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Skrivelser till regionfullmäktige 





























































Hej! 
Tacksam för hjälp att lägga upp ett nytt ärende för bifogat dokument. 
Sätt mig som handläggare. 

Med vänlig hälsning, 
Kristina Berglund 
-----------------------------------
Kristina Berglund 
Enhetschef 
Region Örebro län 
Regionkansliet 
Box 1613, 701 16 Örebro 
Telefon: 019-602 72 12, 070-642 73 40 

Från: Gillmore Anna, Politisk sekreterare M Politisk ledning opposition 
<anna.gillmore@regionorebrolan.se> 
Skickat: den 3 december 2019 10:44 
Till: Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration 
<niklas.tiedermann@regionorebrolan.se> 
Kopia: Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration 
<kristina.berglund@regionorebrolan.se> 
Ämne: Avsägelse 

Christina Johansson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i Scantec AB:s styrelse, se bifogad 
bild. 

Mvh 
Anna Gillmore 
Politisk sekreterare (m) 
Region Örebro län 
070-658 08 53 











Matilda Ernkrans, kanslichefen Niklas Tiedermann, opolitisk tjänsteman ”handplockad” till 
Regionen av regiondirektören Simonsson, se NA 2015-06-25. Ordförande i (S) interna 
valberedning var statsvetaren och forskaren vid Örebro Universitet, tillika Örebro Kommun´s 
fullmäktigeordförande Agneta Blom (S). 

Andreas Svahn´s företrädare som Regionstyrelseordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, 
som upptädde på samma sätt som Svahn under tjänsteutövningen tvingades lämna 

D.S. 

P.S. Medan Anderas Svahn tillsammans mad Niklas Tiedermann arbetar med svaren på frågorna 
ovan finns det kanske någon, som undrar över har Svahn har råkat hamna som regionstyrelse-
ordförande? Svaret är socialdemokratisk nepotism med sina rötter i Hallsberg. Därifrån kommer 
Andreas Svahn´s pappa EU-parlamentarikern Hans Karlsson, statsrådet och länsordföranden(S) 

regionpolitiken när socialdemokraternas nuvarande partisekreterara Lena Rådström Baastad vår 
länsorförande(S). Har inte statsrådet och partisekreteraren inom (S) samma syn på korruption? 



Örebro 31:e januari 2020 

Med vänlig hälsning, 
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Anmälan av interpellationer 
och frågor 





Datum 200128 

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn angående 
arbetsmiljö och återöppnande av förlossningsavdelningen i Karlskoga. 

Förlossningen i Karlskoga har alltid haft ett gott rykte och är en väl fungerande verksamhet 
med fantastisk personal. En verksamhet som många av oss upplevde att både personal på 
lasarettet och invånarna i västra länsdelen är mycket stolta över. 

Hälso och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlossningen i Karlskoga ska öppnas 
skyndsamt. Det har nu gått fem månader efter beslutet. Och hittills är det ingen öppning i 
sikte. 

Vi har hört och läst att arbetsmiljön på avdelning Q inte är bra. Nu har det även skickats en 
skrivelse där det beskrivs hur dålig arbetsmiljön är och vad dåligt den personalen som är kvar 
mår. Det skriver bl. a. att man inte har förtroende för verksamhetschefen. 

Det är regionstyrelsen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. 

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är: 

- Tänker du agera i det som skrivelsen pekar på ? 
- Vad har man för evidens bakom beslutet att Karlskoga BB inte är patientsäkert med 

de åtgärder som ” kartläggningen ” visar räcker? 
- Hur kommer det sig att andra förlossningar i landet, som inte uppfyller de krav som

man ställer i Region Örebro, ändå kan bedriva förlossningsverksamhet 
patientsäkert och med utmärkta resultat? 

- Är Du och regionstyrelsen beredd att vidta åtgärder mot de ansvariga om de inte 
snarast återöppnar förlossningen i Karlskoga? 

För vänsterpartiet i Region Örebro län 

Anneli Mylly (V) ledamot regionfullmäktige 
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Anmälan av medborgarförslag 
om besparingar i Region 

Örebro län 

19RS7751 
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Motion från Sebastian Cehlin 
(M) och Willhelm Sundman (L) 
att Region Örebro län ansöker 
om att vara försöksregion för 

gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga drycker 

19RS5509 
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Anmälan av motion från 
Monika Aune (MP) och Mats 

Gunnarsson (MP) om att 
upprätta skogsbruksplan som 

syftar till kalhyggefritt 
skogsbruk 

19RS10467 
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Anmälan av motion från Jihad 
Menhem (V), Jessica Carlqvist 
(V) och Kenneth Lantz (V) om 

avgiftsfri kollektivtrafik för 
pensionärer 

20RS323 





Jihad Menhem Jessica Carlqvist Kenneth Lantz 
Oppositionsråd ledamot i Samhälls- ledamot i Regional 

byggnadsnämnden tillväxtnämnd 
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Anmälan av medborgarförslag 
om reseersättning vid sjukresa 

med bil 

19RS10406 
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Val av ledamot i 
regionfullmäktiges 

valberedning 

19RS5155 
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Utredningsuppdrag om att 
köra serviceresor i egen regi 

19RS2570 
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Totalt























Förstudie – serviceresor i egen regi



Förstudie – serviceresor i egen regi
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Ändring av fördelningsmodell 
för underskott i Tåg i 

Bergslagen AB 

19RS6956 
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Justering av ägardirektiv för 
Tåg i Bergslagen AB 

19RS9500 















lförbund som finansi

föregås av att anskaffnin
rlag ska därför tillställ

framförhåll

nödvä

rna måste också föregås av 
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Revidering av bestämmelser 
för politiska organ i Region 

Örebro län 

20RS307 









Inledning 

Övergripande beskrivning av roll- och ansvarsfördelning mellan fullmäktige, 
styrelsen och nämnderna 





Innehåll 









Allmänna bestämmelser 

Regionfullmäktige 



Regionfullmäktiges arbetsordning 

Antalet ledamöter 

Presidium och ålderspresident 



Kungörelse och annonsering 

Tid och plats för sammanträden 



Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

Ärenden och handlingar till sammanträden 



Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

Närvaro 



Val av protokolljusterare 

Regionfullmäktiges behandling av ärenden 

Talarordning, talartid och ordningen vid sammanträdena 



Övriga med yttranderätt vid sammanträdena 



Yrkanden 

Deltagande i beslut 



Omröstningar 



Reservation och särskilt yttrande 

Motioner 

Interpellationer 



Frågor 

Allmän frågestund för ledamöterna 



Medborgarförslag 



Allmänhetens frågestund 

Bolagens initiativrätt 

Beredning av ärenden 



Beredning av revisorernas budget 

Återredovisning från nämnderna 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

Justering av protokollet 



Sekreterare - expediering 

Valberedning 



Fullmäktigeberedningar 



Reglemente och arbetsordning för regionstyrelse, nämnder, och 
beredningar 



Gemensammabestämmelser 

Medborgarförslag 

Rapportörskap 

Personuppgiftsansvar 



Nämndernas gemensamma åligganden 



Regionstyrelsen 

Sammansättning 

Regionstyrelsens roll 



Styr- och ledningsfunktion samt ansvar och rapporteringsskyldighet 







Långsiktiga inriktningsbeslut 

Regional utvecklingsstrategi 

Ekonomisk förvaltning 



Personalpolitiken 



Krisledningsnämnd 

Försörjning och skötsel av fastigheter 

Delegering från regionfullmäktige 



Processbehörighet 

Den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice 

Arbetsutskott 



Övriga rådgivande organ 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Pensionärsråd 

Etikrådet 

Planering- och organisationskommitté 

Partiföreträdare 



Regionaltsamverkansråd 



Hälso-och sjukvårdsnämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 



Beredningar till hälso- och sjukvårdsnämnden 

Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård 

Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering 



Beredning för närsjukvård 



Forsknings- och utbildningsnämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 



Folktandvårdsnämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 

Närmare om uppdraget 



Servicenämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 

Närmare om uppdraget 





Samhällsbyggnadsnämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 

Infrastruktur för transporter och kommunikation 



Kollektivtrafik 

Regionalsamhällsplanering

Miljö, energi och klimat 



Regional tillväxtnämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 



Folkhögskolor 



Kulturnämnd 

Sammansättning 

Nämndens uppdrag 

Närmare om uppdraget 



Arbetsordning för regionstyrelse och nämnder 

Presidium 

Ordföranden 

Sekreterare 

Styrelsen/nämnden utser sekreterare för varje sammanträde 

Tid och plats för sammanträden 

Kallelse 



Ersättares tjänstgöring 

Inkallande av ersättare 



Offentligasammanträden 

Protokoll 



Delegering av beslut inom styrelse eller nämnd 

Delgivning 

Undertecknande av handlingar 



Politiska lärlingar 



Reglementen och arbetsordningar för övriga politiska organ 

Reglemente för Patientnämnden 

Patientnämndens organisation, sammansättning och mandattid 

Patientnämndens åligganden och befogenheter 



Arbetsordning för Patientnämnden 







Reglemente för Region Örebro läns revisorer 

Revisorernas roll 

Revisionens formella reglering 



Revisorernas antal och organisation 

Revisorernas uppdrag och uppgifter 



Revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas sakkunniga biträden 



Revisorernasarbetsformer 

Revisorernasrapportering 



Revisorerna och fullmäktige 

Revisorernas arkiv 



Reglemente för Krisledningsnämnden 

Extraordinära händelser i fredstid 

Definition av ”extraordinär händelse i fredstid” 

Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämndensuppgift 



Krisledningsnämndens verksamhet 

Mål 



Begränsning i befogenheten 

Avrapportering 

Planering, utbildning och övning 

Krisledningsnämndens inträdande i funktion 



Larmrutiner för krisledningsnämnden 

Exempel på larmvägar 

När krisledningsnämnden larmas 





Reglemente för Läkemedelskommittén 

Övergripande mål 

Uppgifter 



Kommitténssammansättning 

Sammanträde med kommittén 



Särskilda grupper under kommittén 

Arvode 

Reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice 



Uppdragsbeskrivning - Pensionärsrådet 

Uppdrag - syfte 

Mål 

Organisatorisktillhörighet 

Sammansättning 



Ansvarsområde 

Arbetsprocess 

Introduktion 



Arvode 



Uppdragsbeskrivning – Etikrådet 

Uppdrag - syfte 

Mål 

Organisatorisktillhörighet 

Sammansättning 

Ansvarsområde 

Arbetsprocess 



Introduktion 

Arvode 



Uppdragsbeskrivning - Rådet för funktionshinderfrågor 

Uppdrag - syfte 

Organisatorisktillhörighet 

Sammansättning 



Arvode och ersättningar 

Undergrupper 
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Redovisning av besvarade 
medborgarförslag 
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Besvarande av motion från 
Mats Gunnarsson (MP) och 

Monika Aune (MP) om att alla 
barn ska ha råd med glasögon 

19RS1073 







lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga 

förordning om bidrag för 
glasögon till vissa barn och unga 
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Besvarande av motion från 
Monika Aune (MP), Mats 

Gunnarsson (MP) och Fredrik 
Persson (MP) om att omvandla 

vakanta läkartjänster i 
närsjukvården till 
psykologtjänster 

19RS2968 
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Besvarande av motion från 
Jihad Menhem (V), Jessica 

Carlqvist (V) och Anneli Mylly 
(V) om ersättning till patienter 

över 65 år med dialys i 
hemmet 

19RS1705 













Jihad Menhem (v) Jessica Carlqvist (v) Anneli Mylly (v) 
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Besvarande av motion från 
Anna Stark (M) om att höja 

åldersgränsen för mammografi 

19RS7285 
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Besvarande av motion från 
Anna Nordqvist (M) om att 
satsa på Karlskoga lasarett 

19RS5063 







Tillgänglighet BB förlossning 



Jourlinje neonatolog/ barnläkare 

Barnmorskeutbildning - vidareutbildning 



Åtgärder för att förbättra samarbetet 
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Besvarande av motion om att 
inrätta en jourlinje som 

komplement till bakjouren 
inom neonatalvården 

19RS5121 
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Besvarande av motion från 
Elin Jensen (SD) och Patrik 

Nyström (SD) om att utveckla 
förlossningsverksamheten vid 

Karlskoga lasarett 

19RS5153 
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Svar på interpellationer och 
frågor 
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•
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