
Kallelse 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Sammanträde med: 
Beredning för närsjukvård 

Sammanträdesdatum: 2020-05-06 
Tid: kl. 08:30-cirka 10:30    
o
Plats: Virtuellt mötesrum 

Gå gärna lite tidigare, ca 08:15, så vi innan mötet ser att alla som ska vara med är 
"på plats" och mötet kan starta i tid.

Sammanträde i virtuellt mötesrum
Mot  bakgrund av rådande pandemi, och det beslut som regionfullmäktige har fattat om 
möjlighet till distansmöten i fullmäktige, styrelse och nämnder, kommer vi att prova 
möjligheten att ha beredning för närsjukvårds sammanträde på distans. 
Instruktioner bifogas via mejl för hur distansmötet går till.  

Förhinder
Meddela förhinder snarast till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se  
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara, så vi vet vilka som förväntas 
komma till det virtuella mötesrummet.  

Ledamöter kallas 
Charlotte Edberger (C), ordförande 
Gunnel Kask (S), vice ordförande 
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande 
Sven-Olof Reinholdsson (S) 
Fredrika Jakobsen (S) 
Markus Lundin (KD) 
Maria Lönnberg (M) 
Ebba von Scheele (M) 
Oscar Lundqvist (SD) 

Ersättare underrättas 
Zaki Habib (S) 
Rose-Marie Wilnerzon-Thörn (KD) 
Ingvar Ernstson (C) 
Cecilia Albertsson (M) 
Agneta Nilsdotter (MP) 
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Föredragningslista 

www.regionorebrolan.se 

1. Tidsplan

08:30-08:40      Upprop, protokollsjusterare 
08:40-10:30      Information om läget med anledning av Corona-pandemin - Lena Adolfsson 

          Möjlighet att ställa frågor med anledning av Corona 
Cirka 10:30      Avslutning 

2. Protokollsjusterare

Förslag till beslut 
Beredning för närsjukvård beslutar 

att   jämte ordförande justera dagens protokoll utse Oscar Lundqvist (SD) med Ebba 
von Schéele (M) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 20 maj 2020. 

3. Information

Lägesrapport Corona-pandemin - Lena Adolfsson

Underlag 

• För kännedom - Beslut om samordning närsjukvård norr
• För kännedom - Beslut om samordning närsjukvård väster
• För kännedom - Beslut om samordning närsjukvård Örebro och söder
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Information 
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