) lämnar en
inledande redogörelse för ärendet. Härefter redogör ekonomidirektören Rickard Simonsson för
delårsrapporten och prognosen. Slutligen lämnar ordföranden i revisionen, Ulf Wilén (S), information om revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Eva Sundkvist (KD), Kent
Persson (M), Torbjörn Ahlin (C), Mia Sydow Mölleby (V) och Svante Gyrulf (M) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP), Lennart Eliasson (FP), Patrik Renberg (S) och Håkan
Bergman (S).
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Landstingsdirektören, ledningskansliet – ekonomi.

§ 123
Ärende nr 60/2009
(09OLL992)
Revisionsberättelser och räkenskaper för stiftelser, föreningar, m.fl. organ
Landstingets revisorer har överlämnat revisionsberättelse och årsredovisning för nedan angivna
stiftelser, föreningar m.fl. avseende år 2008 nämligen:
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla,
Stiftelsen för Medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro,
Stiftelsen Jeremiasfonden,
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg,
Stiftelsen CESAM,
Adolf Lindgrens Stiftelse för studerande och behövande,
Adolf Lindgrens Stiftelse för mindre jordbrukare m.fl.,
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka,
Örebro läns slöjdförening,
Stiftelsen Activa,
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola,
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum,
Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond,
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§ 123 forts
Per Erikssons stiftelse, och
Skolföreningen Karlskoga folkhögskola.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t lägga revisionsberättelser och räkenskaper för ovan angivna organ till handlingarna.

PU: Landstingets revisorer.

§ 124
Ärende nr 61/2009
(09OLL1082)
Ny forskningsstrategi för Örebro läns landsting 2010 - 2011
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t anta föreliggande förslag till Örebro läns landstings strategi för forskning och utbildning
2010-2011.
Landstingsrådet Mårten Blomquist (S) redogör för ärendet.
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

PU: Forskningsnämnden.

§ 125
Allmän frågestund för ledamöterna
Landstingsrådet Håkan Bergman (S) besvarar Maria Rönnbäcks (C) fråga vad som hänt med satsningen på smärtverksamheten, bilaga § 125.
Härefter yttrar sig Maria Rönnbäck (C).
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§ 126
Besvarande av interpellationer och frågor
Inga obesvarade interpellationer finns.

§ 127
Valärenden
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t utse
1 ledamot i länsberedning Söder (under hälso- och sjukvårdsnämnden) – efter Ivonny
Larsson (C) – för tiden intill utgången av år 2010
Birgitta Fredriksson, Hammar (C)
1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) – efter Anna-Carin
Härdig (M) – för tiden intill utgången av år 2010
Ulla Asp, Karlskoga (M)
1 ordförande i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB – efter Lasse Sjöberg (S) – för tiden
intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2011
Ewa-Leena Johansson, Kopparberg (S)
1 ledamot i länsberedning Örebro-Lekeberg (under hälso- och sjukvårdsnämnden) – efter
Lotta Lang (MP) – för tiden intill utgången av år 2010
Camilla Hansén, Örebro (MP)
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

PU: De valda, resp organ, ledningskansliet-plan & sekr., LOVS- PA.
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§ 128
Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 12.59.
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Reservation
Citybanan är en viktig infrastrukturinvestering! Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet
anser dock att infrastruktur i form av vägar och järnvägar är statens huvudansvar.
Den övervältring av kostnader som staten vill göra i samband med byggandet av Citybanan på
kommuner och landsting strider mot kommunallagen vad det gäller den kommunala
kompetensen, finansieringsprincipen och fördelningen av den totala skattebasen mellan stat,
kommun och landsting. För att över huvudtaget göra medfinansieringen möjlig måste
riksdagen ändra i kommunallagen. En medfinansiering riskerar också snedvrida utvecklingen
av infrastruktur i landet.
Staten har resurser att ta sitt infrastrukturansvar och behöver inte övervältra kostnaderna på
Sveriges kommuner och landsting.
Örebro läns landsting har efter beslut i landstingsstyrelsen undertecknat en avsiktsförklaring
om medfinansiering av Citybanan. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig utifrån ovan
förda resonemang avvisande till en sådan avsiktsförklaring och reserverade sig mot beslutet.
Av samma skäl anser vi att man inte heller ska ingå avtal med staten om medfinansiering av
Citybanan eller fatta de beslut som följer och krävs av ett sådant avtal.
För Miljöpartiet de Gröna

För Vänsterpartiet

n-Db Ec t

1Uå.,

Reservation angående medfinansiering av Citybanan

Vi håller med om att citybanan är viktig och vi förstår att man vill påskynda
arbetet med den genom medfinansiering till staten. Men vi anser att staten ska
sköta sina uppgifter rörande nationell infrastruktur, med sina egna medel.
Vi ser inget rimligt skäl att kommuner och landsting skall ta pengar från vård
och skola, samtidigt som staten lägger stora belopp på invandring,
skattesänkningar och höga riksdagsarvoden. Det torde rimligtvis vara möjligt för
staten att prioritera nationell infrastruktur framför mindre viktiga utgiftsposter.

Sverigedemokraterna,

Lennart Johansson

2009-10-15
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CENTERPARTIET

Fråga
till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Det gör ont

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2006 att starta ett programarbete om långvarig smärta. Ett syfte
med arbetet var att beskriva och analysera smärta och behoven av insatser ur ett befolkningsperspektiv.
I september 2007 lämnades rapporten till Hälsosjukvårdsnämnden.
Som en följd av detta finns i 2009 års budget 2 miljoner i särskilda satsningar på smärtverksamheten.

Vad har hänt med satsningen på smärtverksamheten?

Maria Rönnbäck (C)

