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Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Ordförande ...................................... ………………………….. 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

Tjänstgörande ledamöter 
Margareta Ehnfors (KD) (ordförande) 
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande) 
Inger Trodell Dahl (S) 
Isac Nordin (M) 
Henrik Johansson (L) 
Lina Särén (SD) 
Eva Palmqvist (S)  ersätter Vakant - (S) (2:e vice ordförande) 
Conny Harrysson (KD)  ersätter Ewa-Leena Johansson (S) 
Sten Lang (MP)  ersätter Emilia Molin (C) 
 
Närvarande ersättare 
Göran Gustafsson (M) 
 
Övriga närvarande 
Nathalie Bäckbring, sekreterare 
Mats G Karlsson, forskningschef 
Helena Sävenstrand, enhetschef 
Shahin Mohseni, överläkare §25
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 

Innehållsförteckning 

§21 Protokollsjustering 
§22 Verksamhetsplan med budget 2022 
§23 Forsknings- och utbildningsnämnden sammanträdestider för 2022 
§24 Anmälnings- och meddelandeärenden till forsknings- och 

utbildningsnämnden 20 oktober 2021 
§25 Information 

 

Sida 3 av 11



  
 
 Protokoll 

 

  

Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 

§ 21 Protokollsjustering 
 
Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att   jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Ulrika Björklund (M) med Isac 
Nordin (M) som ersättare. 

  

Protokollet ska vara justerat senast den 3 november 2021. 
 
Paragrafen är justerad 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 

§ 22 Verksamhetsplan med budget 2022 
Diarienummer: 21RS9229 

 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen med budget innehåller övergripande mål, inriktningsmål med 
indikatorer samt uppdrag som forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för samt 
inom berörda delar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-20, 

Verksamhetsplan med budget 2022 
 Verksamhetsplan med budget för forsknings- och utbildningsnämnden 2022 
 
Yrkanden 
Henrik Johansson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt 
yttrande, bilaga 1 §22. 

Lina Särén (SD) yrkar bifall och lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 2 §22. 

Ulrika Björklund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt 
yttrande, bilaga 3 §22. 

Sten Lang (MP) avstår från att delta i beslutet.  

Inger Trodell Dahl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

  
 
Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 
 
 
att fastställa forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget för 
år 2022 
 
Skickas till 
Regionstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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_________________________________________ 
LIBERALERNA ÖREBRO LÄN 
702 12 Örebro 
orebrolan@liberalerna.se 

Bilaga 3 §22 
Dnr: 21RS9229 

 

20211020 FORSKNINGS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Särskilt yttrande rörande ärende med diarienummer: 21RS9229 

Beslut: Verksamhetsplan med budget 2022 
 
Då vi från nämndens sida inte kan önska oss ett annat underlag än det Regionfullmäktige har 
beslutat att vi ska arbeta efter kommer vi yrka bifall till liggande förslag men ämnar här avlägga ett 
särskilt yttrande.  
 
Liberalerna yrkade på en annan budget i Regionfullmäktig än den som nu ligger till grund för 
nämndens verksamhetsplan med budget för 2022. Om vår budget antagits där hade det underlag 
som vi nu i nämnden arbetat utefter sett annorlunda ut. Enligt vår mening skulle förutsättningarna 
som en liberal budget erbjuder i större utsträckning stärka varje människas möjlighet till frihet att 
styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid.   
 
Med reservation för att vi inte kan ändra ett fullmäktigebeslut i nämnden ställer vi oss bakom 
förslaget till beslut.   
 
 
 
För Liberalerna 
 
Henrik Johansson 
Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden  
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Bilaga 3 §22 
Dnr: 21RS9229 
 
 
 
 
Särskilt yttrande angående forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och  
budget för 2022 
 
Moderaterna lade vid Regionfullmäktiges budgetsammanträde fram ett alternativt förslag till 
budget och verksamhetsplan för 2022. Det innehåller andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål 
och uppdrag än majoritetens förslag. 
 
Vi anser att Moderaterna förslag till verksamhetsplan och budget borde legat till grund för 
forsknings- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget. 
 
 
 
 
För Moderaterna 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 

§ 23 Forsknings- och utbildningsnämnden sammanträdestider för 
2022 
Diarienummer: 21RS8755 

 
Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till sammanträdesdatum för år 2022 för forsknings- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-20, 

sammanträdestider 2022 
 
Anteckning 
Nämnden enas om att flytta sammanträdet tisdagen 14 juni till måndagen 13 juni och 
att skicka med önskemål om synkroniserad planering med kommunerna framöver.  
 
Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att   nämndens ordinarie sammanträdestider under 2022 ska äga rum 
 
måndagen 14 februari, 
fredagen 8 april, 
måndagen 13 juni, 
måndag 12 september, 
onsdagen 19 oktober samt 
torsdagen 8 december samt 

att   skicka med önskemål om synkroniserad planering med kommunerna framöver.  
 
Skickas till 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Ansvarig tjänsteperson 
Regionkansliet - Staben för administration, juridik och säkerhet 
 
Paragrafen är justerad 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 

§ 24 Anmälnings- och meddelandeärenden till forsknings- och 
utbildningsnämnden 20 oktober 2021 
Diarienummer: 21RS4089 

 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
21RS6300, Avtal om cytologibiobankning mellan Region Örebro län och Region 
Dalarna 
21RS9237, EIC Accelerator Project - Letter of support 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM forsknings- och utbildningsnämnden 2021-10-20, anmälnings- 

och meddelandeärenden 
 21RS6300 
 21RS9237 
 
Beslut 
Forsknings- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Paragrafen är justerad 
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Forsknings- och utbildningsnämnd  Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 

§ 25 Information 
 
Mats G Karlsson och Helena Sävenstrand informerar nämnden om pågående ALF-
utvärdering, aktuella externa anslag och den begäran om höjd ersättning för 6-årig 
läkarutbildning som Region Örebro län, tillsammans med sex andra regioner, har 
skickat till utbildningsdepartementet.  

 
Shahin Mohseni, överläkare i trauma- och akutkirurgi på Universitetssjukhuset 
Örebro, informerar om forskningen på området akut- och traumavård och utmaningar 
och dilemman inom området i framtiden. 
 
Paragrafen är justerad 
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