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§ 16 Sammanträdets öppnande
Landstingsfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, medarbetare inom
landstinget, företrädare för massmedia och åhörare välkomna till dagens sammanträde.
En särskild välkomsthälsning riktas till landshövdingen, Rose-Marie Frebran.
Sammanträdet förklaras härefter öppnat.

§ 17 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)
Susanne Stenlund, Finnerödja (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)
Jonas Millard, Örebro (SD)
Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner):
Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S)
Kerstin Bergström Persson, Karlskoga (S)
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)
Cathrine Pedersen, Degerfors (V)
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Valkrets Örebro - Lekeberg:
Patrik Renberg, Degerfors (S)
Lisa Dahlpil, Örebro (S)
Martin Lind, Örebro (S)
Britt Öhman, Örebro (S)
Roger Rådström, Örebro (S)
Kerstin Karlsson, Örebro (S)
Raul Björk, Örebro (S)
Ewa Viktorsson, Örebro (S)
Karl Alperud, Örebro (S)
Tomas Dahlberg, Örebro (S)
Ulrika Sandberg, Örebro, (S)
Katarina Strömgren Sandh, Örebro (S)
Torgny Larsson, Örebro (S)
Kent Persson, Örebro (M)
Svante Gyrulf, Örebro (M)
Gunilla Holmström, Örebro (M)
Lennart Carlsson, Odensbacken (M)
Ingegärd Öhlin, Örebro (M)
Christina Dicksen, Örebro (M)
Lotta Olsson, Odensbacken (M)
Ewa Sundkvist, Örebro (KD)
Marianne Boström, Örebro (KD)
Anne Marie Nilsson, Mullhyttan (KD)
Maria Rönnbäck, Örebro (C)
Ingvar Ernstson, Örebro (C)
Torbjörn Ahlin, Kumla (C)
Gunilla Högberg, Askersund (FP)
Gunnar Pehrson, Örebro (FP)
Mats Einestam, Örebro (FP)
Gunnel Lindblom, Örebro (V)
Jihad Menhem, Örebro (V)
Malin Green, Örebro (MP)
Jonas Eriksson, Örebro (MP) och
Lennart Johansson, Örebro (SD)
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§ 17 forts
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)
Lillemor Svensson, Lindesberg (S)
Daniel Frisk, Grythyttan (S)
Anniette Lindvall, Nora (M)
Göran Strömqvist, Hällefors (M)
Hlödur Bjarnason, Lindesberg (KD)
Lars-Göran Zetterlund, Hällefors (C)
Lennart Eliasson, Karlskoga (FP)
Margareta Carlsson, Fjugesta (V)
Peter Kjellman, Hallsberg (MP)
David Kronlid, Lillkyrka (SD) §§ 20 - 36
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§ 18 Protokolljustering
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t justering av det vid sammanträdet förda protokollet skall äga rum på ledningskansliet
Eklundavägen 2, Örebro den 4 maj 2010 kl. 08.00, samt
a t t jämte ordföranden justera protokollet utse Torgny Larsson (S) och Linda Axäng (FP) med
Lisa Dahlpil (S) och Maria Rönnbäck (C) som ersättare.
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§ 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige
Följande skrivelser anmäls:
09OLL3888
Från Länsstyrelsen Örebro län, som utsett Romany M. Akladios (KD) till ersättare i landstings
fullmäktige efter Gunvor Sundmark (KD).
09OLL4155
Från Länsstyrelsen Örebro län, som utsett Gunnar Pehrson (FP) till ny ledamot samt Carmen
Cristofor-Andersson (FP) som ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Gabrielle Peteri (FP).
10OLL394
Från Länsstyrelsen Örebro län, som utsett Ulf Rådesjö (S) till ersättare i landstingsfullmäktige
efter Bengt Johansson (S).
10OLL396
Från Länsstyrelsen Örebro län, som utsett Unni Johansson (V) till ersättare i landstingsfullmäk
tige efter Birgitta Johansson (V).
10OLL767
Från Lisbeth Jansson (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i lands
tingsfullmäktige.
10OLL880
Från Länsstyrelsen Örebro län beslut om fördelning av fasta valkretsmandat i valkretsarna i
Örebro läns landstingsfullmäktige 2010.
10OLL1011
Från Björn Melander som avsäger sig uppdraget som auktoriserad revisor i Stiftelsen Kungliga
Gyttjebad- och Brunnsanstalten, Loka.
10OLL1012
Från Kaj Gustafsson som avsäger sig uppdraget som auktoriserad revisor i Stiftelsen Kungliga
Gyttjebad- och Brunnsanstalten, Loka.
10OLL1120
Från Kaj Gustafsson som avsäger sig uppdraget som revisorsuppleant i Länsgården Fastighe
ter AB.
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§ 19 forts
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t bevilja Lisbeth Jansson (S) begärt entledigande,
a t t bevilja Björn Melander begärt entledigande,
a t t bevilja Kaj Gustafsson begärda entlediganden, samt
a t t överlämna skrivelserna från Björn Melander och Kaj Gustafsson till valberedningen.

Delges:
Lisbeth Jansson (S)
Björn Melander
Kaj Gustafsson
LK-plan & sekr
LoVS-personal
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§ 20 Interpellationer och frågor
10OLL152
Gunilla Högberg (FP) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise
Forsberg-Fransson, om kärlprotesoperationer, bilaga § 20:1.
10OLL155
Ewa Sundkvist (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise
Forsberg-Fransson, om hur den nya processbaserade arbetsmetoden implementerats i verk
samheterna?, bilaga § 20:2.
10OLL532
Maria Rönnbäck (C) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise
Forsberg-Fransson, om barns rätt till hemsjukvård, bilaga § 20:3.
10OLL533
Anne-Marie Nilsson (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, MarieLouise Forsberg-Fransson, om hur tar vi hand om mångbesökarna i vården?, bilaga § 20:4.
10OLL547
Johan Silfverdal (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise
Forsberg Fransson, ”Hur blir det med intraprenaderna?”, bilaga § 20:5.
10OLL1062
Göran Strömqvist (M) har ställt en fråga till landstingsrådet Mårten Blomqvist (S) – ”Vilka
åtgärder är landstingsrådet beredd att vidta för att förbättra bussförbindelserna för
Hälleforspatienter på Lindesbergs lasarett?”, bilaga § 20:6.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t interpellationerna och frågan får ställas.
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§ 21 Anmälan av väckta medborgarförslag
Ärende nr 5/2010
10OLL709
Ett medborgarförslag har inkommit till ledningskansliet den 4 mars 2010 om nytt namn på
Tebladet.
Förslaget har för beredning överlämnats till ledningskansliet - information.
Ärende nr 6/2010
10OLL449
Ett medborgarförslag har inkommit till ledningskansliet den 16 februari 2010 om baldakin för
elöverkänsliga.
Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t överlåta till landstingsstyrelsen att besvara medborgarförslagen, samt
a t t ta anmälan till protokollet.

Delges:
Produktionsberedningen
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§ 22 Lån till Länsgården Fastigheter AB för genomförande av projekt Ängen
Ärende nr 7/2010
10OLL836
Landstingsfullmäktige beslutade den 25 november 2008 att tillsammans med Örebro kommun
och Länsgården Fastigheter AB (Länsgården) genomföra projekt Ängen (Dnr 08OLL3313). Den
23-24 september 2009 beslutade landstingsfullmäktige att lämna en borgen såsom för egen
skuld till Länsgården om maximalt 235 mnkr (Dnr 08OLL3516).
I inledningen av byggnationen har projektet finansierats av Länsgårdens egen likviditet samt
utnyttjande av checkkredit på, det med landstinget, gemensamma koncernkontot.
Ekonomidirektören beviljade med stöd av finanspolicyn en tillfälligt utökad checkkredit (Dnr
10OLL165) med 40 mnkr till och med den 30 april 2010.
Den finansiella krisen har inneburit att marknadens aktörer omvärderat synen på risk och
riskpåslagen har ökat även för utlåning till landsting och till bolag med landstingskommunal
borgen. Den mest konkurrenskraftiga låneräntan över tre månader uppgår per den 10 mars
2010 till STIBOR 3 månaders löptid + 0,4 %
(f.n. 0,89 %).
Landstingets egen likviditet har utvecklats mycket starkt och uppgår per den 10 mars 2010 till
880 mnkr. Likviditeten motsvarar 44 betalningsdagar. Landstingets målsättning är 30 dagar. En
översiktlig likviditetsprognos för 2010 innebär en ökning med ca 200 mnkr och vid utgången av
2010 beräknas landstingets likviditet uppgå till knappt 1 100 mnkr.
Landstingets placeringar av likviditet regleras av finanspolicyn. Denna tillåter placeringar i
statspapper, inlåning i bank eller bostadscertifikat m.m. F.n. uppgår en konkurrenskraftig
placeringsränta till STIBOR 3 månaders löptid – 0,05 % (f.n. 0,43 %).
För landstingskoncernen är den ekonomiskt mest effektiva finansieringslösningen att
landstinget lämnar ett kortfristigt lån till Länsgården under byggnadstiden. För
landstingskoncernen förbättras finansnettot med ca 1 mnkr på helårsbasis genom denna interna
finansiering kontra en finansiering via den externa marknaden.
Landstinget föreslås därför lämna ett lån på maximalt 235 mnkr till Länsgården. Lånet läggs upp
som ett byggnadskreditiv och ränta utgår endast på avropat belopp. Räntesatsen föreslås
kopplas till STIBOR 3 månaders löptid. Lånet föreslås i första hand gälla under projektets
byggnadstid. Därefter bör landstinget ta ny ställning till den långsiktiga finansieringen.
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§ 22 forts
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg Fransson (S) bifall till landstingsstyrelsens
förslag.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t lämna ett lån till Länsgården Fastigheter AB om maximalt 235 mnkr till och med
investeringens slutbetalningsdag, dock längst till den 30 december 2011,
a t t lånets räntevillkor fastställs till STIBOR 3 månaders löptid + 0,25 %,
a t t bemyndiga ekonomidirektören utfärda erforderliga lånehandlingar, samt
a t t bemyndiga ekonomi- och investeringsutskottet att löpande pröva den fortsatta
finansieringen efter byggnationens färdigställande.

Delges:
Länsgården Fastigheter AB
LK-ekonomi
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§ 23 Årsredovisning år 2009 för Örebro läns landsting, revisionsberättelse och
revisorernas verksamhetsberättelse för år 2009
Ärende 8/2010
10OLL799
Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och ekonomidirektören
Rickard Simonsson lämnar information om årsredovisningen för år 2009.
Härefter redovisar ordföranden i revisionen, Ulf Wilén (S), kommentarerna till revisorernas be
rättelse.
Slutligen ges allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.
Revisorernas förslag
Revisorerna tillstyrker att landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar lands
tingsstyrelsens och övriga nämnders ledamöter ansvarsfrihet för verksamheten under året
2009.
Landstingsstyrelsens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t godkänna föreliggande årsredovisning inklusive sammanställd redovisning med däri vid
tagna åtgärder.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Kent Persson (M), Eva
Sundkvst (KD), Linda Axäng (FP), Mia Sydow-Mölleby (V), Torbjörn Ahlin (C), Lolo Lindström
(M), Göran Strömqvist (M), Bo Rudolfsson (KD) samt Jonas Eriksson (MP) bifall till det förelig
gande förslaget.
Vidare yttrar sig Lotta Olsson (M) och Marianne Boström (KD).
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t med hänvisning till revisorernas berättelse – bevilja landstingsstyrelsens och övriga
nämnders ledamöter ansvarsfrihet för verksamheten under året 2009,
a t t godkänna årsredovisningen inklusive sammanställd redovisning med däri vidtagna åtgär
der, samt
a t t med godkännande lägga revisorernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009 till
handlingarna.
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§ 24 Yttrande över XXXXXXXXX medborgarförslag om egenavgift för resor med
egen bil
Ärende nr 9/2010
09OLL454
XXXXXXX, Hällefors, har lämnat ett medborgarförslag om att ta bort egenavgiften för resor med
egen bil till vården. Myrtenkvist hänvisar till att de som bor på landsbygden inte kan använda
möjligheten till gratis bussresa till vården på grund av dåliga allmänna kommunikationer och att
detta medför fördyrade reskostnader.
Produktionsberedningen anför följande:
Motivet till sjukreseersättning är att begränsa kostnaderna för patienternas resor till vården.
Landstinget har sedan medborgarförslaget väcktes ändrat sjukresereglerna för att inte kostna
derna ska öka så mycket att det går ut över möjligheten att ge länsinvånarna en bra sjukvård.
Även i fortsättningen är strävan att värna dem som har störst behov av transporter.
För att få fler att ta bussen till vården slopades 1994 egenavgiften vid sjukresa med kollektivtra
fik. Allt fler sjukresenärer väljer att åka kollektivt. Kostnaden för att ersätta en sjukresa som
gjorts i kollektivtrafik är hälften mot en sjukresa med egen bil. Vårt landsting har högst andel
sjukresenärer i landet i kollektivtrafiken. Det är fortfarande så att alla patienter som kan klara
kollektivresa kan åka kostnadsfritt till och från ett vårdbesök. Resa med egen bil ersätts numera
bara i särskilda fall.
Den som fått intyg för taxiresa av medicinska skäl kan istället använda egen bil. Milersättningen
är sedan årsskiftet höjd till 18,5 kr. Egenavgiften är sänkt från 70 kr till 50 kr. Den som saknar
kollektivtrafikförbindelse kan få taxitransport till sin vårdcentral alternativt få ersättning för resa
med egen bil. Högkostnadsskyddet är oförändrat 1400 kr.
Den som bor så att anslutningsresa är möjlig till hållplats eller station för fortsatt resa med kol
lektivtrafik, kan få ersättning för anslutning med egen bil. Beställningscentralen avgör utifrån
avstånd, väntetid och turtäthet i kollektivtrafik samt tid på dygnet om patienten kan få anslut
ningsresa eller resa på grund av brist på kollektivtrafik. Sjukreseenheten prövar rätten till ersätt
ning när patienten har skickat in sitt ersättningsanspråk för resa med egen bil.
För att underlätta resor med länsbussarna till USÖ har samtliga landsortslinjer till Örebro nume
ra USÖ som ändhållplats. Det finns också fyra servicelinjer inrättade i länet. Det är naturligtvis
svårt att matcha besökstider med förbindelser i kollektivtrafiken. Men i den mån det är möjligt
görs sådana anpassningar. Buss linje 304 från Hällefors till Lindesbergs lasarett, utan byten,
inrättades som en servicelinje men körs nu som ordinarie kollektivtrafik. Den är framme vid la
sarettet vardagar c:a kl 09.30 och går tillbaka vid 12.30. Avsikten är att Hälleforsborna ska kun
na besöka lasarettet på ett enkelt sätt.
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§ 24 forts
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Britt Öhman (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Vidare yttrar sig Ola Karlsson (M).
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t medborgarförslaget, mot bakgrund av vad som anförts, inte ska föranleda någon åtgärd.

Delges:
Förslagsställaren
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§ 25 Yttrande över xxxxxxxxxxxxxx medborgarförslag om avgiftsbefrielse vid
sjukhusvistelse
Ärende nr 10/2010
09OLL1067
XXXXXXXXX, Vretstorp har lämnat ett medborgarförslag om att patienter med frikort i öppen
vård inte ska debiteras slutenvårdsavgift. Alfred Timmerman föreslår att avgiftsbefrielse i dessa
fall ska tillämpas i två veckor i samband med sjukhusvistelse och att avgiften därefter begrän
sas till högst 2500 kr.
Produktionsberedningen anför följande:
I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bestäms landstingets möjligheter och begränsningar att ta ut
avgifter av länsborna för besök i öppenvård och för sjukhusvistelse. Det finns sedan lång tid en
nära anknytning till den allmänna sjukförsäkringens regelsystem. Landstinget bestämmer inne
hållet i avgiftsreglerna, men ska följa högkostnadsskyddets tak för besök i öppen vård och den
högsta tillåtna avgiften för vårddag på sjukhus enligt HSL.
När landstinget en gång övertog inkasseringen av avgifterna för sjukhusvård följdes de över
enskommelser som träffades mellan staten och dåvarande Landstingsförbundet. Avgiften för
sjukhusvård har inte haft samma styrande syfte som tanken har varit med öppenvårdsavgifter
na. Före 1992 gjordes avdrag på sjukpenningen för sjukhusvård och det ansågs motsvara er
sättningen för omkostnader som man ändå har i sitt dagliga liv, som mat, tvätt och liknande.
Vården som sådan betraktades som avgiftsfri. Detta kvarstår och de övergripande reglerna har
inte ändrats på många år.
Det har hittills varit vattentäta skott mellan avgiftssystemen för öppenvård och slutenvård. Man
kan naturligtvis fråga sig om denna ordning ska bestå. Det finns idag oss veterligt inget arbete
på nationell nivå eller i landstingen för att förändra detta eller för att nå en sådan lösning som
förslagsställaren framför.
Intäkterna för sjukhusvård från inomlänspatienter uppgick 2009 till 17,8 mnkr. Avgiften är 80 kr
för varje vårddygn utom för utskrivningsdagen. Medelkostnaden per patient var totalt drygt 400
kr, vilket motsvarar en vårdtid på 5,5 dygn. Vi har ingen uppgift om hur många inneliggande
patienter som har frikort i öppenvård, men man kan anta att om patienter med frikort inte skulle
debiteras för sjukhusvård skulle intäktsbortfallet inte vara försumbart.
Det kan noteras att Sveriges Kommuner och Landsting under senare tid riktat alltmer uppmärk
samhet kring frågan om en harmonisering mellan landstingen av patientavgifter i öppenvård.
Vad gäller slutenvård finns idag en stor överensstämmelse, med en viss variation av olika avgif
ter för förvärvsarbetande och pensionärer, vårdtidens längd eller patientens årsinkomst.
Någon samordning mellan avgifter för öppenvård och slutenvård är inte aktuell för närvarande.
Men om det skulle bli aktuellt framöver med en gemensam nationell förändring av avgiftssyste
men är det inte otänkbart att den skillnad som finns idag tas under omprövning.
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Om det är så att någon får höga vårdkostnader för sjukhusvård finns alltid möjlighet om man har
svårt att betala att kontakta landstingets avgiftsadministration för uppdelning av kostnaden på
en längre tidsperiod eller för ansökan om nedsättning.
Yrkanden
Under överläggningen yrkar Britt Öhman (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t medborgarförslaget, mot bakgrund av vad som anförts, inte ska föranleda någon åtgärd.
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§ 26 Balansering av resultatet för 2009 för folktandvården och gemensamma
nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedlingen
Ärende 11/2010
10OLL799
I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras
mellan åren för folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsovård samt
tolkförmedling.
Landstingsfullmäktige beslutar
a t t fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2009 för folktandvården och gemensamma
nämnden för företagshälsovården samt tolkförmedling, samt
a t t fastställa framlagda balansräkningar för folktandvården och gemensamma nämnden för
företagshälsovården samt tolkförmedling.
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§ 27 Allmän frågestund för ledamöterna
Ordföranden meddelar att det inte anmälts någon fråga till den allmänna frågestunden.
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§ 28 Besvarande av interpellation från Ola Karlsson (M)
09OLL3746
Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Ola Karlssons (M)
interpellation om Läkares patienttid, bilaga § 28.
Härefter yttrar sig Anniette Lindvall (M), Hlödur Bjarnason (KD), Ola Karlsson (M), Göran
Strömqvist (M), Mia Sydow-Mölleby (V), Svante Gyrulf (M), Britt Öhman (S), Linda Axäng (FP),
Erik Weiner (M) samt Maria Rönnbäck (C).
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§ 29 Besvarande av interpellation från Gunilla Högberg (FP)
10OLL152
Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson besvarar Gunilla Högbergs
(FP) interpellation om Kärlprotesoperationer, bilaga § 29.
Härefter yttrar sig Gunilla Högberg (FP).
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§ 30 Besvarande av interpellation från Ewa Sundkvist (KD)
10OLL155
Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson besvarar Ewa Sundkvists
(KD) interpellation om Hur den nya processbaserade arbetsmetoden implementerats i verksam
heterna?, bilaga § 30.
Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD).
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§ 31 Besvarande av interpellation från Maria Rönnbäck (C)
10OLL532
Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson besvarar Maria Rönnbäcks
(C) interpellation om Barns rätt till hemsjukvård, bilaga § 31.
Härefter yttrar sig Maria Rönnbäck (C).
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§ 32 Besvarande av interpellation från Anne-Marie Nilsson (KD)
10OLL533
Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson besvarar Anne-Marie
Nilssons (KD) interpellation om Hur tar vi hand om mångbesökarna i vården?, bilaga § 32.
Härefter yttrar sig Anne-Marie Nilsson (KD).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Raul Björk

Torgny Larsson

Exp den

Linda Axäng

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Landstingsfullmäktige

2010-04-27

27(30)

§ 33 Besvarande av interpellation från Johan Silfverdal (KD)
10OLL547
Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson besvarar Johan Silfverdals
(KD) interpellation om ”Hur blir det med intraprenaderna?”, bilaga § 33.
Härefter yttrar sig Bo Rudolfsson (KD).
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§ 34 Besvarande av fråga från Göran Strömqvist (M)
10OLL1062
Landstingsrådet Mårten Blomqvist (S) besvarar Göran Strömqvists (M) fråga om ”Vilka åtgärder
är landstingsrådet beredd att vidta för att förbättra bussförbindelserna för Hälleforspatienter på
Lindesbergs lasarett?”.
Härefter yttrar sig Göran Strömqvist (M).
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§ 35 Valärenden
Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta
a t t utse
1 ersättare i Patientnämnden – efter Birgitta Johansson (V) – för tiden intill utgången av
år 2010, 10OLL396
Gunnel Lindblom, Örebro (V)
1 auktoriserad revisorsuppleant i Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten
Loka – efter Björn Melander för tiden intill utgången av år 2010, 10OLL1011
Anders Pålhed, aukt revisor
1 auktoriserad revisor i Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka – efter
Kaj Gustafsson för tiden intill utgången av år 2010, 10OLL1012
Gunilla Andersson, aukt revisor
1 revisorsuppleant i Länsgården Fastigheter AB – efter Kaj Gustafsson för tiden intill ut
gången av ordinarie bolagsstämma 2011, 10OLL1120
Anders Pålhed, aukt revisor
Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
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De valda
Resp organ
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§ 36 Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 1603.

Information
Landstingsfullmäktiges ledamöter fick information om läkarutbildningen av Örebro universitets
rektor, Jens Schollin.
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