
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Kallelse 

Sammanträde med: 

Regionfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2020-03-31 
Tid: kl. 09:00-12:00 
Plats: Sessionsalen Rådhuset Örebro 

Fullmäktigesammanträdet är i samråd mellan fullmäktiges presidium och 
partiföreträdarna tidigarelagt till tisdagen den 31 mars 2020. Härigenom, och 
i kombination med nedanstående överenskommelse, säkerställs att fullmäktige 
kan bli beslutsmässigt avseende det antal ledamöter som krävs för 
beslutsfattande. 

Partiföreträdarna för partierna i Regionfullmäktige har med anledning av den 
pågående pandemin även gjort en överenskommelse om det politiska arbetet.
Överenskommelsens kärna är att partierna har en gemensam uppfattning att
de politiska ärendena i Region Örebro län nu en tid ska koncentreras på frågor 
som brådskar, som enligt lag ska avgöras eller som har koppling till arbetet för 
att hantera Covid-19. Partiföreträdarna har därför kommit överens om följande: 

Genom överenskommen kvittning deltar företrädare i fullmäktige enligt följande: 
(MP) två ledamöter 
(L) två ledamöter 
(C) tre ledamöter 
(KD) tre ledamöter 
(V) tre ledamöter 
(SD) fem ledamöter 
(M) sex ledamöter 
(S) tolv ledamöter 

Varje ledamot uppmanas att ta kontakt med sin partiföreträdare för 
besked om tjänstgöring vid fullmäktigesammanträdet. 

För att visa varandra hänsyn, gäller följande. Endast den som känner sig frisk 
kommer till sammanträdet. Den som anser sig tillhöra en riskgrupp eller som är 
icke tjänstgörande ersättare, uppmanas vänligen att inte komma till mötet. 
Underrätta respektive partiföreträdare om ni inte kan delta som planerat. 

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 1 (224) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Föredragningslista 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Upprop 

3. Protokollsjustering 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att justering av protokollet sker på Rådhuset Sessionssalen, Örebro, den 31 mars 
2020 i direkt anslutning till sammanträdets slut, samt 

att ordföranden, ……………………………………(S) och 
……………………………………(MP) med ……………………………………(S) och 
……………………………………(MP) som ersättare ska justera protokollet. 

4. Skrivelser till regionfullmäktige 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att bevilja Johannes Nilssons (V) och Mats Seijboldts (-) begärda entlediganden, samt 

att överlämna skrivelsen till Länsstyrelsen Örebro och valberedningen. 

Sammanfattning 
20RS1673 
Från Johannes Nilsson (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

20RS2241 
Patientnämnden har överlämnat rapporten Synpunkter och klagomål, återkommande resultat 
i patientnämndens rapporter. 

20RS2242 
Patientnämnden har överlämnat rapporten Synpunkter och klagomål som avser intyg. 

20RS2823 
Från Örebro tingsrätt med beslut om entledigande av juryman Matilda Grebestam (S). 
20RS1541 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Pia Frohman (MP) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Camilla Hansén (MP) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 
20 mars till och med den 14 oktober 2022. 
20RS12 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Kenneth Lantz (V) till ny ledamot i 
regionfullmäktige efter Katarina Raneborn (V) i valkrets Örebro läns Södra, från och med 
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Föredragningslista 

den 20 mars till och med den 14 oktober 2022, samt Rune Karlsson (V) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Kenneth Lantz (V) i valkrets Örebro läns Södra, från och med den 
20 mars till och med den 14 oktober 2022. 
19RS9480 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Johanna Svärd (S) till ny ledamot i 
regionfullmäktige efter Muris Beslagic (S) i valkrets Örebro läns Västra, från och med den 
20 mars till och med den 14 oktober 2022, samt Liliana Benito Stenberg (S) till ny ersättare 
i regionfullmäktige efter Johanna Svärd (S) i valkrets Örebro läns Västra, från och med den 
20 mars till och med den 14 oktober 2022. 

20RS1035-12, 22, 23, 27, 40, 64, 68, 70, 72, 73, 75 
Synpunkter från medborgare på ledningen i Region Örebro län. 

20RS3253 
Från Mats Seijboldt (-) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
Mälardalsrådets rådsmöte. 

Beslutsunderlag 
 20RS1673, begäran om entledigande från Johannes Nilsson (V) 
 Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter 
 Synpunkter och klagomål som avser intyg 
 20RS2823, entledigande Matilda Grebestam 
 Beslut - Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Beslut - Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Beslut - Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-12 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-22 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-27 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-40 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-64 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-68 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-70 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-72 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-73 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-75 
 Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte 

5. Anmälan av interpellationer och frågor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att interpellationerna får ställas. 

20RS2735 
Jihad Menhem (V) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 
Karin Sundin (S), om rasism som drabbar vårdpersonal. 

20RS2736 
Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
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Föredragningslista 

ordförande, Karin Sundin (S), om långa köer till Aurorabehandling. 

20RS2768 
Patrik Nyström (SD) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande, Karin Sundin (S), om bemanning av förlossningen på Universitetssjukhuset i 
Örebro i sommar. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation om Rasism som drabbar vårdpersonal 
 Interpellation om långa köer till Aurora-behandling 
 Interpellation förlossning USÖ 

6. Anmälan av medborgarförslag om avveckling av Örebro flygplats 
Diarienummer: 19RS8769 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län om att avveckla 
Örebro flygplats. 

Medborgarförslaget har överlämnats till regionkansliet – ekonomistaben för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om

avveckling av Örebro flygplats 
 Medborgarförslag, avveckling av Örebro flygplats 

7. Anmälan medborgarförslag om administration av gratis sjukvård till 
regionanställda 
Diarienummer: 20RS1246 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regionstyrelsen besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 6 februari 2020 
om administration av gratis sjukvård till regionanställda. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för HR. 
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Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

administration av gratis sjukvård till regionanställda 
 Medborgarförslag, administration av gratis sjukvård till regionanställda 

8. Anmälan av inkommet medborgarförslag om studentrabatt på busskort 
Diarienummer: 20RS1444 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 2020 
om att införa studentrabatt på busskort. 

Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

studentrabatt på busskortet 
 Medborgarförslag, studentrabatt på busskortet 

9. Anmälan av medborgarförslag om busskort för elever på folkhögskolor 
Diarienummer: 20RS1445 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
busskort för elever på folkhögskolorna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

busskort för elever på folkhögskolor 
 Medborgarförslag, busskort för elever på folkhögskolor 

10. Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
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Diarienummer: 20RS1447 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

protest mot busspriserna 
 Medborgarförslag, protest mot busspriserna 

11. Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
Diarienummer: 20RS1450 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

protest mot busspriserna 
 Medborgarförslag, protest mot busspriserna 

12. Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
Diarienummer: 20RS1451 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

protest mot busspriserna 
 Medborgarförslag, protest mot busspriserna 

13. Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
Diarienummer: 20RS1458 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

protest mot busspriserna 
 Medborgarförslag, protest mot busspriserna 

14. Anmälan av medborgarförslag om att kollektivtrafik är dyrt 
Diarienummer: 20RS1449 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
att kollektivtrafik är dyrt. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 
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Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om att 

kollektivtrafik är dyrt 
 Medborgarförslag, kollektivtrafik är dyrt 

15. Anmälan av medborgarförslag om säkerhet för att ta sig till och från 
busshållplatsen vid Kävesta Västra 
Diarienummer: 20RS1459 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
säkerhet att ta sig till och från busshållplatsen Kävesta Västra. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

säkerhet för att ta sig till och från busshållsplatsen vid Kävesta västra 
 Medborgarförslag, säkerhet vid busshållsplatsen Kävesta västra 

16. Anmälan av medborgarförslag om sänkt pris på lokaltrafiken 
Diarienummer: 20RS1455 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
sänkt pris på lokaltrafiken. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

sänkt pris på lokaltrafiken 
 Medborgarförslag, sänkt pris på lokaltrafiken 

17. Anmälan av medborgarförslag om fler turer till/från Kävesta folkhögskola 
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Diarienummer: 20RS1454 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
fler turer till/från Kävesta folkhögskola. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om fler 

bussturer till och från Kävesta 
 Medborgarförslag, lokaltrafik 

18. Anmälan av medborgarförslag om billigare tandvård 
Diarienummer: 20RS1453 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige besluta 

att överlåta till folktandvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 2020 
om billigare tandvård. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Folktandvården. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

billigare tandvård 
 Medborgarförslag, billigare tandvård 

19. Anmälan av medborgarförslag om billigare besök på vårdcentralen 
Diarienummer: 20RS1457 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 
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Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
billigare besök på vårdcentralen. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för hälso-
och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

billigare besök på vårdcentralen 
 Medborgarförslag, billigare besök på vårdcentralen 

20. Anmälan av medborgarförslag om att öppna ett hunddagis på Kävesta 
folkhögskola 
Diarienummer: 20RS1448 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regional tillväxtnämnd att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
att öppna ett hunddagis på Kävesta folkhögskola. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – utbildning och 
arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om att 

öppna hunddagis på Kävesta folkhögskola 
 Medborgarförslag, hunddagis på Kävesta folkhögskola 

21. Anmälan om medborgarförslag om parkeringar utanför Stora Holmens 
öppenvårdsmottagning 
Diarienummer: 20RS2142 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 februari 2020 
om att göra parkering utanför Stora Holmens öppenvårdmottagning, Universitetssjukhuset 
Örebro. 
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Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till Regionservice. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

parkeringar utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning 
 Medborgarförslag Parkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning 

22. Anmälan om motion från Wilhelm Sundman (L) om att utreda möjligheten 
att införa och etablera ett ungdomsfullmäktige 
Diarienummer: 20RS611 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 
21 januari 2020 om att utreda möjligheten att införa och etablera ett ungdomsfullmäktige. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för administration, 
juridik och säkerhet för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Willhelm 

Sundman (L), utreda möjligheten att införande och etablera ungdomsfullmäktige 
 Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett

ungdomfullmäktige i Region Örebro län 

23. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att 
införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 
Diarienummer: 20RS618 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) till 
Region Örebro län den 22 januari 2020 om att införa en förseningsersättning för färdtjänst 
och sjukresor. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering för stöd i beredningen. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad 

Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att införa en förseningsersättning för 
färdtjänst och sjukresor 

 Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län gällande förseningsersättning för 
färdtjänst och sjukresor -Vänsterpartiet (V) 

24. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att regionfullmäktiges 
presidium ska knyta till sig en kontaktperson från vart och ett av de partier 
som inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor 
Diarienummer: 20RS1147 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 4 
februari 2020 om att regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en kontaktperson från 
vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för administration, 
juridik och säkerhet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad 

Menhem (V) om att fullmäktiges presidium ska knyta till sig en kontaktperson från de 
partier som inte ingår i presidiet 

 Motion - Demokrati för alla, inte bara några få 

25. Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) om att 
erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett 
Diarienummer: 20RS1647 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) om att 
erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett. 

Motionen har för beredning lämnats över till Regionkansliet – staben för hälso- och 
sjukvård. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Patrik 

Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga 
lasarett 

 Motion om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett 

26. Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om 
att bevara akutsjukhuset i Lindesberg 
Diarienummer: 20RS2337 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen för beredning till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län den 24 februari 2020 från Anneli Mylly (V) 
om Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben Hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Anneli Mylly 

(V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg 
 Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara 

akutsjukhuset i Lindesberg 

27. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med 
resebehov 
Diarienummer: 20RS2403 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län den 5 mars 2020 från Mats Gunnarsson 
(MP) om att stötta studenter med resebehov. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling, område trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov 
 Motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov 

14 (224) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


 

 

            
      

  

   
  

          

       

 
               
               

            

 
       

             
            

   

           
           

          
  

   
  

          

       

 
              

              
        

             

 
       

           
       

         
             

 

             

Föredragningslista 

28. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om 
att utgå från klimatmålen i alla beslut 
Diarienummer: 20RS2589 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till 
Region Örebro län den 10 mars 2020 om att utgå från klimatmålen i alla beslut. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hållbar utveckling 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla beslut 
 Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från 

klimatmålen i alla beslut 

29. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli 
Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim
Nielsen (V) om att minska antalet dödfödda barn i Örebro län 
Diarienummer: 20RS2731 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli 
Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om 
att minska antalet dödfödda barn i Örebro län. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad 

Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth 
Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) o 

 Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson, 
Kenneth Lantz och Maria Odheim Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län 

30. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att 
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vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS 
Diarienummer: 20RS2733 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att 
vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad 

Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om 
patienter med ME/CFS 

 Motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att 
ta hand om patienter med ME/CFS 

31. Anmälan av motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, 
Margareta Carlsson, Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) om 
sammanträden på distans 
Diarienummer: 20RS3058 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, 
Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) den 23 mars 2020 om sammanträden på 
distans. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet 
för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad 

Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson (V), Anneli 
Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) o 

 Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson, 
Anneli Mylly och Marie Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans 

32. Anmälan av medborgarförslag om öppnande av förlossningen i Karlskoga 
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Diarienummer: 20RS2978 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 20 mars 2020 om 
ändringar till förutsättningar för öppnande av förlossning i Karlskoga. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för hälso-
och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om 

öppnande av förlossningen i Karlskoga 
 Medborgarförslag, förlossningen i Karlskoga 

33. Aktuell regioninformation 

34. Avgiftsfrihet avseende covid 19-relaterad behandling 
Diarienummer: 20RS3287 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att avgiftsfrihet gäller för undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19, för 
svenska och samtliga utländska patienter inklusive, men inte begränsat till, EU-migranter 
utan EU-kort, asylsökande utan LMA-kort samt patienter som saknar tillstånd att vistas i 
landet. 

Sammanfattning 
Smittskyddsläkaren anför följande: 

Av Region Örebro läns avgiftshandbok framgår följande: 

Undersökning för att klarlägga om en patient är smittad av en allmänfarlig sjukdom är 
kostnadsfri. Det bör finnas en klinisk eller epidemiologisk misstanke. Fortsatt avgiftsfrihet 
gäller för besök och åtgärder som läkaren bedömer minska risken för smittspridning. Även 
läkemedel som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri. Läkaren 
prövar om patienten har rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. 

Kostnadsfrihet gäller bosatta och person som omfattas av vårdförmåner enligt EU/EES-
regler samt utländska sjömän vid behandling av könssjukdom. Även asylsökande och 
personer som saknar tillstånd att vistas i landet och som vistas här stadigvarande har rätt till 
avgiftsfri smittskyddsvård. Övriga utländska personer är självbetalande för smittskyddsvård. 
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Föredragningslista 

I nuvarande situation, med pågående smittspridning av covid-19, föreslås att avgiftsfrihet 
även ska gälla för undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19, för svenska och 
samtliga utländska patienter inklusive, men inte begränsat till, EU-migranter utan EU-kort, 
asylsökande utan LMA-kort samt patienter som saknar tillstånd att vistas i landet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, avgiftsfrihet avseende covid 19-

relaterad behandling 

35. Genomförande av sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelsen och 
nämnder på distans 
Diarienummer: 20RS2772 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att genom detta beslut införa möjligheten till att ledamot i regionfullmäktige ska kunna 
delta i sammanträde på distans, 

att ledamot i regionstyrelse, nämnder, beredningar och utskott ska kunna delta i 
sammanträde på distans i den utsträckning som regionstyrelsen respektive nämnden beslutar 
att så ska kunna ske, 

att möjligheten till deltagande på distans endast får ske om de förutsättningar som anges i 
kommunallagens 5 kap 16 § är uppfyllda samt 

att detta beslut utgör ett tillägg till ”Bestämmelser för politiska organ i Region Örebro län. 

Sammanfattning 
I kommunallagens 5 kap 16 § och 6 kap 24 § finns regler som gör det möjligt för 
fullmäktige att besluta att ledamot ska kunna delta i sammanträde med fullmäktige 
respektive nämnd på distans. En förutsättning för distansdeltagande är att deltagandet ska 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. Region Örebro län saknar för närvarande 
dessa förutsättningar, men det är ändå motiverat att genom ett beslut ge de formella 
förutsättningarna för distansdeltagande. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget, ger regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att utreda 
införskaffande av utrustning och vilka kostnader det kan medföra. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, genomförande av sammanträden i 

regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder på distans 

36. Revidering av tidplan för verksamhetsplan med budget 2021 med mera 
Diarienummer: 19RS9855 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att den tidigare beslutade tidplanen för verksamhetsplan med budget 2021 revideras så att 
beslut om verksamhetsplan med budget 2021 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges 
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sammanträde i november 2020 samt 

att regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om hur tidplanen i övrigt ska justeras för att 
anpassas till ovanstående beslut liksom att fatta beslut om förändrade 
planeringsförutsättningar. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om en förändrad årscykel för arbetet med budget, 
verksamhetsplan, flerårsplaner och planeringsförutsättningar. Regionstyrelsen har sedan den 
28 januari 2020 beslutat om tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 
2020. Regionstyrelsen beslutade därefter den 27 februari 2020 om förutsättningar för 
verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022 – 2023. 

Förutsättningarna för att kunna genomföra budgetarbetet enligt tidplanen och de beslutade 
förutsättningarna har nu till följd av den pågående pandemin förändrats i grunden. Det är 
därför nödvändigt att ändra tidplanen med målet att regionfullmäktige istället ska kunna 
besluta om budget med verksamhetsplan för 2021 i november 2020. Regionstyrelsen ges 
också i uppdrag att besluta om de förändringar i tidplan och i planeringsförutsättningarna 
som är nödvändiga under de nya omständigheterna. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, reviderad tidplan för verksamhetsplan 

och budget 2021 

37. Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 
2020 
Diarienummer: 19RS9019 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 
2020 och framåt, samt 

att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI Företagspartner 
Mälardalen AB för 2020. 

Sammanfattning
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent. Varje år 
utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende 
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit överens kring 
finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är densamma som för år 
2019, det vill säga 7 220 840 kronor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, ägaranvisning samt finansiering av 

ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2020 
 Almi Mälardalen AB - Bilaga 1 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen 

AB 
 Almi Mälardalen AB - Bilaga 2 Förslag till överenskommelse mellan ägare om 

finansiering av verksamheten 2020 
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 Almi Mälardalen AB - Bilaga 3 Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde 
Företagspartner 

38. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Diarienummer: 20RS2356 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt kommunallagen 5 kap. 33 §, 
anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning. 

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år. 

Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns en motion och sex 
medborgarförslag som inte är besvarade inom tidsramen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, redovisning av obesvarade motioner 

och medborgarförslag 
 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

39. Allmän frågestund för ledamöterna 

40. Besvarande av frågor 

41. Valärenden 

42. Avslutning 
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1. Inledning 

Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

Patientnämnden tar emot synpunkter och klagomål från patienter och 
närstående på hälso- och sjukvården och folktandvården i Region Örebro län. 
Samt även på hälso- och sjukvård i länets kommuner1 och på privat hälso- och 
sjukvård som utförs enligt avtal med Region Örebro län. 

Patientnämnden har de senaste fem åren gjort sammanställningar i rapportform 
av patientärenden. Dessa är baserade på synpunkter och klagomål på vården 
som har lämnats in till Patientnämndens kansli för handläggning. I slutet av 
varje kalenderår fattar patientnämnden beslut om verksamhetsplan för det 
kommande året för patientnämnden och Patientnämndens kansli. Som en del av 
verksamhetsplanen finns beskrivet vilka ämnen/områden som kommande år ska 
granskas och presenteras i rapportform. 

Rapporterna lämnas över till representanter för berörda vårdgivare med 
intention att rapporterna ska utgöra en del av deras kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete. Innehållet i de olika rapporterna utgår ifrån olika 
områden/ämnen. Några områden/ämnen har under åren återkommit, till 
exempel har flera rapporter skrivits om cancersjukdomar, om bemötande och 
om kommunal hälso-och sjukvård. 

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställning 
Politikerna som satt i patientnämnden år  till år  tyckte sig se att vissa 
av de resultat och slutsatser som presenterades i rapporterna ständigt återkom. 
Detta oavsett vilket område eller ämne rapporten berörde. I verksamhetsplan 
för år  har patientnämnden bland annat gett Patientnämndens kansli i 
uppdrag att upprätta en så kallad metarapport2 . Underlaget är i denna rapport 
inte enskilda patientärenden utan de tidigare rapporterna som Patientnämndens 
kansli har författat. 

Det övergripande syftet med föreliggande rapport är att dess innehåll ska kunna 
utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. 
Syftet är också att göra en genomlysning av samtliga rapporter för att se om 
antagandet stämmer. Återkommer vissa resultat och slutsatser i de olika 
rapporterna? 

1 Patientnämnden i Region Örebro län har avtal med regionens samtliga kommuner 
gällande att ta emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående. 
2 Att göra en meta-analys eller en meta-rapport är att göra en studie av andra studier. I 
detta avseende en rapport av rapporter av inkomna klagomål och synpunkter. 
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2. Metod 

Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

Samtliga  rapporter granskades med syfte att identifiera vilka delproblem3 

som var återkommande. Detta arbete gjordes av föreliggande rapports tre 
författare enskilt. Författarna jämförde därefter vilka delproblem man hade 
identifierat. Vid jämförelsen utkristalliserades framförallt fyra delproblem som 
frekvent återkom. Dessa delproblem identifierades i  av rapporterna. 

Alla ärenden hos patientnämnden registreras i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet Platina. Ärendena registreras bland annat med 
uppgift om vilken verksamhet som berörs, vilken ålder och kön som patienten 
har. Utifrån innehållet i patienternas synpunkter och klagomål kategoriseras 
ärendena av handläggare i åtta huvudproblem4. För varje huvudproblem anges 
även delproblem5 som ytterligare klargör och preciserar vad synpunkterna och 
klagomålen handlar om. Kategoriseringen är gemensam för samtliga  
patientnämnder i landet6 . 

Sedan starten av rapportskrivandet år  har totalt  rapporter författats av 
handläggare vid patientnämndens kansli. Dessa rapporter utgör underlaget för 
denna rapport. De handlar om följande ämnen/områden: 

• Cancersjukdom, beteckning 15PN629. 
• Läkemedel, beteckning 15PN853. 
• Information och dialog, beteckning 15PN1118. 
• Psykiatri, beteckning 15PN1299. 
• Administrativ hantering, beteckning 16PN139. 
• Omvårdnad, beteckning 16PN351. 
• Cancersjukdom, beteckning 16PN511. 
• Bemötande, beteckning 16PN675. 
• Hälso-, sjukvård- och tandvård för barn och ungdomar, beteckning 

16PN1062. 
• Tillgänglighet, beteckning 16PN1160. 
• Kommunal hälso- och sjukvård, beteckning 16PN1489. 
• Folktandvården, beteckning 17PN66. 
• Remisser och information mellan vårdgivare och vårdenheter, 

beteckning 17PN573. 

3 Se bilaga . 
4 Huvudproblemen är: . Vård och behandling, . Omvårdnad, . Kommunikation, . 
Patientjournal och sekretess, . Ekonomi, . Organisation och tillgänglighet, . 
Vårdansvar samt . Administrativ hantering. 
5 Se bilaga . 
6 Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige (giltig fr.o.m.  januari ). 
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• Hälso-, sjuk- och tandvård för patienter i ålderskategorin 70 år eller 
äldre, beteckning 17PN600. 

• Förlossnings- och kvinnosjukvård, beteckning 17PN983. 
• Psykiatri, beteckning 17PN1162. 
• Kommunal hälso- och sjukvård, beteckning 18PN62. 
• När patienter har varit i kontakt med två eller fler vårdenheter, 

beteckning 18PN409. 
• Cancersjukdom, beteckning 18PN465. 
• Akutklinikerna och ambulansverksamheterna, beteckning 18PN828. 
• Primärvården, beteckning 18PN840. 
• Bemötande, skillnader kvinnor och män, beteckning 18PN1421. 
• Intyg, beteckning 19PN339. 
• Cancersjukdom, beteckning 19PN833. 

Den enda rapport som inte representeras i föreliggande underlag är rapporten 
Omvårdnad7. Underlaget till föreliggande rapport består av totalt   
patientberättelser8 och  rapporter. 

De återkommande delproblemen är; information, delaktig, bemötande och 
vårdflöde/processer. I femton av rapporterna framstod med tydlighet 
delproblemet information, i femton andra delaktig. Därtill identifierades 
delproblemen bemötande och vårdflöde/processer i tio respektive elva rapporter. 

Information 
Delaktig 

Bemötande 
Vårdflöde/ 
processer 

7Omvårdnad, beteckning: PN. 
8 Patienter kan under dessa fem år ha haft flera klagomålsärenden hos patientnämnden 

varför underlaget troligtvis inte är berättelser från   olika patienter. 

Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

Tre av de återkommande delproblemen återfinns under samma huvudproblem, 
nämligen Kommunikation. Det är delproblemen information, delaktig och 
bemötande. Alla dessa tre problemområden tangerar i viss mån varandra och 
det kan vara svårt att helt separera dem i en resultatdel. Av den anledningen 
återfinns några synpunkter och klagomål som kan tyckas något likartade, i fler 
än en av rapportens resultatdelar. Delproblemet vårdflöde/processer finns under 
huvudproblemet Vårdansvar och organisation. 

Ordet patient kommer härefter att användas men avse både patient och 
närstående. Klagomål kommer att användas synonymt för orden klagomål och 
synpunkter. 

foto: Pavel Koubek 
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3. Resultat 

Nedan presenteras resultat av vad patientnämndens tidigare rapporter redovisat 
avseende delproblemen information, delaktig, bemötande och 
vårdflöde/processer. 

3.1 Information 
I femton av  rapporter återkommer från patienter klagomål gällande 
information. 

Patientlagen (:)  kap handlar om information. I kapitlet finns nio 
punkter om vad patienten ska få information om: 

Hälsotillstånd 

De metoder som 
finns för 

undersökning, vård 
och behandling 

Väsentliga risker 
för 

komplikationer 

Möjligheten att få en 
ny medicinsk 

bedömning och en fast 
vårdkontakt 

Eftervård 

Metoder att 
förebygga 

sjukdom eller 
skada 

Möjligheten att välja 
behandlingsalternativ 

Vid vilken 
tidpunkt 

behandling kan 
förväntas 

Det förväntade 
vård- och 

behandlingsförloppet 

Den som ger information (vårdgivaren) ska så långt som möjligt försäkra sig 
om att mottagaren (patienten) har förstått innehållet i och betydelsen av den 
lämnade informationen.9 

Patienterna upplever att informationen från vårdgivare är bristfällig. 
Rapporterna uppmärksammar att patienterna upplever bristfällig information 
avseende aktuellt hälsotillstånd, diagnos och i förekommande fall 

9 Patientlagen (:)  kap. 

Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

vårdplaneringen. Vidare framkommer att patienterna i kontakt med 
patientnämnden efterfrågar mer tid och fler tillfällen till dialog med vårdgivare. 
Bland annat om det beskedet de fått eller om den vård som planeras för dem. 
Många patienter upplever att de får viss information men saknar då att få 
tillfälle att prata om den. 

”Jag fick beskedet kastat i ansiktet. Jag blev chockad och förvirrad och fick inte 
tid att ställa frågor.” 

Återkommande i dessa femton rapporter beskrivs att patienter upplever att de 
får upprepa sin berättelse då de träffar vårdpersonal på olika vårdenheter. Detta 
gäller också när man träffar olika vårdpersonal vid samma vårdenhet (på 
samma vårdnivå). Klagomålen gäller alltså inte endast då patienten remitteras 
vidare till annan vårdnivå. Det är tydligt i rapporterna att patienter uttrycker en 
önskan om att få slippa upprepa sig. Patienter ställer sig frågande till varför 
vårdpersonal inte kan läsa berättelsen i journalen utan istället frågar om igen. 
Detta leder till en irritation hos patienter som får upprepa sig, särskilt då de inte 
får möjlighet att ställa frågor till personalen. 

Särskilt framkommer i de rapporter som har fokus på cancersjukdom att 
patienter upplever brister i samband med att de får så kallade ”svåra besked”. I 
kontakt med patientnämnden berättar patienter som fått information om att de 
har en sjukdom som eventuellt kan vara mycket allvarlig, att de är missnöjda 
med på vilket sätt beskedet lämnades. Patienter vill inte få de så kallade svåra 
beskeden via telefonsamtal eller brev. Rapporterna i underlaget visar att 
patienterna vill ha denna typ av besked muntligen vid ett besök i vården. Man 
vill kunna få möjlighet att samtala öga mot öga med den som ger beskedet och 
ges utrymme att ställa frågor. 

”Jag hade två hudförändringar som togs bort. En månad efteråt fick jag ett brev 
med besked om att man hade sett att det fanns elakartade hudtumörer i de 
borttagna hudförändringarna.” 

”Jag var planerad för operation och fick besked per telefon om att jag hade en 
till tumör.” 

Flera rapporter berör att patienter saknar stödinsatser av olika slag efter att 
man fått besked om en allvarlig sjukdom. 

Patienter har för patientnämnden berättat om att de ibland upplever att 
information från vårdpersonal kan vara motstridig. Läkare har ibland skilda 
uppfattningar om vilken behandling som är mest lämplig. Bland annat 
framkommer i rapporter att patienter får olika besked om diagnos utifrån att 
de träffar olika läkare. Detta skapar oro. 
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3.2 Delaktig 

Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

I femton rapporter återkommer klagomål angående att patienter inte känner sig 
delaktiga. Men vad innebär delaktighet i hälso- och sjukvården? 

foto: okänd/bildbanken 

Delaktighet enligt patientlagen (:) kap : 

• ”…är när hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och 
genomförs i samråd med patienten. 

• En patients medverkan i hälso- och sjukvården, genom att han eller hon 
själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder, ska utgå från patientens 
önskemål och individuella förutsättningar. 

• Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen 
och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser 
om sekretess och tystnadsplikt inte hindrar detta.” 

Rapporterna belyser att upplevelsen från patienter är att de inte blir lyssnade 
till. Många gånger får patienten information men ges inte möjlighet att själv få 
göra sig hörd. Vidare framkommer att patienter upplever bristfällig dialog om 
vad som ska ske eller att deras perspektiv inte beaktas i vårdplaneringen. 
Dessutom beskrivs en begränsad möjlighet att ställa frågor och det leder till en 
upplevelse av att inte vara delaktig i den vård som bedrivs och planeras för 
dem. 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

I flera rapporter sammanfattas att patienter inte känner sig varken sedda eller 
trodda. Upplevelsen är att vården bestämmer vad som ska ske utan att man 
som patient har möjlighet att vara delaktig vare sig i resonemang eller i 
bedömning. Det finns till exempel beskrivningar av att beslut redan fattats 
innan patienten haft kontakt med vårdpersonal. Dessa patienter berättar att det 
känns konstigt och man undrar över motiveringen till beslutet. Som en patient 
inom psykiatrin uttryckte: 

”Jag blev lagd i bälte utan att ha fått veta varför.” 

Flera rapporter lyfter fram att patienter upplever vårdgivare som auktoritära 
och att man som patient ibland inte vågar ställa följdfrågor, ifrågasätta eller 
uttrycka att man inte förstår. 

”Jag läste i min läkemedelslista att en dos var felaktig. När jag påpekade detta 
för läkaren uttryckte hon bryskt att det är hon som bestämmer. Jag vågade inte 
ta upp detta igen utan tog läkemedlet i felaktig dos.” 

Vid genomläsning av rapporterna framträder att patienter har förväntningar 
som hälso- och sjukvården och tandvården inte kan uppfylla. Det kan handla 
om att en patient uppfattat att vården ska göra något, till exempel en 
undersökning, som sedan inte blir av. Anledningen kan till exempel vara att en 
remiss skickas tillbaka utan åtgärd. För patienten blir det ett löfte från vården 
som inte infrias. 

Utifrån underlaget kan man se att patienter upplever att de måste ”tjata” sig till 
en undersökning. 

”Jag var rädd att jag hade fått cancer och jag ville få olika undersökningar. 
Vården tyckte inte att det behövdes. Jag blev tvungen att tjata innan de gick 
med på att undersöka mig. Det hemska var att jag hade rätt. Jag hade cancer.” 

Specifikt i rapporter som berör kommunal hälso- och sjukvård framkommer att 
närstående i flera fall är missnöjda med att inte få delta i vårdplanering. Trots 
att de framför önskemål om att delta så har de inte fått göra det, eller fått veta 
anledningen till att de inte blivit kallade till möte. Som närstående har de då 
inte kunnat påverka planeringen. Först i efterhand har närstående fått vetskap 
om innehållet i planeringen. 
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3.3 Bemötande 

Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

I tio av rapporterna återkommer klagomål angående bemötande. Innebörden av 
ordet bemötande förklaras med följande utdrag från en publikation av 
Socialstyrelsen: 

”Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna 
för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Bra bemötande är mer 
än en trivselfråga – det handlar även om kvalitet och om att bygga tillit i mötet 
mellan patienten och vårdpersonalen. Bemötandet har också betydelse för 
patientsäkerheten och kan till exempel påverka patientens mottaglighet för vård 
och behandling. 

Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och 
förutsättningar. Två experter möts på lika villkor – vårdpersonalen är expert på 
det kliniska, patienten är expert på sig själv. Centralt i varje möte är att ge 
patientens unika berättelse utrymme, lyssna och agera på den.”10 

foto: Tyler Olson 

I rapportunderlaget framkommer att bemötandet från vårdpersonalen är viktigt 
för patienterna. Patienter beskriver att de ibland känner sig ovälkomna och de 
tror att vårdpersonalen inte bryr sig om dem. Vidare beskrivs att patienter 
ibland upplever bemötandet från vårdpersonalen som icke empatiskt. Patienter 
som vänder sig till patientnämnden påtalar att det är viktig att vårdpersonalen 
visar empati. Även om vårdenheten inte kan hjälpa patienten så är det viktigt 
att han eller hon går därifrån och känner sig bekräftad. 

10 Att mötas i hälso- och sjukvården – ett utbildningsmaterial från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-utbildningsmaterial-for-battre-
bemotande-och-jamlik-vard/. 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

I underlaget framkommer också att patienter beskriver situationer där 
vårdpersonal uppfattas som ignorant eller aggressiv. När detta händer berättar 
patienter för patientnämnden att de känner sig som ett problem för vården. 
Man känner sig ifrågasatt och inte välkommen. Därtill framträder ur underlaget 
att vårdpersonal ibland kan ha en uppfostrande/uppläxande attityd. Detta 
uppskattas inte, man känner sig då dåligt bemött, förminskad och ledsen. Som 
patient är man i ett underläge, man är i en beroendeställning. De gånger 
patienten inte kan få hjälp och dessutom känner sig dåligt bemött beskrivs 
utsattheten som extra stor. 

”Läkaren sa till mig: Vi har inte tid med dig och dina papper.” 

”Jag berättade för läkaren om min hälsa och mina bekymmer och ställde sedan 
frågor om detta till läkaren. Han skruvade på sig och kunde inte svara, hade 
han ens lyssnat till vad jag sagt?” 

Avseende bemötande så beskrivs det värsta som när patienter känner sig varken 
sedda eller hörda, helt enkelt nonchalerade. Detta leder till en känsla av att man 
inte betyder något. Hälso- och sjukvården är en stor organisation och som 
patient kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig med sina 
hälsoproblem. Det finns flera olika möjligheter att kontakta vården, till exempel 
via telefon, e-tjänst, drop-in mottagning eller egenvårdsremiss. Ibland är det 
otydligt för patienterna vilken väg man ska välja utifrån de hälsoproblem man 
har. Tillgängligheten till vården upplevs ibland som mindre god. Detta har 
patientnämnden tagit upp i en del av sina rapporter. Brist på tillgänglighet 
beskrivs också av patienterna som ett nonchalant bemötande och bidrar till 
upplevelsen av att inte vara viktig. Är det möjligen så att man kan bli bekräftad, 
och inte känna sig nonchalerad, även om man kommer till en drop-in 
mottagning med en kronisk sjukdom? 

Utifrån rapporterna kan urskiljas att patienter idag ofta har en egen 
uppfattning av vad man har för problem och vad man vill ha för undersökning 
eller behandling av vårdgivaren. När vårdgivaren föreslår eller erbjuder något 
annat upplever patienter sig ibland dåligt bemötta. För vården kan detta vara 
en utmaning och är delvis en bemötandefråga. Patientens uppfattning baseras 
då inte sällan på lättillgänglig information via internet. Denna information kan 
vara bristfällig och för en lekman svår att tolka. 

3.4 Vårdflöde/processer 

I elva av de tidigare rapporterna återkommer klagomål avseende vårdflöde och 
processer. 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

Socialstyrelsen beskriver vårdprocess enligt följande: 

”… som en process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera 
relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett 
resultat.”11 

Begreppet vårdflöde/process kommer från patientnämndernas gemensamma 
kategorisering12 och används för att beskriva patientens resa eller kedja av 
kontakter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Som patient är man 
beroende av att samverkan mellan vårdpersonal och mellan olika vårdenheter 
fungerar. 

foto: Region Örebro län 

I en stor del av de klagomål som inkommer till patientnämnden belyses en 
upplevd problematik avseende vårdflöde/processer. Patienterna är missnöjda 
med olika delar av vad som sker eller inte sker i deras kontakter med vården. 

När fler vårdenheter är inblandade kan ansvarsfördelningen bli otydlig. Brist på 
information till patienten skapar en oro, en osäkerhet. I underlaget för denna 
rapport framkommer att patienter upplever att ansvaret för att koordinera 
vårdens insatser då läggs på dem själva, eller på deras närstående. Detta kan 
leda till att man som patient upplever att man själv måste driva sin egen 
vårdprocess framåt. Detta problem har också uppmärksammats av 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i rapporten Från medel till vård: 

”Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre vård eller omsorg. När samordningen brister vältras 

11 Socialstyrelsens termbank. 
12 Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige (giltig fr.o.m.  januari ). 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, brukaren 
eller dennes närstående.”13 

Brist på information gör att patienter ibland axlar ett ansvar att ta reda på den 
information de saknar. Ofta handlar det om att patienter saknar information 
om vad som ska hända eller om vad som gjorts. Även vid tillfällen då 
information finns om fortsatt vård men då patienter själva får förmedla 
informationen mellan olika vårdinstanser. 

I rapportunderlaget beskrivs frekvent att patienter upplever att de bollas mellan 
specialistvård och primärvård. Patienter beskriver en frustration och ett 
missnöje när någon annan ska ”kugga i” och ta över ansvaret eller när det tar 
längre tid än vad patienterna hade förväntat sig. Även då nästa vårdenhet inte 
uppfyller de förväntningar som patienteerna har blir de ibland missnöjda och 
kontaktar patientnämnden. 

”Jag behövde få läkarintyg för körkort. Men blev bollad mellan olika kliniker 
inom psykiatrin och primärvården, till sist blev jag hänvisad till en privat 
vårdgivare för att få hjälp med intyget.” 

Flera rapporter belyser att patienter är missnöjda och anser att samordningen 
fungerar dåligt avseende sjukintyg och remisser. Patienterna klagar då 
Försäkringskassan inte beviljar dem sjukpenning. Många patienter tror att 
Försäkringskassan menar att intygen är dåliga och att det är anledningen till att 
de inte beviljas sjukpenning. Det framkommer inte i underlaget om sjukintygen 
från vården är av bra kvalité eller inte. Men rapporterna visar att patienterna är 
missnöjda med samverkan mellan Försäkringskassan och vården när de inte 
beviljas sjukpenning. 

Avseende remisser lyfter flera rapporter fram att patienter saknar återkoppling 
efter att de fått besked om att en remiss ska skrivas. Underlaget påvisar att 
patienterna vill veta vad som därefter sker. Skickades remissen? Kom den fram? 
Skickades den tillbaka utan åtgärd? Patientnämndens rapporter lyfter fram ett 
missnöje gällande avsaknad av information. Patientupplevelsen beskrivs ofta 
som ett missnöje avseende bristande samverkan oavsett vad som hände med 
remissen. 

”Jag blev sjuk och mina symptom förvärrades. Jag remitterades från 
vårdcentralen till psykiatrin två gånger, man skulle se över min medicinering. 
Remissen skickades tillbaka till vårdcentralen med information om att de inte 
tog emot mig, men ingen sa det till mig.” 

13 Från medel till mål. Rapport : Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
. 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

Region Örebro län har i enlighet med lagen (:) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso och sjukvård, slutit en överenskommelse med 
länets kommuner. Vårdgivarna har ett gemensamt ansvar och ska avsätta 
resurser för att patienterna ska få de insatser och hjälpmedel som behövs för att 
övergången mellan slutenvården och den kommunala vården sker på ett tryggt 
och effektivt sätt14 . 

I patientnämndens rapporter framkommer tre olika typer av situationer då 
patienter påtalar samverkan som extra viktig. För patienter som är multisjuka 
och behöver vård från fler än en vårdenhet, patienter från den kommunala 
sjukvården som ibland får vård vid något av länets sjukhus och patienter som 
behöver vård för psykisk ohälsa från primärvård och sedan psykiatrin. 

”Mamma skickades hem från sjukhuset utan att dom ringde vare sig mig eller 
hemsjukvården. Mamma hade ingen nyckel och kom inte in.” 

4. Slutsatser och en liten reflektion 

Efter genomgång av samtliga rapporter författade av Patientnämndens kansli i 
Region Örebro län kan konstateras att många av rapporterna delvis visar på att 
patienterna återkommande tar upp samma typ av klagomål och delproblem. 
Fler än hälften av alla rapporter kommer fram till att klagomålen från patienter 
berör information eller ett missnöje med att inte känna sig delaktig i sin 
kontakt med hälso- och sjukvården eller tandvården. Vidare är klagomål som 
gäller bemötande och vårdflöde/processer frekvent återkommande. 

Många rapporter lyfter fram klagomål om att patienter fått så kallade svåra 
besked på ett oönskat sätt. Patienter som lämnar klagomål angående detta 
framför att de vill ha besked om till exempel allvarliga eller till och med 
livshotande sjukdomar och tillstånd vid ett möte. En av anledningarna till detta 
är att man vill ha möjlighet att ställa frågor och sitta öga mot öga med den som 
ger beskedet. 

Patienter vill i kontakt med hälso- och sjukvården och tandvården bli sedda och 
känna sig bekräftade. Detta även om de inte blir direkt hjälpta. Med tydlighet 
framträder att det är viktigt att bli lyssnad till och att få vara delaktig. 

14 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
--. 
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Helena Lenke Thalberg, Catarina Ljungsten, Anita Söderlind| 

I underlaget framkommer sist men inte minst brist på samverkan som ett 
bekymmer för patienter, särskilt för multisjuka patienter. Även då vården 
behöver ges från flera vårdgivare och kanske från olika organisationer är en 
fungerande samverkan viktig. 

En avslutande reflektion från författarna är att det patienter ofta klagar på 
tycks ha sin grund i mellanmänskliga kontakter. Återkommande upplevelser är 
att man som patient eller närstående känner sig illa bemött, inte sedd eller 
lyssnad till. 
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Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter | Författare: 
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Bilaga 1 
1.1. Undersökning/Utredning 
1.2. Diagnos 
1.3. Behandling 
1.4. Läkemedel 
1.5. Remiss/Vårdbegäran 
1.6. Intyg 
1.7. Second opinion 
1.8. Medicinteknisk utrustning, hjälpmedel 
1.9. Resultat 

2.1. Personlig omvårdnad 
2.2. Kost/nutrition 
2.3. Logi/sängplats 
2.4. Hygien/miljö (t ex städning/ personal/medpatienter) 

3.1. Bemötande 
3.2. Empati 
3.3. Ej lyssnad till 
3.4. Övergrepp 
3.5. Dialog/delaktighet med patient/närstående 
3.6. Information till patient/närstående 
3.7. Kulturella/språkliga hinder, tolkfrågor 

4.1. Bruten sekretess/tystnadsplikt 
4.2. Patientjournal/loggar 
4.3. Dataintrång 

5.1. Patientavgifter/högkostnadsskydd 
5.2. Ersättningsanspråk/garantier 
5.3. Läkemedelskostnader 

6.1. Tillgänglighet 
6.2. Vårdgaranti 
6.3. Lång väntan på besökstid 
6.4. Lång väntetid i väntrum 
6.5. Valfrihet/fritt vårdsökande 
6.6. Resursbrist/inställda åtgärder 

7.1. Vårdflöde/processer 
7.2. Fast vårdkontakt 
7.3. Informationsöverföring/samverkan inom eller mellan olika vårdenheter 
7.4. Informationsöverföring/samverkan mellan olika vårdgivare/ huvudmän (Slutenvård, Primärvård, Kommuner) 
7.5. Vårdplanering/vårdplan 

8.1. Brister i hantering av: Kallelser, remisser, intyg, prov och provsvar, recept, etc.
8.2. Övrig administrativ hantering 
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1. Inledning 

Patientnämnden tar emot synpunkter och klagomål från patienter och 
närstående på hälso- och sjukvården och Folktandvården i Region Örebro län, 
hälso- och sjukvård i länets kommuner samt privat hälso- och sjukvård, som 
utförs enligt avtal med Region Örebro län eller länets kommuner1. 

Patientnämnden har gett Patientnämndens kansli i uppdrag att i rapportform 
redogöra för problemområden, som kan identifieras utifrån synpunkter och 
klagomål som avser olika brister i intyg. Intygen kan gälla för sjukskrivning, 
körkort eller annat intyg, till exempel för aktivitetsersättning. 

1.1 Bakgrund 
Patientnämndens kansli har sedan några år tillbaka gjort rapporter som gällt 
andra problemområden inom hälso- och sjukvården. I en del av dem har 
problemet med intyg som inte kommer i tid eller uteblir helt, tagits upp som en 
rubrik i rapporten. Denna rapport handlar enbart om intyg och de olika 
problem som patienterna kan stöta på då de behöver ett intyg av något slag. 

Inom hälso- och sjukvården utfärdas ett flertal typer av intyg. De intyg som 
man kanske först av allt tänker på är de som skickas till Försäkringskassan. Det 
är till exempel intyg för ansökan om sjuk- eller rehabiliteringspenning, intyg för 
ansökan om sjukersättning, assistansersättning eller aktivitetsersättning.2 

Det finns också flera andra typer av intyg som kan utfärdas av hälso- och 
sjukvården. Det kan vara intyg som till exempel behövs vid adoption, för 
färdtjänst, för körkort, för god man och förvaltarskap, vårdintyg och 
rättsintyg.3 

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och 
sjukvården. De föreskrifter som var aktuella för år , den period som denna 
rapport gäller, har beteckningen SOSFS :. Från den  mars  gäller 
nya föreskrifter, HSLF-FS :.4 

Det finns ingen allmän skyldighet för hälso- och sjukvården att utfärda intyg 
om det inte finns klart utsagt i lag. I Region Örebro läns verksamheter bör intyg 
och utlåtanden utfärdas på begäran av en enskild individ om det är rimligt 
utifrån kompetens och förutsättningar som anges i socialstyrelsens föreskrifter. 

1 Patientnämnden i Region Örebro län har avtal med regionens samtliga kommuner 
gällande att ta emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående. 
2 www.forsakringskassan.se 
3 Avgiftshandboken Region Örebro län, punkt .  SOSFS :. 
4 SOSFS :. HSLF-FS :. 
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Om verksamheten avstår från att utfärda ett intyg kan man som patient inte 
överklaga det, men man kan anmäla det till Justitieombudsmannen.5 Som 
patient har man emellertid laglig rätt att få ett intyg om att vården har ägt 
rum.6 

exempel en bedömning av ett medicinskt förhållandes inverkan på 
arbetsförmågan. 

ett utlåtande. Dessa läkarintyg utfärdas enbart som en del av vård och 
behandling när läkaren bedömer att arbetsförmågan är nedsatt på grund av 

av sjukdom.8 

1.2 Syfte 

bidrag till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete. 

5 Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtande inom hälso-och sjukvården Region 
Örebro län, s. . SOSFS :. 
6 Patientlagen  Kap  §. 
7 Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtande inom hälso-och sjukvården Region 
Örebro län, s. . 
8 Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtande inom hälso-och sjukvården Region 
Örebro län, s. . 

Ett intyg är ett dokument som redogör för sakuppgifter så som status, vård och 
behandling. Ett utlåtande däremot innehåller bedömningar i något avseende, till 

Läkarintyg för att få sjuk- eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan, 
eller sjuklön från arbetsgivaren vid sjukdom, är en kombination av ett intyg och 

sjukdom.7 Det finns ingen skyldighet för en läkare att utfärda ett sjukintyg om 
läkaren inte finner anledning att rekommendera frånvaro från arbete på grund 

Det övergripande syftet med rapporten är att dess innehåll ska kunna utgöra ett 
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2. Avgränsning 

Underlaget till rapporten utgörs av ärenden hos patientnämnden. Ärenden som 
innehåller patienters eller närståendes synpunkter på hälso- och sjukvården. 
Alla ärenden hos patientnämnden registreras i ärende- och 
dokumenthanteringssystemet Platina. Ärendena registreras bland annat med 
uppgift om vilken verksamhet som berörs. Utifrån innehållet i patienternas 
synpunkter eller klagomål kategoriseras ärendena i åtta så kallade 
huvudproblem9. För varje huvudproblem anges även så kallade delproblem som 
ytterligare klargör vad synpunkterna eller klagomålen avser. Huvudproblemen 
med tillhörande delproblem är gemensamma för samtliga patientnämnder i 
landet10 . 

Föreliggande rapport avgränsas till att behandla ärenden med synpunkter och 
klagomål som gäller brister i någon form gällande intyg. ”Intyg” är ett 
delproblem som återfinns under huvudproblemet ”Vård och behandling”. 

Rapporten avser ärenden som inkom under perioden  januari – 
december . Under den angivna perioden inkom  ärenden som 
överensstämmer med den avgränsning som har beskrivits ovan. 

Ärendemängden har till viss del reducerats, vilket beror på felregistrering och 
på att informationen som lämnats i ärendet är så knapphändig att det är svårt 
att utläsa vad synpunkterna eller klagomålen består i. Bortfallet i 
ärendemängden utgörs av  ärenden. Kvar att granska blev totalt  ärenden. 

9 Huvudproblemen är: . Vård och behandling, . Omvårdnad, . Kommunikation, . 
Patientjournal och sekretess, . Ekonomi, . Organisation och tillgänglighet, . 
Vårdansvar samt . Administrativ hantering. 
10 Handbok för Patientnämndernas kanslier i Sverige (giltig fr.o.m.  januari ). 
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3. Metod 

De ärenden som ingick i urvalet (se . Avgränsning) har granskats i syfte att 
försöka hitta det/de områden som utgör ”kärnan” eller fokus i de framförda 
synpunkterna i varje enskilt ärende. 

Vid genomläsning kunde ett antal problemområden identifieras. Därefter 
gjordes en samlad genomgång av det som noterats som ”kärnan” eller fokus i 
samtliga ärenden och utifrån dessa kunde samband eller mönster urskiljas. Det 
är detta som ligger till grund för de problemområden som presenteras närmare i 
denna rapport. 

I resultatredovisningen presenteras de problemområden och mönster som har 
framstått som tydligast. Detta utifrån antagandet att rapporten blir ett mer 
värdefullt bidrag för hälso- och sjukvårdens arbete med kvalitetsutveckling och 
hög patientsäkerhet om de problemområden som presenteras är konkreta och 
distinkt formulerade. Det innebär att de problemområden som presenteras i 
denna rapport inte representerar samtliga ärenden som ingår i urvalet. 
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4. Resultatredovisning 

Övrigt 

Övrigt Försäkringskassan 

Transportstyrelsen 

Intyg för sjukskrivning 

0 10 20 30 40 50 60 

Diagram 1 – Syften med intyg. Olika typer av intyg från hälso- och sjukvården, med olika syften, 
ingår i denna rapport. En och samma patient kan ha klagomål på fler än en typ av intyg. I stapeln 
Övrigt ingår intyg om försörjningsstöd (2 st), diagnosförsäkran (1 st), god man (1 st), intyg inför 
utlandsresa (2 st) och att vården hänvisar till privat klinik (2 st). I stapeln Övrigt Försäkringskassan 
ingår intyg om aktivitetsersättning (4 st), livränta (1 st), personlig assistans (1 st) och sjukersättning (3 
st). 

Lång väntan/glapp 

Vägrar/glömde 

Bollas 

Tillgänglighet 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Diagram 2 – Patientens synpunkter. Diagrammet ovan visar fördelning av patienters huvudsakliga 
klagomål. En och samma patient kan ha klagomål på fler än ett intyg.  Patientens klagomål kan ta 
upp fler än en synpunkt. 
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4.1 Lång väntan på intyg/glapp mellan intyg 
Under denna rubrik har vi samlat de ärenden där patienterna uppgett att de fått 
vänta mycket lång tid för att få sina intyg. Konsekvensen för dessa patienter blir 
densamma som för de patienter som bollas till annan vårdenhet eller hänvisas 
mellan vårdenheter, se rubriken . nedan. Det är patienter som meddelat i god 
tid att de behöver få sitt sjukintyg förlängt eller få en läkartid för att få ett 
sjukintyg. Detta har inte tillmötesgåtts och det finns patienter som har fått 
vänta i flera månader innan intyget kom. Många patienter menar också att de 
inte fått någon information alls varför det dröjt så länge med intygen. 

4.2 Vården vägrar/glömde skriva intyg för 
sjukskrivning/körkort 

Det finns ärenden där patient och läkare inte är överens om ifall det behövs en 
sjukskrivning eller en förlängning av sjukskrivningen. Patientens syn på saken 
är att läkaren vägrar skriva intyget och de förstår inte varför de inte får sitt 
intyg. I dessa fall är det viktigt att patienten får ordentlig information om varför 
intyget inte skrivs. Det händer också att vården har glömt bort patienten. Ett 
exempel är en patient som först blev sjukskriven av en läkare och när 
sjukskrivningen behövde förlängas var den läkaren själv sjukskriven. Patienten 
får besked att en annan läkare ska ta över hennes ärende. Hon hör inget på en 
längre tid och hon tar kontakt vid flera tillfällen för att höra hur det går. Till 
slut får hon höra att den läkare som skulle ta över inte avser att förlänga 
hennes sjukskrivning. I svaret från vården står det att orsaken till att hon inte 
blivit kontaktad tidigare troligen har berott på tidsbrist hos läkaren. Åtgärd 
från vården blev att patienten skulle kallas till ett besök för att få träffa 
ansvariga för en planering inför framtiden. 

4.3 Bollas 

I underlaget har vi kunnat se att patienter ”bollas” mellan vårdenheter när de 
önskar få till exempel ett sjukintyg. Den situationen kan uppstå när patienten är 
färdigvårdad på en vårdenhet inom till exempel en psykiatrienhet och den 
vårdenheten hänvisar patienten till vårdcentralen för att få till exempel förlängd 
sjukskrivning. När patienten då kontaktar vårdcentralen får patienten veta att 
han ska vända sig åter till den första enheten och när patienten gör det blir han 
ännu en gång hänvisad till vårdcentralen. Ett annat exempel är en patient som 
behöver intyg för personlig assistans och ”bollas” mellan vårdcentralen och 
vuxenhabiliteringen. Det är inte så ovanligt att vårdenheterna vid flera tillfällen 
hänvisar, ”bollar”, patienten mellan sig. När detta sker är det inte heller helt 
ovanligt att patienterna också får agera bud mellan de olika vårdenheterna och 
föra fram information som vårdenheterna borde ha förmedlat sinsemellan, utan 
att blanda in patienten. Många patienter ställer sig frågande till att 
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vårdenheterna inte tycks ha klargjort mellan sig vem som har ansvaret för 
patientens fortsatta sjukskrivning och att de inte tycks ha rutiner för hur de ska 
utbyta information med varandra kring det som rör patienten. 

4.4 Tillgänglighet 
Tillgänglighet till den som ska skriva intyg är viktig. Det visar de ärenden som 
kommit in och där patienterna beskriver att det är svårt att få en läkartid eller 
att få kontakt med den som ska skriva intyget. 

I vissa fall har patienterna inte fått träffa en läkare utan de har istället fått 
träffa andra yrkeskategorier som inte skriver intyg för sjukskrivning, till 
exempel arbetsterapeut eller kurator. Vården har försökt att erbjuda behandling 
men behovet av intyg för till exempel sjukskrivning har inte tillgodosetts. Det 
har inte funnits läkartider att erbjuda. 

4.5 Jämställdhet och barnperspektivet 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

Kvinnor Män 

Diagram 3 – Köns- och åldersfördelning. Diagrammet ovan visar köns- och åldersfördelning. Det var 
50 kvinnor och 21 män, totalt 71 personer, som lämnade synpunkter på någon form av brister 
gällande intyg. 

I hälso- och sjukvårdslagen slås det fast att målet med hälso- och sjukvården är 
en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet.11 

Region Örebro läns verksamhetsplan med budget  inleds med texten att 
den politik som bedrivs bygger på en jämlik och jämställd välfärd i Region 

11 Hälso- och sjukvårdslagen : 

10 (14) Synpunkter och klagomål | Författare: Anita Söderlind, Per-Erik Fransson | Datum: 2019-06-12 Region Örebro län 
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Örebro län som är solidariskt finansierad. Det innebär respekt för allas lika 
värde och att alla människor ska behandlas lika i länet, oavsett härkomst, kön, 
ålder, sexuell läggning eller funktionsförmåga.12 

Jämställd vård handlar inte bara om tillgång till och kvaliteten på vård, 
sjukskrivning och behandling. Jämställd vård handlar också om att korrekta 
bedömningar ska göras utifrån kunskap om kvinnors och mäns olika 
förutsättningar. Sjukskrivningen ska vara anpassad efter kvinnors och mäns 
individuella behov och vara en del av vård och behandling.13 

Det är fler kvinnor än män som har synpunkter och klagomål när det gäller 
kontakterna med vården för att få intyg för sjukskrivning. Under  kom det 
till Patientnämndens kansli in  synpunkter och klagomål som gällde intyg. Av 
dessa så handlade  stycken om läkarintyg för sjukskrivning.  procent var 
insända av kvinnor och  procent av män. 

Under  rapporterar Försäkringskassan att det i hela landet kom in   
ansökningar om sjukpenning. Av dessa var  procent kvinnor och  procent 
män. För Örebro län är de siffrorna totalt   ansökningar fördelade på  
procent kvinnor och  procent män.14 

Att det är fler kvinnor än män som har lämnat in synpunkter och klagomål 
gällande intyg för sjukskrivning till Patientnämndens kansli ligger alltså i linje 
med den nationella och regionala statistiken för sjukpenning från 
Försäkringskassan. 

När det gäller barnperspektivet inom hälso- och sjukvården i Region Örebro 
län så innebär det att barnrättighetsfrågorna ska få starkare status i och med att 
FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag . Inom Region Örebro läns 
verksamheter genomförs både utbildningsinsatser och ett utökat systematiskt 
arbete.15 

I underlaget till denna rapport finns endast ett ärende som gäller barn. Det är 
ett barn i åldersspannet - år. Det framgår av ärendet att två vårdenheter 
inte kommer överens om vilken vårdenhet som ska sjukskriva vårdnadshavaren. 
Barnet berörs alltså indirekt av detta. Det som framkom var att det skapades 
ytterligare oro, förutom den oro de kände för sitt barn, att inte veta om en av 

12 Verksamhetsplan med budget , Region Örebro län 
13 

https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/jamstalldsjukskrivning..h 
tml 
14 www.forsakringskassan.se 
15 Verksamhetsplan med budget , Region Örebro län 
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dem kunde få vara sjukskriven längre. Eftersom det handlar om ett ärende är 
det svårt att dra någon slutsats om barnperspektivet beaktats, eller inte. 

4.6 Förbättringsförslag från patienter/närstående 
• Då ordinarie läkare är långvarigt sjukskriven bör annan läkare kunna 

gå in och skriva intyget. Arbetsuppgifterna kan inte bli liggande. 
• Att intygsskrivande lämnas till ordinarie läkare som känner patienten 

och inte till hyrläkare. 

4.7 Vårdens svar 
I de ärenden som kommunicerats med vården kan vi se i en del av svaren att de 
ger patienten rätt. Vården har brustit i tillgänglighet så patienten har fått ett 
glapp mellan sjukintygen, vilket har varit negativt för patientens ekonomi. Det 
kan också vara så att läkare glömt att skriva intyg som utlovats. I andra svar 
kan vi ana oss till brister i kommunikationen mellan läkare och patient som 
resulterat i att patienten inte fått något intyg för sjukskrivning. Det kan också 
gälla att vården har skrivit korrekta intyg, men sedan är det andra myndigheter 
som gör bedömningarna och fattar besluten, till exempel Försäkringskassan 
eller Transportstyrelsen. 

5. Diskussion och reflektioner 

Rapporten grundar sig på synpunkter och klagomål gällande olika former av 
intyg. I rapporten har vi tittat efter olika varianter på klagomålen gällande 
intyg. Rubrikerna ”Bollas” och ”Lång väntan på intyg/glapp mellan intygen” 
är likartade eftersom konsekvensen i båda fallen blir att patienterna tvingas 
vänta på att få intyg. Att vi har delat upp i skilda rubriker beror på att 
orsakerna till den långa väntan skiljer sig åt. 

Vi kan konstatera att de två, av patienterna framförda, förbättringsförslagen 
motsäger varandra men det är ändå relevanta förslag. Båda handlar om 
kontinuitet i vården. Att intygsskrivande ska vara avhängigt av att en och 
samma person ständigt är på plats är kanske inte helt rimligt utan kontinuiteten 
måste bestå i att det finns en kontroll av att arbetsuppgifter blir utförda även 
om personen som skulle gjort dem av någon anledning inte är på plats. 
Önskemålet om att man som patient alltid får träffa samma läkare, och på det 
sättet får en kontinuitet, är eftersträvansvärt. Detta är emellertid inte något som 
lyfts i Region Örebro läns Verksamhetsplan med budget .16 

16 Verksamhetsplan med budget , Region Örebro län 
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Region Örebro läns verksamhetsplan med budget  har som rubrik ”En 
tillgänglig vård i ett hållbart län”. I planen kan man läsa att genom satsningar 
på den nära vården ökar tillgängligheten för invånarna i Örebro län.17 Av 
denna rapport framgår att  klagomål handlar om lång väntetid/glapp och  
klagomål handlar om tillgänglighet. Att vänta lång tid på att få läkartid visar på 
att det finns brister i tillgängligheten. När en person behöver ett intyg för till 
exempel sjukskrivning så är det en läkare man behöver träffa. I denna rapport 
framkommer exempel på att personen istället har fått träffa en annan 
vårdprofession. Personen har då fått möjlighet till behandling men behovet av 
ett intyg har inte tillgodosetts. Primärvården står för  ärenden, 
Allmänpsykiatrisk öppenvård för  och hela psykiatrin för . Somatisk 
specialistvård står då för de resterande  ärendena. 

Konsekvensen har för flertalet patienter varit utebliven eller försenad ersättning 
från Försäkringskassan. Detta har inneburit försämrad ekonomi och oro för 
hur man ska klara av att betala sina räkningar. För några patienter har det varit 
svårighet att få intyg till Transportstyrelsen. Detta har inneburit längre väntan 
på körkortstillstånd, vilket också kan påverka ekonomin negativt. Många 
patienter anger att de har upplevt stress över sin försämrade ekonomi. Flera 
patienter har också angett att de upplever sig må sämre i sin sjukdom på grund 
av problem med intyg från vården. 

Det man bland annat kan se vid genomläsning av underlaget för denna rapport 
är att samverkan mellan läkare och Försäkringskassan är av stor betydelse. Om 
Försäkringskassan bedömer att det medicinska underlaget inte innehåller 
tillräckligt med information för att kunna utgöra ett fullgott underlag för beslut 
så måste Försäkringskassan begära komplettering av intyget. Ett 
kompletterande svar ska komma från vården till Försäkringskassan inom en 
viss tid. Kommer inget svar skickas en påminnelse. Kommer inget 
kompletterande svar så fattar Försäkringskassan beslutet på det befintliga 
underlaget och det kan vara till nackdel för patienten. Man kan tänka sig att en 
orsak till att det brister från vårdens sida när det gäller att lämna 
kompletterande uppgifter är den brist på kontinuitet som riskerar att uppstå på 
grund av situationen med hyrläkare. 

Av underlaget till denna rapport framgår att  av  ärenden handlar om intyg 
för sjukskrivning. Det är alltså en övervägande del av synpunkterna och 
klagomålen som handlar om just denna typ av intyg. När det gäller 
sjukskrivning så kan man på Sveriges kommuner och landstings (SKL) hemsida 
under rubriken ”Försäkringsmedicin” läsa att sjukskrivning kan vara en del av 

17 Verksamhetsplan med budget , Region Örebro län 
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en god individbaserad/personcentrerad vård och behandling. 18 I Region 
Örebro län ska all vård vara personcentrerad. Med det menas att vården ges 
utifrån den enskilda individens behov, med god kvalitet och ett professionellt 
bemötande.19 En patient som bollas mellan olika vårdenheter och som får 
vänta länge på att få en läkartid kanske inte upplever att vården ges utifrån det 
behov man har. 

Som avslutning måste nämnas att denna rapport inte kan ge en rättvisande bild 
av problemområdet då synpunkterna består av patienternas subjektiva 
synpunkter och klagomål. Ändå kan rapporten vara ett värdefullt bidrag till 
hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete just för att den belyser patientens 
perspektiv. 

18 

https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/forsakringsmedicin..htm 
l 
19 Verksamhetsplan med budget , Region Örebro län 
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Ämne: En fullkomligt omdömeslös ledning för Region Örebro län. - Girighet? 

Jan Lindgren 
2020-03-25 
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Politisk ledning opposition <anna.agerfalk@regionorebrolan.se>; Ahlin Torbjörn, Regionråd C Politisk 

elin.jensen@sverigedemokraterna.se; Menhem Jihad, Oppositionsråd V Politisk ledning opposition 

Informationssäkerhet <monica.fyrhammar@regionorebrolan.se>; Garpenholt Emma, Regionkansliet 

Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration <kristina.berglund@regionorebrolan.se>; 
Jansson Marita, Regionkansliet Nämndsadministration <marita.jansson2@regionorebrolan.se>; Fors 
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Styrelserna för samtliga politiska partier representerade i
Region Örebro läns Regionfullmäktige och samtliga
Fullmäktigeledamöter i Region Örebro län 
För kännedom: Örebro Universitet, Länsstyrelsen Örebro län och media 

Jag förutsätter att Kanslichefen ser till att denna skrivelsen kommer Fullmäktigeledamöterna 
tillhanda. 

Inkompetenta politiker har man hört talas om , men maken till fräckhet i kombination med 
okunnighet har säkert ingen nu levande person i Sverige hört talas om. Las gärna igenom bifogat 
utdrag från Regionens hemsida. 

Samtliga partiers Regionstyrelseledamöter, Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Patrik Nyström 

(MP), går helt emot respektive partiers partiprogram. 

korruption inom offentlig verksamhet. Samtliga utom Moderaterna svarade praktiskt taget 
ordagrant, ”Korruption får inte förekomma, Bara misstanke skall polisanmälas” 

Partiernas inställning har stöd i Kommunallagen, 

12 kap. Revision 

Revisorernas uppgifter 

bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på 
samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 
kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna. 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

nämnderna är tillräcklig. 

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av 
förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande 

vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. 

det inte föreligger en sådan misstanke. 

Eftersom misstankarna gäller Regionstyrelsens ledamöter får Regionfullmäktige ta sig an ärendet. 
Det förefaller mycket osannolikt att en majoritet av Regionfullmäktiges 71 ledamöter skulle 
acceptera att c:a 50 personer skall kunna sko sig på skattemedel avsedda för vård av sjuka. 

Om Ni undrar över hur kommer sig Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Patrik Nyström (SD), 

på ”group-thinking. 

(SD), Jihad Menhem (V), Behcet Barsom (KD), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L) Monika Aune 

Sommaren 2018 skrev jag och frågade samtliga Partistyrelser och frågade om Partiets inställning till 

1 § Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 

åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte 

Revisorerna får dock avstå från att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att 

Jihad Menhem (V), Behcet Barsom (KD), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L) Monika Aune (MP) 
fullständigt förlorat det åtminstone lilla omdöme de engång haft hittar förklaringen om Ni 2googlar” 
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inför med en både okunnig och korrupt ledning. 

Corona-krisen är en anledning att snarast varsla regiondirektören och flea av hans medlöpare om

Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Patrik Nyström (SD), Jihad Menhem (V), Behcet Barsom (KD),

utgår inte några arvoden, Det är den bistra sanningen. Jag tycker inte synd om Er, men jag tycker 
synd om de länsinnevånare som riskerar att stå utan sjukvård inom den närmaste tiden, 

Det kommer att fungera mycket bättre med en tillfällig förvaltare samtidigt som en oberoende 
utredning startas snarast möjligt. 

Örebro den 25:e mars 2020. 
Jan Lindgren 

Pensionerad övertandläkare, ST-handledare och verksamhetschef 
som varit förtroendevald revisor i Västra Götalands 
Regionen 

Från Region Örebro läns Hemsida 2020-03 25
Tillsammans skapar vi ett bättre liv 

stora påfrestningar; för sjukvården och för hela samhället i övrigt. 

stöd till regionens medarbetare som arbetar i vården på olika sätt och i vår verksamhet i övrigt. 
Våra medarbetare kommer att få göra betydande insatser och uppoffringar för att ge länets 

under en lång tid framöver. 

till de ärenden där beslut verkligen krävs. 

Vi vill undvika att driva andra ärenden som innebär att resurser tas från den verksamhet som 

alla de frågor som pandemin kräver, dels att markera för länets invånare att vi folkvalda nu

bästa sätt. 

fullmäktige så att ett demokratiskt beslutsfattande kan upprätthållas även i ett svårare läge. 

Det kommer en tid efter pandemin. Då ska arbetet utvärderas och den demokratiska debatten 
återigen ta full fart. Vi är nu överens om att tillsammans stå enade i arbetet för att lösa de 
svårigheter vårt län har framför sig. 

Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Patrik Nyström (SD), Jihad Menhem (V), Behcet Barsom
(KD), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L) Monika Aune (MP) 

Det är ju helt orimligt att Region Örebro län skall gå in i den svåraste tid sjukvärden någonsin stått 

AVSKED och att Regionfullmäktige förklarar att förtroendet för Styrelsen är FÖRBRUKAT! Det skall Ni 

Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L) Monika Aune (MP) ha klart för sig att är förtroendet förbrukat 

Sverige och Region Örebro län är i ett ansträngt läge. Den pandemi som nu sprids skapar 

Vi som företrädare för partierna i regionfullmäktige vill tillsammans manifestera vårt gemensamma 

invånare vård och hjälp. Det kommer krävas uthållighet eftersom situationen kommer att vara svår 

Vid allvarliga händelser, särskilt när det som nu är fråga om ett utdraget förlopp, är det viktigt att 
säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Det demokratiska beslutsfattandet behöver 
värnas. Det är nödvändigt att fokusera på det som är av störst betydelse. Därför är vi överens om 
att kommande möten i regionfullmäktige, regionstyrelse och regionens nämnder ska koncentreras 

behövs för att i olika avseenden hantera pandemifrågan. Partipolitikens skiljelinjer blir för ett tag 
mindre viktiga. Syftet är dels att ge förvaltningen möjlighet att koncentrera sig på att arbeta med 

tillsammans tar ansvar för att vi i Örebro län ska klara de utmaningar och påfrestningar vi har på 

Vi är också eniga om att vid kommande regionfullmäktige fatta beslut som gör det möjligt att som 
ett komplement i beslutsprocessen på sikt kunna erbjuda ledamöter att delta i möten på distans. 
Avsikten är dock inte att ersätta fysiska möten med distansmöten Vi har också enats om att genom 
frivillig kvittning mellan partierna reducera antalet ledamöter som måste delta i omröstningarna vid 
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Sidan granskades den 25 mars 2020 
Innehållsansvarig: Carl Olsson 

Publicerad av Carl Olsson 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Nyheter/Nyheter-2020/Tillsammans-skapar-vi-ett-battre-liv/?Email=bWFpbHRvOmNhcmwub2xzc29uQHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZT9yZWNlaXZlcm5hbWU9Q2FybCBPbHNzb24=#email-form
https://www.regionorebrolan.se/sv/Om-regionorebrolan/Press/Nyheter/Nyheter-2020/Tillsammans-skapar-vi-ett-battre-liv/?Email=bWFpbHRvOmNhcmwub2xzc29uQHJlZ2lvbm9yZWJyb2xhbi5zZT9yZWNlaXZlcm5hbWU9Q2FybCBPbHNzb24=#email-form
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Från: Jan Lindgren 
Skickat: den 18 februari 2020 12:23 
Till: Liljekvist Elisabeth, Närsjukv norr ledning <elisabeth.liljekvist@regionorebrolan.se>; 
sara@dicksen.se 
Kopia: Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration 
<niklas.tiedermann@regionorebrolan.se>; orebro@lansstyrelsen.se; maria.i.larsson@lansstyrelsen.se; 
Renglin Sten <sten.renglin@lansstyrelsen.se>; Registrator - Örebro universitet <registrator@oru.se>; 
johan.schnurer@oru.se; tipsa@aftonbladet.se; 71717@expressen.se; tipsa@svd.se; nyhetstips@dn.se; 
orebro@svt.se; p4orebro@sverigesradio.se; lansposten@sveagruppen.se; Redaktion Örebroar'n 
<redaktion@orebroarn.se>; redaktionen@dagensmedicin.se; nyhet@na.se; Nilsson Anders (NA) 
<anders.nilsson@na.se>; eva.ejdeholt@mittmedia.se; michael.landberg@mittmedia.se; Simonsson 
Rickard, Regionkansliet <rickard.simonsson@regionorebrolan.se>; Claesson Jonas, HS Förvalt 
gemensam <jonas.claesson@regionorebrolan.se>; Adolfsson Lena, HS Förvalt gemensam 
<lena.adolfsson@regionorebrolan.se>; Öhrman Sofia, Regionkansliet Juridik och 
Informationssäkerhet <sofia.ohrman@regionorebrolan.se>; Fyrhammar Monica, Regionkansliet 
Juridik och Informationssäkerhet <monica.fyrhammar@regionorebrolan.se>; Garpenholt Emma, 
Regionkansliet Juridik och Informationssäkerhet <emma.garpenholt@regionorebrolan.se>; Stenman 
Sara, Regionkansliet Juridik och Informationssäkerhet <sara.stenman@regionorebrolan.se>; Karlsson 
Henrik, Regionkansliet Juridik och Informationssäkerhet <henrik.karlsson@regionorebrolan.se>; 
Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration <kristina.berglund@regionorebrolan.se>; 
Jansson Marita, Regionkansliet Nämndsadministration <marita.jansson2@regionorebrolan.se> 
Ämne: Skrivelse från företagarna i Lindesberg/Ljusnarsberg. 

Jan Lindgren 
2020-02-18 

Områdeschef norr Elisabeth Liljekvist
Region Örebro län
För kännedom: Samtliga Regionfullmäktigeledamöter, Länsstyrelsen, Örebro Univesitet och Media. 

Tisdagen den 4:e februari fick Du skrivelse från företagarna i Lindesberg/Ljusnarsberg. 

Jag har begärt ut skrivelsen från Regionens kansli. Det ger anledning till tre frågor, som jag som 
länsinnevånare kräver att Du besvarar. Som högt uppsatt chef inom offentlig verksamhet skall Du 
känna till och följa bestämmelserna i ”Offentlighetsprincipen”, som är till för att allmänheten skall 
ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande, och 
”Offentlighets- och sekretesslagen”, som innehåller bestämmelser om bland annat myndigheters 
skyldighet att registrera allmänna handlingar. 

Varför har inte skrivelsen från företagarna i Lindesberg/Ljusnarsberg diarieförts? 

Varför har varken Du eller någon av Dina chefer regiondirektören Rickard Simonsson och/eller 
hälso- och sjukvårdsdirektören Jonas Claesson besvarat skrivelsen? 

Regionens sjukvårdsledning där Du ingår har haft fjorton (14) dagar på sig att svara men struntat i att
göra så. Är man så oförskämd mot sin arbetsgivare löper man risken att avskedas. 

Det här i Lindesberg påminner om hur Rickard Simonsson använder Dig och Dina kollegor Lena 
Adolfsson i Karlskoga och Jennie Liling Ståhl, som funnit för gott att försvinna från vår Region på 
eget initiativ för att driva en privat agenda vad gäller "småsjukhusen". Ni är alla sjuksköterskor med
administrativ vidareutbildning. Trots att det finns politiska beslut om att Region Örebro län skall ha tre 
(3) akutsjukhus fortsätter nedrustningen av de båda Lasaretten i Karlskoga och Lindesberg med Er 
hjälp. 
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Observera! Regionstyrelsens delegationsordning är så omfattande att regiondirektören Rickard 
Simonsson är enväldig när det gäller sjuk- och tandvårdsfrågor. För att stärka sin ställning har han 
infört en hotklausul i underordnade nyckelchefers anställningskontrakt, vilka inte diarieförs utan 
förvaras i vederbörandes personalakt. 

att de är ”Direkt underställda regiondirektören”. Men det finns som sagts en kuslig baksida. ”Vid 
grovt åsidosättande av skyldigheter, bristande förtroende samt vid väsentlig skillnad i uppfattning 
avseende ledarskapets inriktning och kvalitet äger arbetsgivaren rätt att säga upp förordnandet”. 

Detta sprider sig sedan neråt i organisationen. Det är ”Management by fear” i sin mest destruktiva 
form. 

län. 

Elisabeth Liljekvist. Jag förväntar jag mig ett svar utan onödigt dröjsmål . Vill eller törs Du inte 

alla omständigheter gäller att vi medborgare/skattebetalare skall ha svar på de ställda frågorna! 

Med vänlig hälsning! 

Örebro 18:e februari 2020 

Jan Lindgren 

Pensionerad övertandläkare, ST-handledare och verksamhetschef 
som varit förtroendevald revisor i Västra Götalands 
Regionen 

Elisabeth Liljekvist, Lena Adolfsson och Jonas Claesson har inskrivet i sina anställningskontrakt 

Vad är "väsentlig skillnad i uppfattning avseende ledarskapets inriktning". Det råder ingen tvekan om 
att det är Regiondirektören Simonsson, som på delegation både tillsätter och avskedar högre chefer. 

”Tänk som chefen annars åker Du ut”. Det är ”företagsklimatet” för de anställda inom Region Örebro 

svara själv förutsätter jag att ser till att Rickard Simonsson och/eller Jonas Claesson svarar. Under 
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Från: Matt Seijboldt <msjboldt@msn.com> 
Skickat: den 26 mars 2020 17:07 
Till: Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration 
<niklas.tiedermann@regionorebrolan.se> 
Ämne: Re: Dina uppdrag 

Hej! 

Det är ok Niklas, jag Mats Seijboldt säger upp Mälardalsrådet enbart. 

//Mats. 

From: niklas.tiedermann@regionorebrolan.se <niklas.tiedermann@regionorebrolan.se> 
Sent: Thursday, March 26, 2020 11:47 AM 
To: msjboldt@msn.com <msjboldt@msn.com> 
Subject: SV: Dina uppdrag 

Hej! 

Vi kan ta detta mail som att du därigenom avsäger dig Mälardalsrådet. Det räcker så. OK? 

Vänligen 

Niklas 

Vänligen 

Niklas Tiedermann 

Kanslichef, chef för staben för administration, juridik och säkerhet 
Jur kand 
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro 
Besöksadress: Eklundavägen 2
Region Örebro län 
Tfn: 019-602 74 53, 070-240 93 15 
Tfn vx: 019-602 70 00 
E-post: niklas.tiedermann@regionorebrolan.se 
www.regionorebrolan.se 

Från: Matt Seijboldt <msjboldt@msn.com> 
Skickat: den 26 mars 2020 16:45 
Till: Tiedermann Niklas, Regionkansliet Planering och administration 
<niklas.tiedermann@regionorebrolan.se> 
Ämne: RE: Dina uppdrag 

Hej Niklas! 

Jag kan säga upp Mälardalsrådet enbart. 
Inga andra Region uppdrag. 
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Vill du att jag skall skicka e-post skriftligen så hör av dig , jag är ledig imorgon. 

//Mats. 
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och frågor 
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Interpellation 
Hur bemannas förlossningen på USÖ i sommar? 

Till: Karin Sundin ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Region Örebro län har fattat beslut att erbjuda förlossningsvård på två enheter i länet, 
majoriteten har inte lyckats infria detta löfte. Förlossningsverksamheten på USÖ har numera 
ansvaret att erbjuda patientsäkra förlossningar till länets invånare under alla årets dagar. 
Bemanningen sommartid har tidigare säkrats med hjälp av personalförstärkningar från 
förlossningsavdelningen på Karlskoga lasarett. 
I takt med nedmonteringen av förlossningen i Karlskoga har personalen sökt sig vidare till 
andra enheter där anställningsvillkoren är tryggare. Därmed kommer sannolikt 
bemanningen på USÖ att påverkas sommartid. 

Med anledning av detta undrar jag: 

Hur säkerställs det att bemanningen tryggas under semesterperioden på förlossningen på 
USÖ? 
Hur ska bemanningen säkras utifrån att det vid dagens datum 20200313 finns 270 vakanta 
pass på förlossningen på USÖ i sommar? 
Om personal inte finns att tillgå på förlossningen i Örebro i sommar, kommer då 

förlossningsalar att stängas eller finns det risk att förlossningar inte kommer att utföras 

under semestermånaderna? 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

Patrik Nyström (SD) 

Sverigedemokraterna Örebro län 

Organisationsnummer: 875002—4187 

Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 

E-post: orebrolan@sd.se 

Sid. 1 (1) 

mailto:orebrolan@sd.se
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Anmälan av medborgarförslag 
om avveckling av Örebro 

flygplats 

19RS8769 

115 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

       
 

   
  

 
            

 
        

 
              

  
 

          
  

 
   

 

 

  

1 (1) 

116 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 19RS8769 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om avveckling av Örebro 
flygplats 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län om att avveckla
Örebro flygplats. 

Medborgarförslaget har överlämnats till regionkansliet – ekonomistaben för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan medborgarförslag 
om administration av gratis 
sjukvård till regionanställda 

20RS1246 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1246 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om administration av 
gratis sjukvård till regionanställda 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regionstyrelsen besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 6 februari 
2020 om administration av gratis sjukvård till regionanställda. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för HR. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


120 (224)
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Anmälan av inkommet 
medborgarförslag om 

studentrabatt på busskort 

20RS1444 

121 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

     
   

   
  

 
           

 
        

 
             

        
 

            
 

 
   

 

 

  

1 (1) 

122 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1444 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av inkommet medborgarförslag om 
studentrabatt på busskort 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 
2020 om att införa studentrabatt på busskort. 

Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 

Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


123 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om busskort för elever på 

folkhögskolor 

20RS1445 

124 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

        
 

   
  

 
           

 
        

 
             

        
 

           
  

 
   

 

  
 

1 (1) 

125 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1445 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om busskort för elever på 
folkhögskolor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om busskort för elever på folkhögskolorna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


126 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om protest mot busspriserna 

20RS1447 

127 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

      
 

   
  

 
           

 
       

 
             

       
 

           
 

 
   

 

 

  

1 (1) 

128 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1447 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
busspriserna 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


129 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om protest mot busspriserna 

20RS1450 

130 (224)
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131 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1450 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
busspriserna 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


132 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om protest mot busspriserna 

20RS1451 

133 (224)
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134 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1451 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
busspriserna 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


135 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om protest mot busspriserna 

20RS1458 

136 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

      
 

   
  

 
           

 
       

 
             

       
 

           
 

 
   

 

  

1 (1) 

137 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1458 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
busspriserna 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


138 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att kollektivtrafik är dyrt 

20RS1449 

139 (224)
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140 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1449 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om att kollektivtrafik är 
dyrt 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om att kollektivtrafik är dyrt. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


141 (224)



 

 
  

  

 

 

 

 

   
       
    

  

 
   

www.regionorebrolan.se 

15 

Anmälan av medborgarförslag 
om säkerhet för att ta sig till 
och från busshållplatsen vid 

Kävesta Västra 

20RS1459 

142 (224)
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143 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1459 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om säkerhet för att ta sig 
till och från busshållplatsen vid Kävesta Västra 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om säkerhet att ta sig till och från busshållplatsen Kävesta Västra. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


144 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om sänkt pris på lokaltrafiken 

20RS1455 

145 (224)
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146 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1455 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om sänkt pris på 
lokaltrafiken 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om sänkt pris på lokaltrafiken. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


147 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om fler turer till/från Kävesta 

folkhögskola 

20RS1454 

148 (224)
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149 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1454 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om fler turer till/från 
Kävesta folkhögskola 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om fler turer till/från Kävesta folkhögskola. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


150 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om billigare tandvård 

20RS1453 

151 (224)
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152 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1453 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om billigare tandvård 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige besluta 

att överlåta till folktandvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 
2020 om billigare tandvård. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Folktandvården. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Folktandvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


153 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om billigare besök på 

vårdcentralen 

20RS1457 

154 (224)
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155 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1457 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om billigare besök på 
vårdcentralen 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om billigare besök på vårdcentralen. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för 
hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


156 (224)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att öppna ett hunddagis på 

Kävesta folkhögskola 

20RS1448 

157 (224)
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158 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1448 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om att öppna ett 
hunddagis på Kävesta folkhögskola 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regional tillväxtnämnd att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 
2020 om att öppna ett hunddagis på Kävesta folkhögskola. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – 
utbildning och arbetsmarknad. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Regional tillväxtnämnd 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


159 (224)
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Anmälan om 
medborgarförslag om 

parkeringar utanför Stora 
Holmens 

öppenvårdsmottagning 

20RS2142 

160 (224)
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161 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS2142 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan om medborgarförslag om parkeringar utanför 
Stora Holmens öppenvårdsmottagning 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 februari 
2020 om att göra parkering utanför Stora Holmens öppenvårdmottagning,
Universitetssjukhuset Örebro. 

Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till Regionservice. 

Beslutsunderlag 
FöredragingsPM regionfullmäktige den 31 mars 2020. 
Medborgarförslaget. 

Skickas till: 
Servicenämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan om motion från 
Wilhelm Sundman (L) om att 
utreda möjligheten att införa 

och etablera ett 
ungdomsfullmäktige 

20RS611 

163 (224)
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164 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS611 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan om motion från Wilhelm Sundman (L) om att 
utreda möjligheten att införa och etablera ett 
ungdomsfullmäktige 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) till Region Örebro län 
den 21 januari 2020 om att utreda möjligheten att införa och etablera ett 
ungdomsfullmäktige. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för 
administration, juridik och säkerhet för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 

Motionen 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


  

1. 
Liberalerna TILLAkEGIONFULLMÄKTIG I REGION ÖREBR 

Ankom 
Regionkansliet 

2020 -01- 21 

0 LÄN (2020-n9-13) 

  

Motion 
Inför ett ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 
Vi tar allt för ofta demokrati förgivet. Det demokratiska system vi under decennier sakta skapat har 

sprungit ur en folklig vilja att påverka och vara en del av det samhällsbygge vi som fria individer 

tillsammans har antagit oss. Men det är inte en självklarhet att kunskap om och vetskapen hur 

demokrati och organiserad politisk aktion hör samman. 

Antalet partipolitiskt aktiva har minskat kraftigt. Statsvetaren och forskaren Erik Amnå har påpekat 

att ungdomar idag är mycket mer politiskt aktiva än någonsin, men engagemanget kanaliseras inte 

till de demokratiska strukturer som vi bygger vårt politiska system på. Det är helt enkelt lättare idag 

än tidigare att göra sin röst hörd. Men spontant politiskt engagemang sker ofta långt ifrån de 

etablerade partierna och de demokratiska arbetsformer den offentliga förvaltningen förhåller sig till. 

Samtidigt som detta sker menar Torbjörn Sjöström, vd på Novus, att det finns en trend i hur de 

politiska partierna håller på att göra sig irrelevant inför samhällsutmaningar vilket kan skada den 

demokratiska utvecklingen. Även Bengt Ericsson visar i boken Den härskande klassen, från 2015 

att det finns ett lågt förtroende för politiker och att många medborgare står för långt ifrån 

politiken. I demoskops mätning från 2019 uppgav 75 procent av väljarna att deras förtroende för 

ledande politiker har minskat. Självklart är det upp till politiker och medborgare att själva arbeta för 

att öka förtroendet för politiken och förståelsen för vårt demokratiska system men vi behöver även 
möjliggöra strukturer som kan stärka det organiserade demokratiska systemet. 

Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka aktiviteten och 

engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka trösklarna och stärka värdet för 

ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början är att etablera ett ungdomsfullmäktige där 

ungdomar i länet arbetar demokratiskt som remissinstans till regionfullmäktige och nämnder som 

arbetar med frågor som berör ungdomar och är av en sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och 

engagera sig i frågor. Ett ungdomsfullmäktig bör även organiseras likt regionens fullmäktige där 

organisationer ställer upp till val, förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund. 

För oss Liberaler är det självklart att bejaka den potential och nyskapande radikala kraft för frihet 

som ungdomen kan kanalisera. Det är trots allt ungdomarna som kommer ta över denna verksamhet 

som vi nu förvaltar och vi behöver se till att de är rustade med kunskap och de verktyg som krävs. 

Framtiden ligger i ungdomens händer. 

DÄRFÖR FÖRESLÅR JAG ATT: 

• Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och etablera ett 

ungdomsfullmäktige. 

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 

Liberalerna i Region Örebro • Drottninggatan 40C. 702 22 Örebro • www.orebrolan.liberalerna.se • orebrolanliberalerna.se 
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Anmälan av motion från Jihad 
Menhem (V) och Jessica 

Carlqvist (V) om att införa en 
förseningsersättning för 
färdtjänst och sjukresor 

20RS618 

166 (224)
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167 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS618 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica 
Carlqvist (V) om att införa en förseningsersättning för 
färdtjänst och sjukresor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V)
till Region Örebro län den 22 januari 2020 om att införa en förseningsersättning för 
färdtjänst och sjukresor. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragingsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

2020-01-22 

168 (224)

Vä sterpartiet 

Motion ti   regionfu  mäktige – Region Örebro  än 

Förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 

I om hela tra sportområdet, i te mi st i om kollektivtrafike , fi  s ett a tal riktli jer som 
fastslår att tra sportsystemet ska vara tillgä gligt och a vä dbart för alla oavsett 
fu ktio sförmåga. 

Trots att det i FN-ko ve tio e  framgår att ko ve tio sstater a ska säkerställa att perso er med 
fu ktio s edsätt i g får tillgå g till tra sporter på samma villkor som a dra, så har 
åtgärdstakte  för att tillgä gliggöra kollektivtrafike  varit låg i hela la det, bl.a. i vår regio . I 
vårt lä  är färdtjä ste  e  del av regio  Örebro lä s kollektivtrafik och riktar sig till perso er 
med fu ktio s edsätt i g, d.v.s. medborgare som har svårigheter att förflytta sig på ege  ha d 
eller resa med allmä  kollektivtrafik. 

I april 2016 i förde de   uvara de regeri ge  e   y lag som reglerar rese ärers rättigheter vid 
förse i gar i kollektivtrafike . Nam et resegara ti försva   och ersatts av be äm i ge  
förse i gsersätt i g, dessutom höjde ma  maxbeloppet för de  som tar taxi vid e  trafikstör i g 
och förse i g. I samba d med de   ya lage  beslutade flera trafikhuvudmä , dvs regio er och 
kommu er att också i föra e  resegara ti vid förse i g med färdtjä ste  och sjukresor. 

I regio  Örebro lä  omfattar förse i gsersätt i ge  e dast resor i li jetrafik (tåg och buss), 
däremot i te  är ma  reser med färdtjä st eller sjukresa. 

Fråga  om förse i gsersätt i g i om färdtjä ste  och sjukresor har aktualiserats må ga gå ger i 
bl.a. regio e s råd för fu ktio shi derfrågor, i lokala medier, och äve  i regio fullmäktige.
Därför tycker vi i Vä sterpartiet att det är dags att regio  Örebro lä  i för förse i gsersätt i g 
för färdtjä st och sjukresor. 

Med an edning av ovanstående föres år Vänsterpartiet att regionfu  mäktige bes utar: 

att i föra e  förse i gsersätt i g för färdtjä st och sjukresor 

För Vänsterpartiet i Region Örebro  än 

Jihad  enhem                     Jessica Carlqvist 
Oppositionsråd                     ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden 
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Anmälan av motion från Jihad 
Menhem (V) om att 

regionfullmäktiges presidium 
ska knyta till sig en 

kontaktperson från vart och 
ett av de partier som inte ingår 

i presidiet i sitt arbete med 
demokratifrågor 

20RS1147 
169 (224)
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170 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1147 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att 
regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en 
kontaktperson från vart och ett av de partier som inte 
ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 
4 februari 2020 om att regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en 
kontaktperson från vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet i sitt arbete med 
demokratifrågor. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för 
administration, juridik och säkerhet. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 

Motionen 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


 

 

 
 

 

Vänste pa tiet 
2020-02-04 

171 (224)

Motion ti   regionfu  mäktige – Region Örebro  än 

Demokrati för a  a, inte bara några få 

Demok ati - ett så viktigt beg epp fö  samhället och fö  en politisk o ganisations fo tlevnad. 
Nä   egionens demok atibe edning lades ne  lades hela demok atiansva et på fullmäktiges 
p esidium, bestående av t e pe sone  f ån två pa tie . 

Vi tycke  att det ä  fel att ba a t e pe sone  ska ha makt öve  hu  demok atia betet fo tgå  i 
 egionen. I detta ställs majo iteten av pa tie na utanfö . Självkla t kan and a ledamöte  va a med 
och påve ka i bl.a. nämnde . Men det ä  dessa två pa tie  som komme  att ha ansva et fö  
demok atin. Men synen på demok ati skilje  sig åt mellan pa tie na, det ä  ingen hemlighet. 

Dä fö  vill vi se att p esidiet ta  ett initiativ till att ha kontaktpe sone  i va je pa ti fö  att 
säke ställa ett demok atiskt a bete med demok atif ågan. På så sätt kan p esidiet sammankalla, 
elle   ådf åga dessa, i avgö ande f ågo  samt att dessa kan användas som  efe ensg upp vid 
behov. 

Med an edning av ovanstående föres år Vänsterpartiet att regionfu  mäktige bes utar: 

att Region Ö eb o läns fullmäktigesp esidium i sitt a bete med demok atif ågo  knyte  till sig en 
kontaktpe son i va t och ett av de pa tie  som inte ingå  i p esidiet. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro  än 

Jihad  enhem 
Oppositionsråd 
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Anmälan av motion från Patrik 
Nyström (SD) och Elin Jensen 

(SD) om att erbjuda planerade 
kejsarsnitt på Karlskoga 

lasarett 

20RS1647 

172 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

         
        

  

   
  

 
          

 
        

 
              

        
 

             
  

 
   

 

  
   

1 (1) 

173 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring 2020-03-31 Dnr: 20RS1647 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD) och Elin 
Jensen (SD) om att erbjuda planerade kejsarsnitt på 
Karlskoga lasarett 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) 
om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett. 

Motionen har för beredning lämnats över till Regionkansliet – staben för hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Motion - Utveckla förlossningsvården i Karlskoga 

Motion 

 

Ankom 
Regionkansli& 

2020 -02- 3 

Förlossningen i Karlskoga kan utvecklas och samtidigt erbjuda fler alternativa förlossningar som komplement till den 
verksamhet som idag planeras till enheten. Genom att erbjuda planerade kejsarsnitt så breddar vi inte enbart den 
medicinska kompetensen utan även servicen till våra länsbor. Att erbjuda möjlighet till planerade kejsarsnitt på båda 
förlossningsenhetema främjar hela regionen då valfriheten och planeringen inom hälso-och sjukvården kan 
effektiviseras. Utefter hur tillgången till sjukvårdspersonal ser ut så skulle Karlskoga lasarett kunna efterleva de krav 
som ställs för att kunna bedriva denna verksamhet i första skedet under dagtid. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

- Att utreda möjligheterna till att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett. 
- Att om utredningen visar på att planerade kejsarsnitt i Karlskoga skulle vara positivt för länets 

invånare samt förlossningsvården så skall regionfullmäktige besluta enligt motionens intentioner. 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

1)/ „ v  
Patrik Nyström (SD) Elin Jensen (SD) 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer, 875002-4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se Sid. 1 (1) 

174 (224)
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Anmälan av motion från 
Anneli Mylly (V) och Maria 
Odheim Nielsen (V) om att 

bevara akutsjukhuset i 
Lindesberg 

20RS2337 

175 (224)
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176 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Kristina Berglund 2020-03-31 Dnr: 20RS2337 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) och Maria 
Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i 
Lindesberg 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen för beredning till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län den 24 februari 2020 från Anneli 
Mylly (V) om Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben Hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från Mats 
Gunnarsson (MP) om att 

stötta studenter med 
resebehov 

20RS2403 

178 (224)
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179 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Kristina Berglund 2020-03-31 Dnr: 20RS2403 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att 
stötta studenter med resebehov 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län den 5 mars 2020 från Mats 
Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling, område trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från Mats 
Gunnarsson (MP) och Monika 
Aune (MP) om att utgå från 

klimatmålen i alla beslut 

20RS2589 

182 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
  

 

 

 

        
          

 

   
  

 
           

 
        

 
             

                
 

 
           
 

 
   

 

 

  
 

1 (1) 

183 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-03-31 Dnr: 20RS2589 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla 
beslut 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune
(MP) till Region Örebro län den 10 mars 2020 om att utgå från klimatmålen i alla 
beslut. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hållbar 
utveckling 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från Jihad 
Menhem (V), Jessica Carlqvist 

(V), Anneli Mylly (V), 
Margareta Carlsson (V), 

Kenneth Lantz (V) och Maria 
Odheim Nielsen (V) om att 

minska antalet dödfödda barn 
i Örebro län 

20RS2731 
186 (224)
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187 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-03-31 Dnr: 20RS2731 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica 
Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), 
Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att
minska antalet dödfödda barn i Örebro län 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), 
Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim
Nielsen (V) om att minska antalet dödfödda barn i Örebro län. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM 
Motionen 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


188 (224)



 

 
  

  

 

 

 

 

     
    

      
       

   

 
   

www.regionorebrolan.se 

30 

Anmälan av motion från Jihad 
Menhem (V) och Jessica 

Carlqvist (V) om att vården ska 
bli bättre på att ta hand om 

patienter med ME/CFS 

20RS2733 

189 (224)
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190 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-03-31 Dnr: 20RS2733 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica 
Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand 
om patienter med ME/CFS 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) 
om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från Jihad 
Menhem, Jessica Carlqvist, 
Kenneth Lantz, Margareta 
Carlsson, Anneli Mylly och 

Maria Odheim Nielsen (V) om 
sammanträden på distans 

20RS3058 

193 (224)



 

 
 

   
   

 

 
   

     
  

 
 

 

 

 

       
      

        
  

   
  

 
         

 
        

 
            

             
    

 
          

     

 
   

 

 

  
 

1 (1) 

194 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-03-31 Dnr: 20RS3058 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av motion från Jihad Menhem, Jessica 
Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson, Anneli 
Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) om sammanträden 
på distans 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth 
Lantz, Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) den 23 mars 2020 om 
sammanträden på distans. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik och 
säkerhet för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Motionen 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


195 (224)



 

 
  

  

 

 

 

 

   
    

  

 
   

www.regionorebrolan.se 

32 

Anmälan av medborgarförslag 
om öppnande av förlossningen 

i Karlskoga 

20RS2978 

196 (224)
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197 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Maria Boström 2020-03-31 Dnr: 20RS2978 

Organ 
Regionfullmäktige 

Anmälan av medborgarförslag om öppnande av 
förlossningen i Karlskoga 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 20 mars 
2020 om ändringar till förutsättningar för öppnande av förlossning i Karlskoga. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för 
hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Medborgarförslaget 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Avgiftsfrihet avseende covid 
19-relaterad behandling 

20RS3287 

199 (224)
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200 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Niklas Tiedermann 2020-03-31 Dnr: 20RS3287 

Organ 
Regionfullmäktige 

Avgiftsfrihet avseende covid 19-relaterad behandling 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att avgiftsfrihet gäller för undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-19, 
för svenska och samtliga utländska patienter inklusive, men inte begränsat till, EU-
migranter utan EU-kort, asylsökande utan LMA-kort samt patienter som saknar 
tillstånd att vistas i landet. 

Sammanfattning 
Smittskyddsläkaren anför följande: 

Av Region Örebro läns avgiftshandbok framgår följande: 

Undersökning för att klarlägga om en patient är smittad av en allmänfarlig sjukdom är 
kostnadsfri. Det bör finnas en klinisk eller epidemiologisk misstanke. Fortsatt 
avgiftsfrihet gäller för besök och åtgärder som läkaren bedömer minska risken för
smittspridning. Även läkemedel som läkaren bedömer minska risken för 
smittspridning är kostnadsfri. Läkaren prövar om patienten har rätt till kostnadsfrihet 
enligt smittskyddslagen. 

Kostnadsfrihet gäller bosatta och person som omfattas av vårdförmåner enligt
EU/EES-regler samt utländska sjömän vid behandling av könssjukdom. Även 
asylsökande och personer som saknar tillstånd att vistas i landet och som vistas här
stadigvarande har rätt till avgiftsfri smittskyddsvård. Övriga utländska personer är 
självbetalande för smittskyddsvård. 

I nuvarande situation, med pågående smittspridning av covid-19, föreslås att 
avgiftsfrihet även ska gälla för undersökning, besök och fortsatt vård avseende covid-
19, för svenska och samtliga utländska patienter inklusive, men inte begränsat till, EU-

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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201 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Niklas Tiedermann 2020-03-31 Dnr: 20RS3287 

migranter utan EU-kort, asylsökande utan LMA-kort samt patienter som saknar 
tillstånd att vistas i landet. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet avses bidra till att fler personer söker vård för covid 19-relaterad sjukdom, 
vilket är gynnsamt ur smittskyddssynpunkt. Detta medför fördelar ur samtliga 
rubricerade perspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför kostnader, men det kan nu inte överblickas vilken omfattning de 
kommer att ha. Dessa och andra covid 19-relaterade kostnader kommer att behöva 
behandlas i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM 2020-03-31 

Skickas till: 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Regionkansliet – staben Hälso- och sjukvård 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Genomförande av 
sammanträden i 

regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och nämnder 

på distans 

20RS2772 

202 (224)
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203 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Niklas Tiedermann 2020-03-31 Dnr: 20RS2772 

Organ 
Regionfullmäktige 

Genomförande av sammanträden i regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och nämnder på distans 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att genom detta beslut införa möjligheten till att ledamot i regionfullmäktige ska 
kunna delta i sammanträde på distans, 

att ledamot i regionstyrelse, nämnder, beredningar och utskott ska kunna delta i 
sammanträde på distans i den utsträckning som regionstyrelsen respektive nämnden 
beslutar att så ska kunna ske, 

att möjligheten till deltagande på distans endast får ske om de förutsättningar som 
anges i kommunallagens 5 kap 16 § är uppfyllda samt 

att detta beslut utgör ett tillägg till ”Bestämmelser för politiska organ i Region Örebro 
län. 

Sammanfattning 
I kommunallagens 5 kap 16 § och 6 kap 24 § finns regler som gör det möjligt för 
fullmäktige att besluta att ledamot ska kunna delta i sammanträde med fullmäktige 
respektive nämnd på distans. En förutsättning för distansdeltagande är att deltagandet 
ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Region Örebro län saknar 
för närvarande dessa förutsättningar, men det är ändå motiverat att genom ett beslut ge 
de formella förutsättningarna för distansdeltagande. Under förutsättning att 
regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget, ger regionstyrelsen 
regiondirektören i uppdrag att utreda införskaffande av utrustning och vilka kostnader 
det kan medföra. 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Niklas Tiedermann 2020-03-31 Dnr: 20RS2772 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Konsekvenserna antas inte vara särskilt uttalade ur dessa perspektiv. Men deltagande 
på distans kan medföra viss positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, då resandet 
kan minskas i någon utsträckning. Det är å andra sida tänkbart att införskaffandet av 
erforderlig utrustning för att göra distansdeltagande möjligt, i viss mån motverkar den 
positiva effekten för hållbarheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser. Ett införskaffande av den 
tekniska utrustning som kan behövas kommer däremot att medföra kostnader, vars 
storlek nu inte kan bedömas. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 

Skickas till: 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Revidering av tidplan för 
verksamhetsplan med budget 

2021 med mera 

19RS9855 

205 (224)
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206 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Regionkansliet, Niklas Tiedermann 2020-03-31 Dnr: 19RS9855 

Organ 
Regionfullmäktige 

Revidering av tidplan för verksamhetsplan med budget 
2021 med mera 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att den tidigare beslutade tidplanen för verksamhetsplan med budget 2021 revideras 
så att beslut om verksamhetsplan med budget 2021 ska kunna fattas vid 
regionfullmäktiges sammanträde i november 2020 samt 

att regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om hur tidplanen i övrigt ska justeras för 
att anpassas till ovanstående beslut liksom att fatta beslut om förändrade 
planeringsförutsättningar. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om en förändrad årscykel för arbetet 
med budget, verksamhetsplan, flerårsplaner och planeringsförutsättningar. 
Regionstyrelsen har sedan den 28 januari 2020 beslutat om tidsplan 
verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020. Regionstyrelsen 
beslutade därefter den 27 februari 2020 om förutsättningar för verksamhetsplan 
med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022 – 2023. 

Förutsättningarna för att kunna genomföra budgetarbetet enligt tidplanen och 
de beslutade förutsättningarna har nu till följd av den pågående pandemin 
förändrats i grunden. Det är därför nödvändigt att ändra tidplanen med målet att 
regionfullmäktige istället ska kunna besluta om budget med verksamhetsplan 
för 2021 i november 2020. Regionstyrelsen ges också i uppdrag att besluta om 
de förändringar i tidplan och i planeringsförutsättningarna som är nödvändiga 
under de nya omständigheterna. 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Regionkansliet, Niklas Tiedermann 2020-03-31 Dnr: 19RS9855 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet har inga konsekvenser för dessa perspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet i sig har inga ekonomiska konsekvenser, men är nödvändigt för att kunna ge 
bättre förutsättningar att göra en budget med verksamhetsplan för 2021. 

Beslutsunderlag 
Föredragnings-PM regionfullmäktige 2020-03-31 

Skickas till: 
(Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Ägaranvisning samt 
finansiering av ALMI 

Företagspartner Mälardalen 
AB år 2020 

19RS9019 

208 (224)
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministrationäringslivsutveckling, Lisa Virén 2020-03-31 Dnr: 19RS9019 

Organ 
Regionfullmäktige 

Ägaranvisning samt finansiering av ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB år 2020 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB 
för 2020 och framåt, samt 

att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB för 2020. 

Sammanfattning
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent. 
Varje år utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner
avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit
överens kring finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är 
densamma som för år 2019, det vill säga 7 220 840 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Almi Företagspartner Mälardalen AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi 
Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region Västmanland
(24,5 procent) och Region Örebro län (24,5 procent). Ägarna tydliggör i 
ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för 
bolagets verksamhet. Anvisningarna är styrande för bolagets verksamhet i enlighet 
med beslut som fattats vid årsstämma under våren 2019. 

I ägaranvisningen framgår att bolagets verksamhet ska utgå från Alms vision och 
affärsidé. 

 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministrationäringslivsutveckling, Lisa Virén 2020-03-31 Dnr: 19RS9019 

 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter 
för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande 
och hållbar tillväxt. 

Av ägaranvisningen framgår att bolagets uppdrag är att stärka det svenska
näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Ägaranvisningen innehåller 
även riktlinjer för verksamheten. 

Bolagets verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som 
inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata 
aktörer. 

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till 
företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara 
styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis 
marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser. 

För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till 
samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget aktivt ta initiativ till en ökad 
samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars 
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt 
internationalisering av näringslivet, detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest. 
Bolaget ska också aktivt verka för en bättre samordning mellan länens olika 
innovationsstödjande insatser. 

Ägarna har även beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan. 

Almi Mälardalen Moderbolag Regional 
ägare 

Summa 

Anslag 15 031 138 51% 14 441 680 49% 29 472 818 

varav Västmanland 7 220 840 

varav Örebro 7 220 840 

2019 års finansiering från Region Örebro län uppgick till samma belopp. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Anvisningarna förväntas ha en positiv inverkan på miljö- och 
jämställdhetsperspektiven. Bolaget ska enligt anvisningarna medverka till att 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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211 (224)

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministrationäringslivsutveckling, Lisa Virén 2020-03-31 Dnr: 19RS9019 

konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och 
blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbara över tid. Almi ska även enligt anvisningarna arbeta 
mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden samt kvinnor 
och personer med utländsk bakgrund. 

Ekonomiska konsekvenser 
Finansieringen sker inom regionala tillväxtnämndens budget. 

Uppföljning 
Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna en skriftlig rapport kring 
måluppfyllelse (samt kommentera eventuella avvikelser) och väsentliga insatser som 
bolaget vidtagit med anledning av bifogad ägaranvisning. Bolaget ska även tillställa 
ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av periodens utfall 
av fastställda mål. Bolaget ska även i dialog med ägarna tillställa ägarna 
tertialrapportering av vissa indikatorer. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 

Bilaga 1: Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB. 

Bilaga 2: Almi Företagspartner Mälardalen AB - överenskommelse mellan ägare om 
finansiering av verksamheten 2020. 

Bilaga 3: Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner. 

Postadress 
Region Örebro län

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

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 

212 (224)

Almi Företagspartner Mälardalen AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi 
Företagspartner AB (51 procent) nedan kallat moderbolaget, av Region 
Västmanland (24,5 procent) och Region Örebro län (24,5 procent). 

Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende 
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet 

Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som 
fattats vid årsstämma under våren 2019. 

Uppdrag 

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för 
en hållbar tillväxt. 

Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat 
till företag med lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara 
styrande för hur resurser ska allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis 
marknadskompletterande insatser ska vara avgörande för beslut om insatser. 

Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små 
och medelstora företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i 
bolag som bedöms vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid. 

Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos 
företagen i samtliga av länens kommuner. 

Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen (bredd-, spets- och idealkunder) 
men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av 
expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt 
kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till utvecklingen 
av företag med kunskapsintensiva affärsidéer. 

Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som 
inte får sitt behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens 
privata aktörer. 
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För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra 
till samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget aktivt ta initiativ till 
en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga 
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling 
samt internationalisering av näringslivet, Detta gäller särskilt samverkan med 
Almi Invest. Bolaget ska också aktivt verka för en bättre samordning mellan 
länens olika innovationsstödjande insatser. 
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Vision och affärsidé 

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé. 
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt. 
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter 

för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om 
företagande och hållbar tillväxt. 
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3 Riktlinjer för verksamheten 

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i 
kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens 
produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom affärsutveckling. 
Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå 
från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan 
verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att 
uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning. 
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Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av 
resurserna används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma 
processer och stödfunktioner ska användas. 

Bolaget ska verka inom det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska 
implementera riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 
december 2016. 

Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi. 

4 Övriga anvisningar 

Bolaget ska i övrigt 
 medverka i genomförandet av de regionala utvecklingsstrategierna i 

Västmanlands respektive Örebro län, 
 kontinuerligt informera samtliga kommunledningar om bolagets verksamhet i 

samverkan med de regionala ägarna, 
 driva verksamhet kring internationalisering i företag genom verksamheten 

inom EEN, samt 
 kommunicera nya projektidéer i tidigt läge med moderbolag och de regionala 

ägarna för att möjliggöra gemensamma satsningar. 

5 Verksamhetens mål 

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid 
gällande målstruktur. Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1. 
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6 Särskild rapportering 

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport 
av hur målen har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig 
rapport av väsentliga insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna 
ägaranvisning. Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för 
ökad samordning av insatser i aktörssystemet samt föregående års insatser 
fördelat på bransch och kommun. 
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Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om 
uppföljning av periodens utfall av fastställda mål. 

Bolaget ska i dialog med ägarna tillställa ägarna tertialrapportering av vissa 
indikatorer. 

7 Finansiering av verksamheten 

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2020 anslagsmedel enligt särskild 
överenskommelse. 

Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som 
finansieras av ägarna gemensamt eller var och en för sig, eller av annan finansiär, 
enligt särskilda överenskommelser. 

Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. 
Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska 
redovisas särskilt. 

Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska 
godkännas av bolagets styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan. 

Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom 
medel från bl a nationella och regionala aktörer eller EU. 

Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har 
upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett 
överlämnats till bolaget. 

Västerås den      2019 Örebro den     2019 
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Region Västmanland Region Örebro län 

………………………………. 
Denise Norström 

………………………………… 
Irén Lejegren 

Stockholm den

Almi Företagspartner AB 

  2019 

………………………………. 

Göran Lundwall 

38ac318a-a90f-46c7-a64a-cf93ddbf82d6.docx Sid 5(5) 



  

  
 

                                            

                                

217 (224)

Almi Företagspartner Mälardalen AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering 
av verksamheten 2020 

Av ägaranvisningar 2019 för Almi Företagspartner Mälardalen AB framgår att 
finansieringen av bolagets verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild 
ordning. 

Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan. 

Almi Mälardalen Moderbolag Regional ägare  Summa 
Anslag  15 031 138    51%  14 441 680    49%  29 472 818    
varav Västmanland    7 220 840    
varav Örebro    7 220 840    

Denna överenskommelse har upprättats i fyra (4) originalexemplar varav parterna 
tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. 

Västerås den        2019 Örebro den     2019 

Region Västmanland Region Örebro 

………………………………. ………………………………… 

Denise Norström Irén Lejegren 

Stockholm den  2019 

Almi Företagspartner AB 

………………………………. 
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Bilaga till ägaranvisning till Almi Mälardalen 
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Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde 
Företagspartner 

Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med 
totalt sju underliggande mål. Målnivåerna beslutas inom ramen för koncernens 
årliga verksamhetsplaneringsprocess och framgår av den vid var tid gällande 
målstrukturen för bolaget. Målnivåerna behandlas av bolagets styrelse i samband 
med fastställande av verksamhetsplan och budget. 

Målområde Uppdraget 

Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla 
marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga 
skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund. 

1. Mål Index Tillväxt 

Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter 
insatsåret ha haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och 
förädlingsvärde än relevant regional kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning 
används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis insatser år 2019 kommer 
att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2023/2024. 

2. Mål Index Fokusgrupper 

Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade 
jämfört andelen i företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs 
varje halvår och viktas samman till ett index. 

Målområde Företagskultur 

En kundorienterad innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga 
förbättringar och god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund. 
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Bilaga till ägaranvisning till Almi Mälardalen 
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3. Mål Net Promoter Score Medarbetare 

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att 
utveckla sig själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I NPS utvärderar 
om de anställda anser att Almi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna svarar 
på frågan hur troligt är det att du skulle rekommendera företaget som arbetsplats 
till en vän? NPS beräknas genom att andelen ambassadörer minskas med 
andelen kritiker. NPS kan variera från +100 till -100. 

4. Mål Net Promoter Score Kundföretag 

Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara 
beredda att rekommendera Almi till andra. Almi har fr.o.m. 2019 implementerat 
löpande NPS-enkäter (Net Promotor Score) till samtliga kundföretag. 
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Målområde Effektivitet 

En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på 
verksamhet mot kund och mot rätt kunder samt att stor effekt uppnås i 
förhållande till nedlagda resurser. 

5. Mål Andel kundtid 

Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet 
mot kund. Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning 
samt till direkta leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av 
totalt nedlagd tid. 

6. Mål Antal och andel insatser till Almis målgrupper 

Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal och Spets. 
Insatserna ska, i så stor utsträckning som möjligt, riktas mot företag med hög 
tillväxtpotential och stor nytta av Almi som marknadskompletterande aktör. 

7. Mål Lånevolym och avkastning 

Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska 
anpassas till kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet 
och utlåningsbara kapital. 

Koncernövergripande hållbarhetsmål 

Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål. 
 Hållbar tillväxt i kundföretagen 
 God affärsetik 
 Attraktiv arbetsgivare 

Dessa mål mäts på koncernnivå. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Kristina Berglund 2020-03-31 Dnr: 20RS2356 

Organ 
Regionfullmäktige 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt 
kommunallagen 5 kap. 33 §, anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen 
eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år. 

Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns en motion och fem 
medborgarförslag som inte är besvarade inom tidsramen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31 
Tabell obesvarade motioner och medborgarförslag 

Skickas till: 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 223 (224) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


      

   
 

          

 

      
  

  

     

   

   

      
    

  

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Rubrik Registreringsdatum Diarienummer 
Motioner 

Självtest för att få fler att ta cellprov 2017-06-29 17RS4032 

Medborgarförslag 

Regler för färdtjänst och sjukresor i
Örebro län 

2017-03-31 17RS1776 

Besparing av hyrläkare 2017-11-30 17RS7415 

Sjukresor 2018-02-23 18RS1588 

Färdtjänst 2019-01-04 19RS1375 

Skapa en cykelbana utmed väg 205, 
mellan Laxå och Askersund 

2019-03-29 19RS2894 
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