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Organ

Regionfullmäktige

Delägarskap i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen)
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen),
att Region Örebro län ska ingå aktieägaravtal avseende LFF Service AB samt
att utse ägarombud till stämma i LFF Service AB.
Sammanfattning
Försäkringsskydd för så kallade forskningspersoner inom Region Örebro län
(Regionen) ges idag under vissa förutsättningar inom patientskadeförsäkringen. (Med
forskningspersoner avses såväl patienter inom kliniska studier som frivilliga
försökspersoner). Det finns emellertid ett antal situationer då detta försäkringsskydd
inte är tillräckligt eller alls inte gäller. Ett sådant försäkringsskydd är dock en
förutsättning för vissa studier som Regionen kan komma att vara engagerad i.
Försäkringsskyddet tillgodoses bäst inom ramen för den så kallade
läkemedelsförsäkringen. För att Region Örebro län ska kunna använda denna
försäkring krävs att Regionen blir delägare i LFF Service AB
(Läkemedelsförsäkringen).
Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår därför regionstyrelsen föreslå
fullmäktige besluta att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB.
Ärendebeskrivning
Forskningspersoner, såväl patienter inom kliniska studier som frivilliga
försökspersoner, ingår under vissa förutsättningar i patientskadeförsäkring via LÖF
(Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag). Patientförsäkringen omfattar i första
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hand skador som förorsakats inom vården. Men försäkringen täcker också vissa skador
som drabbar personer till följd av åtgärder som vidtas i forskningssyfte.
Försäkringsskyddet inom patientskadeförsäkringen kan anses omfatta flertalet
situationer av klinisk forskning. Det har dock identifierats ett antal situationer där
sannolikt inte patientförsäkringen är tillfyllest för forskningspersoner.
Generellt gäller vid klinisk forskning med forskningspersoner (patienter/friska
frivilliga) att den så kallade sponsorn vid läkemedelsstudier godkända av
Läkemedelsverket har ansvaret för att det föreligger en adekvat läkemedelsförsäkring.
Vid industriinitierade studier faller det ansvaret på respektive företag, vilka hanterar
detta via Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB). Vid flertalet prövarinitierade
studier, så kallade akademiska läkemedelsstudier, det vill säga studier där en region
eller ett universitet är sponsor/forskningshuvudman gäller också läkemedelsbolagets
försäkring i Läkemedelsförsäkringen för studier om läkemedlet är registrerat i Sverige
oavsett om företaget är engagerat i studie eller ej, och oavsett om läkemedlet används
på en registrerad indikation eller ej, självklart under förutsättning av att godkännande
föreligger för studien från Etikprövningsmyndigheten (EPM) samt Läkemedelsverket
(LV).
I vissa situationer är sannolikt inte skyddet för forskningspersoner via
Läkemedelsförsäkringen tillräckligt. Frågan har varit under utredning inom olika
nationella grupperingar avseende cellterapier men har delvis aktualiserats av rådande
covid-19 pandemi.
För Region Örebro län har följande situationer identifierats.
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Studieläkemedel i prövarinitierad studie där läkemedlet är utan
marknadsgodkännande inom EU.
Exempel; covid-19 studie med ett utanför EU godkänt läkemedel, akademisk
studie, huvudprövare i detta fall i Danmark varför exemplet även gäller
punken nedan.
Utländsk akademisk sponsor där specifikt försäkringsskydd ska anordnas av
respektive forskningshuvudman.
Prövarinitierad studie med huvudprövare inom Region Örebro län med
generiskt läkemedel där tillverkaren inte är delägare i
Läkemedelsförsäkringen.
Exempel; forskare inom Regionen eller Örebro universitet som via
avknoppningsföretag vill driva läkemedelsstudie i tidig fas, en sådan studie
kan vara aktuell inom covid/IVA vård.
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Avancerade cellterapier (ATMP) med egentillverkning av sådant läkemedel
för klinisk studie eller enligt sjukhusundantaget. Detta har varit en känd fråga
även inom Regionens ATMP-verksamhet. Exempel; tillämpningar inom till
exempel hjärtsjukvård för behandling av hjärtsvikt, ortopedi för
artrosbehandling och cancervård.

Forsknings- och utbildningsverksamheten har utrett frågan och identifierat olika
möjligheter samt även diskuterat frågan med kollegorna inom Region Uppsala och i
andra nationella närverk avseende ATMP.
En lösning på försäkringsfrågan skulle kunna vara att teckna enskilda försäkringar för
varje studie (i regel via internationella försäkringsbolag). Det har emellertid visat sig
finnas ett mycket litet intresse för att erbjuda såda försäkringar. Vidare får en person
som skadats anses hamna i ett besvärligare läge då skadereglering kommer att ske i en
annan jurisdiktion och enligt annan rätt än svensk. Lösningen får också anses medföra
högre ekonomiska kostnader.
Därför föreslås att Region Örebro län ansluter sig till Läkemedelsförsäkringen. Här
kan nämnas att övriga regioner med universitetssjukvård är anslutna eller överväger att
ansluta sig till försäkringen.
Fördelen med denna lösning är att systemet är etablerat, försäkringslösningen är
generell och ej studiespecifik och juridiskt baserad i Sverige.
För att komma i åtnjutande av försäkring via Läkemedelsförsäkringen krävs dock att
Regionen blir delägare i LFF Sverige AB. Detta sker genom tecknande av en aktie
samt genom att en avgift betalas. Vidare måste Regionen ingå aktieägaravtal med de
andra delägarna.
Denna föredragningspromemoria är upprättad i samarbete mellan forsknings- och
utbildningschefen, ekonomidirektören och kanslichefen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser ur dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Ett delägarskap i LFF Sverige AB sker genom köp av en aktie i bolaget. Aktien kostar
1.000 kronor. Därutöver tillkommer en årsavgift vars storlek beror på många personer
som ska omfattas av försäkringsskyddet. Avgiften är kopplad till förändringen
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prisbasbeloppet och minimiavgiften uppgår för år 2020 till drygt 60 000 kronor och
ger försäkringsskydd för 50 personer. Detta antal anses vara tillräckligt för närvarande.
Det finns möjlighet att under året utöka antalet personer för vilka försäkringsskydd
ges. För större studier eftersträvas projektspecifik finansiering av försäkringsskydd via
forskningsanslag.
Regleringen av skador sker via Bolaget och dess tillgångar samt sedvanliga
återförsäkringar. En granskning visar att Bolagets ekonomi är god. Genom
delägarskapet har Region Örebro län ett tillsammans med övriga delägare solidariskt
ansvar för Bolaget. Det kan noteras att de läkemedel som är föremål för klinisk
prövning, kräver tillstånd av Läkemedelsverket för detta.
Kostnaden för delägarskapet ska ligga på forsknings- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Föredragnings-PM regionfullmäktige 2020-09-24
Informationsbrev
Åtagande
Aktieägaravtal
Aktiebrev
Bolagsordning
Årsredovisning

Skickas till:
Forsknings- och utbildningsnämnden
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Välkommen som ny aktieägare i LFF
Service AB

Welcome as new shareholder of LFF
Service AB

Detta brev beskriver kort ”Åtagandet att utge
ersättning för läkemedelsskada” (”Åtagandet”), hur detta är försäkrat samt en kortfattad instruktion om hur bifogade handlingar
skall hanteras.

This letter briefly describes the “Undertaking
to indemnify for Pharmaceutical Injury”
(“The Undertaking”), how it is insured and a
brief guidance on how to proceed with the
enclosed documents.

LFF Service AB (”Bolaget”) ägs av företag
som för den svenska marknaden tillverkar,
försäljer eller importerar läkemedel, innehar
partihandelstillstånd eller har tillstånd att
bedriva kliniska prövningar av läkemedel på
denna marknad. Bolaget administrerar och
försäkrar genom det helägda dotterbolaget
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, org nr
516406-0401, det gemensammat åtagande
för ägarföretagen. Bolagets uppgift utfördes
tidigare av Bolagets ägare, Läkemedelsförsäkringsföreningen (” LFF”).

LFF Service AB (plc) (“The Company”) is
owned by companies that produce, sell or
import pharmaceutical drugs for the Swedish
market, hold a wholesale trading license or
have permission to carry out clinical trials of
pharmaceutical drugs in this market. The
Company administrates and insures, through
its wholly owned subsidiary insurance company, Svenska Läkemedels- försäkringen AB
(plc), Company Registration No. 5164060401, a mutual undertaking for the owning
companies. The Company’s task was previously performed by the Company’s owner,
The Swedish Pharmaceutical Insurance Association, (“LFF”).

Åtagandet innefattar rätten för fysiska personer som drabbas av läkemedelsskada att erhålla kompensation för sina personskador.
Skador anmäls till och hanteras av försäkringsbolaget under ”Läkemedelsförsäkringen”.

The Undertaking grants physical persons
who has suffered personal injuries caused by
the use of pharmaceuticals and drugs a right
to compensation. Claims are made to and
handled by the insurance company under
“The Pharmaceutical Insurance”.

Aktieägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter samt ägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot Bolaget, regleras dels av
Bolagets bolagsordning, dels av det aktieägaravtal vilket presumtiva Aktieägare måste
tillträda för att få förvärva en aktie i Bolaget.

The mutual rights and obligations of the
shareholders, and the shareholders’ rights
and obligations towards The Company, are
regulated by the articles of association of
The Company and by the shareholders
agreement that a prospective share holder
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Detta är det viktigaste dokumentet, varför vi
ber Er att innan aktieförvärvet noga studera
dess innehåll.

must join in order to be permitted to purchase a share in The Company. This Shareholders’ Agreement is the most important
document, why we kindly ask you to read it
carefully before purchasing a share in The
Company.

Det finns 400 stycken aktier utställda i Bolaget. Aktieägarna, för närvarande ca 250
stycken, äger endast en aktie var, resterande
ca 150 aktier är deponerade hos Läkemedelsindustriföreningens Service AB (”LIFS”) till
förmån för nya aktieägare.

There are 400 shares issued by the Company.
The existing Shareholders, at the moment
approximately 250 companies, owns one
share each, and approximately 150 shares are
deposited with Läkemedelsindustriföreningens Service AB (”LIFS”) for the
benefit of new shareholders.

Till skillnad mot er som enskilda Aktieägarna, har inte LIFS någon rösträtt
vid bolagsstämma, ingen rätt till utdelning från Bolaget av något slag, och har
inte heller skyldighet att tillskjuta medel
till Bolaget. Detta enligt avtal mellan
LIFS och Bolaget.

Den aktie som Aktieägaren förvärvar i
Bolaget, pantsätts och deponeras samt
förses med en aktieöverlåtelse in blanco
till förmån för LIFS, allt för att säkra att
Aktieägaren fullföljer sina åtaganden
enligt aktieägaravtalet samt för att
hindra att sådan Aktie inte kommer i
obehöriga händer.

Här följer en anvisning om hur bifogade
handlingar ska hanteras och påtecknas av er
som ny Aktieägare.

Unlike yourself as an individual Shareholder,
LIFS has no right to vote at Shareholders’
meetings, or receive dividend for shares deposited. In addition, LIFS is not obligated to
provide additional funds for The Company,
according to an agreement between LIFS and
The Company.
To ensure that the Shareholder fulfill its obligations under the Undertaking and the
Shareholders’ Agreement and to ensure that
a share belonging to a Shareholder do not
fall into the hands of any unauthorized third
party, the Shareholder pledges his share in
the Company and provides LIFS with an
option to acquire the share.
Please find below a guidance how to
proceed with the attached documents in
order for you to become a new Shareholder.

1. Bolagets bolagsordning, bifo-
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1. The Articles of Association of The
Company , Appendix 3, is mere for
your information and shall be kept
2. Aktieägaravtalet utsänds i ett (1) exby you.
emplar, och ska påtecknas av aktieägarens firmatecknare. Förutom på2. The Shareholders Agreement is
skrift på avtalets sista sida skall varje
supplied to you in one (1) original,
annan sida av avtalet signeras nere
and shall be signed by your legal
till höger på sidan efter sista textrarepresentative(s). In addition to the
dens slut. Jag ber Aktieägaren att
signing of this Agreements last
därefter ta och behålla en (1) kopia av
page, the legal representative(s)
det påtecknade och signerade Aktieäis/are also obliged to mark each
garavtalet samt sända det påtecknade
page at the lower right side with
originalet till Bolaget.
its/theirs signature/s. After this have
been concluded, please keep one (1)
copy of the signed Agreement for
your own file and return the signed
original to The Company.
3. Avtal om aktieöverlåtelse,
pantförskrivning och utstäl3. The Agreement on Share Translande av option. Avtalet, är refer, Pledge and Option, is already
dan påtecknat av LFF i två (2)
signed by LFF in two (2) originals
exemplar och skall signeras på
and shall be signed by you legal repsamma sätt som Aktieägaravtalet
resentative(s) to the same extent as
samt skall ett (1) original sändas
above and one (1) original shall be
till Bolaget. Betalning om ettreturned to The Company. Payment
tusen (1000 kr), motsvarande akof SEK one-thousand (1000), an
tiens nuvarande kvotvärde ska
amount equivalent to the current
ske till av LFF anvisat konto när
quota value of the share is payable at
överlåtelseavtalet undertecknas.
the time of the signing of the present
agreement by bank transfer to the
account indicated by LFF.
gas för Er kännedom och skall
behållas av Er.

4. Aktiebrevet, omfattar en (1) aktie i Bolaget som genom ovan
angivna aktieöverlåtelseavtal nu
förvärvas av Aktieägaren och
skall påtecknas in blanco, det

4. The Share Certificate, contains one
(1) Share in the Company that is being purchased by the Shareholder by
signing the Share Transfer Agree-
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vill säga att Aktieägaren förbereder en framtida överlåtelse genom att på aktiebrevets sida 2,
på raden för säljare, att påteckna
en framtida försäljning redan nu.

ment. The share certificate is to be
signed in blank on page 2 of the certificate on the sellers line for the
purpose to prepare for a future transfer of the share, already at this stage.

Denna in blancoöverlåtelse är
kopplad till den köpeoption som
LIFS har gentemot samtliga Aktieägare. Jag ber Aktieägaren att
ta en kopia av aktiebrevet och
återsända originalbrevet påtecknat till Bolaget.

This transfer in blank is to facilitate the
use of the option to purchase of the
share that the Shareholder has pledged
to LIFS. Please make a copy of the original certificate and return to the Company, the original certificate duly signed.

5. Åtagandet, bifogas i nu aktuell
version för kännedom och ska
behållas av er utan särskild åtgärd eller påskrift.
Samtliga efterfrågade dokument kan läggas i
det portofria svarskuvertet som bifogas avtalspaketet och återsändas till LFF Service
AB.

Om något är oklart ber jag er kontakta mig,
VD för LFF Service AB, via e-post
robert.strom@lakemedelsforsakringen.se
eller via telefon 08-462 37 00

5. The Undertaking, Appendix 2, in
its current version is mere for your
information and shall be kept by you
without any action or measurement
taken
6. Shareholders Register, Appendix 1
All documents due to be returned to us at
LFF Service AB can be returned in the enclosed self-addressed envelope.
In case you have any questions, do not hesitate to contact myself, CEO of LFF Service
AB, via e-mail
robert.strom@lakemedelsforsakringen.se
or via telephone 08-462 37 00.

Vänliga hälsningar/Kind regards

Robert Ström

VD/CEO, LFF Service AB
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Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada
Företag verksamma som tillverkare, utvecklare, importörer, distributörer och försäljare av
läkemedel enligt definitionen i § 2, har genom sitt delägarskap i LFF Service AB, nedan
”Bolaget”, frivilligt åtagit sig att efter nedan givna förutsättningar och i nedan given omfattning
ersätta personskador orsakade av läkemedel.
§1

Ersättning enligt detta åtagande lämnas för skada orsakad av användning av läkemedel som delägare i
Bolaget har tillhandahållit till slutkund i Sverige för förbrukning.

§2

Med läkemedel förstås i detta åtagande sådan för människa avsedd vara på vilken läkemedelslagen
(2015:315) är tillämplig. Åtagandet omfattar dock inte skada orsakad av naturläkemedel, traditionella
växtbaserade läkemedel, vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läkemedel. Med
”Försäkringsgivare”, förstås i detta åtagande, det försäkringsbolag som erhållit Bolagets uppdrag att
reglera skador orsakade av läkemedel enligt § 1.

§3

Med läkemedelsskada förstås i detta åtagande personskada som med övervägande sannolikhet har
orsakats genom medicinering eller annan användning av läkemedel i sjuk- och hälsovårdande syfte
eller i klinisk prövning av läkemedel.
Som läkemedelsskada anses inte
- sjukdom eller annan skada som beror av utebliven eller nedsatt effekt hos läkemedlet,
- läkemedelsberoende, eller
- skada som uppkommit vid sysselsättning som är olämplig med hänsyn till åsyftad eller förutsedd verkan
hos läkemedlet.
- skada som i annat fall än vad som stadgas ovan samt i § 7 uppkommit genom att den skadade använt
läkemedlet på ett uppenbart felaktigt eller olämpligt sätt.

§4

Läkemedelsskada ersätts inte om skadan med övervägande sannolikhet är orsakad av förordnande
eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

§5

Läkemedelsskada ersätts endast under förutsättning att
1. den inträffade skadan står i missförhållande till den förväntade nyttan av behandlingen samt
2. skadan till sin art eller svårhetsgrad är sådan att den inte rimligen kunnat förutses.
Bedömningen enligt punkt 1 ska innefatta en avvägning mellan å ena sidan skadans omfattning och å
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andra sidan arten och svårhetsgraden av det, som behandlingen avsett att påvisa, bota, lindra eller
förebygga, om behandlingen inte hade satts in.
Bedömningen enligt punkt 2 skall ske med utgångspunkt från vad en erfaren fackman kunnat förutse
och vid ej förskrivna receptfria läkemedel efter vad som framgår av läkemedlets förpackning och
bipacksedel. Hänsyn ska även tas till den skadades allmänna hälsotillstånd.
Läkemedelsskada ersätts normalt inte om skadeperioden understiger en månad.

§6

Läkemedelsskada ersätts inte om den orsakats genom användning av receptbelagt läkemedel som
inte förskrivits till den skadade av därtill behörig person och den skadade känt till eller borde ha känt till
detta.

§7

Ersättning för läkemedelsskada lämnas inte om den som begär ersättning eller, i fall då skadan har lett
till döden, den avlidne har vållat skadan uppsåtligen eller genom uppenbart missbruk av läkemedel.
Ersättning för läkemedelsskada kan jämkas om den som begär ersättning eller, i fall då skadan har lett
till döden, den avlidne har medverkat till skadan genom vårdslöshet.

§8

Ersättning för läkemedelsskada bestäms enligt 5 kap 1 – 5 §§ och 6 kap 3 § i skadeståndslagen
(1972:207) i den mån inte annat föreskrivs i det följande.

8.1 Vid ersättningens bestämmande avräknas, förutom förmån som avses i 5 kap 3 § skadeståndslagen, ersättning som uppenbarligen kan erhållas från trygghetsförsäkring, trafikförsäkring
eller patientskadeförsäkring.
8.2 Ersättning för läkemedelskostnad utgår högst med det belopp som motsvarar den enskildes
egenkostnad inom högkostnadsskyddet enligt 5 § lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Ersättning lämnas inte för sådan merkostnad som beror på att av staten, landstingskommun eller
kommun tillhandahållen förmån debiteras med högre belopp eller bortfaller på grund av att den
skadade har rätt till kostnadsersättning enligt detta åtagande.
8.3 Ersättning lämnas inte för ombudskostnader i samband med prövning av ersättningsanspråk hos
försäkringsgivaren.
8.4 Omprövning enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen förutsätter att skadan tidigare bedömts som en
ersättningsbar läkemedelsskada.

§9

Ansvaret enligt detta åtagande är begränsat till
- det högsta av 10 miljoner kronor eller 200 prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken
(2010:110) för varje skadad person, inräknat värdet vid fastställelsetidpunkten av livränta kapitaliserad
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med en realräntesats uppgående till 1,5% och i övrigt i enlighet med Trafikförsäkringsföreningens
Cirkulär A 01/2016, och
- 250 miljoner kronor för samtliga skador som anmäls under ett och samma kalenderår, varav dock
högst 150 miljoner kronor för samtliga serieskador som hänförs till ett och samma kalenderår.
Skada ska hänföras till det kalenderår då anmälan görs till försäkringsgivaren. Vid serieskada gäller
dock att samtliga skador som ingår i en serieskada ska anses anmälda det kalenderår då den första
anmälan om skada i serien görs till försäkringsgivaren.
Med serieskada avses läkemedelsskador som tillfogas flera personer till följd av samma slags
skadebringande egenskap hos ett eller flera läkemedel med samma terapeutiska användningsområde,
om
- läkemedlet har avregistrerats eller dess användande begränsats till följd av skadeverkningarna, eller
- skadeverkningen har föranletts av tillverkningsfel.
En serieskada omfattar dock endast skador genom användning av läkemedel som har lämnats ut för
förbrukning innan information om skadeverkningen har lämnats till den svenska förskrivarkåren.

§ 10

Förslår belopp som anges i § 9 inte till gottgörelse åt dem som har rätt till ersättning ur beloppen,
nedsätts de ersättningar som ännu inte har erbjudits de ersättningsberättigade med samma kvotdel för
var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan
läkemedelsskadenämnden bestämma att ersättningen tills vidare ska utgå med viss kvotdel.

§ 11

Bolaget tecknar försäkring för ansvaret enligt detta åtagande. Den som begär ersättning ska rikta sitt
krav mot försäkringsgivaren enligt vad som anges nedan.
Vid dröjsmål med betalning av ersättning enligt detta åtagande utges ränta enligt räntelagen
(1975:635). Dock gäller att dröjsmål föreligger först 90 dagar efter det att den som begär ersättning
har framställt krav på ersättning och lagt fram utredning som skäligen kan begäras av honom för att
försäkringsgivaren ska kunna bedöma om det föreligger en ersättningsbar skada och fastställa
ersättningsbeloppet.
Dröjsmålsränta beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt § 9 räntelagen med tillägg av två procentenheter.
Ersättning lämnas inte för fördröjning med utbetalning av ersättning på grund av krig, krigs-liknande
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout,
blockad eller liknande händelse

§ 12

Den som vill ha ersättning enligt detta åtagande ska anmäla detta inom tio år från den tidpunkt då
denne upphörde att använda läkemedel som ensamt eller i förening med annat läkemedel orsakat
skadan eller, om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen, inom tre år
från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.
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Ett anspråk kan prövas efter den tid som anges i första stycket endast om det finns synnerliga skäl.
Om den som begär ersättning, efter erhållande av skriftlig information från försäkringsgivaren om
möjligheten till ersättning för skadan enligt detta åtagande, inleder eller fortsätter en redan inledd
rättegång vid domstol om ersättning mot delägare, förloras rätten till ersättning för skadan.

§ 13

Tvistiga ersättningsfall ska på skriftlig begäran av den som begär ersättning, försäkringsgivaren eller
Bolaget underställas en särskilt tillsatt nämnd – läkemedelsskadenämnden – för utlåtande.
Den som begär ersättning får inte begära utlåtande av läkemedelsskadenämnden senare än
sex månader från det att han fick del av försäkringsgivarens besked med anledning av hans
skadeanmälan och uppgift om vad han ska iaktta om han inte godtar detta besked.
Om läkemedelsskadenämnden finner att den som begär ersättning enligt detta åtagande har rätt till
sådan ersättning i större utsträckning än försäkringsgivaren medgett eller om denne i övrigt haft
befogad anledning att begära utlåtande av nämnden, har han rätt till ersättning för kostnader som han
har haft för att redovisa sin inställning inför nämnden. Ersättning för ombudets arbete utgår enligt den
av regeringen bestämda timkostnadsnormen för domstolsverkets brottmålstaxa som gäller när
ersättningen bestäms.

§ 14

Arbetsordningen för läkemedelsskadenämnden fastställs av regeringen.

§ 15

Tvist mellan försäkringsgivaren och den som begär ersättning avgörs av allmän domstol.

§ 16

Talan enligt § 15 får inte väckas om inte läkemedelsskadenämnden dessförinnan har avgett utlåtande
i ersättningsärendet enligt § 13.
Den som begär ersättning får inte väcka talan senare än sex månader från det att han fick del av
försäkringsgivarens slutliga besked med anledning av läkemedelsskadenämndens utlåtande och
uppgift om vad han ska iakttaga om han inte godtar detta besked.

§ 17

Den som accepterar ersättning enligt detta åtagande är skyldig att till försäkringsgivaren överlåta sin
rätt till skadestånd av den som kan göras ansvarig för skadan. Om ersättningen reducerats till följd av
de begränsningar av ansvaret som enligt § 9 första stycket gäller för samtliga skador som anmäls
under ett och samma kalenderår och för samtliga serieskador som hänförs till ett och samma
kalenderår ska överlåtelsen begränsas till att gälla intill utgivet ersättningsbelopp. Innan överlåtelsen
skett är försäkringsgivaren inte skyldig att betala ut ersättning eller dröjsmålsränta på denna.
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Om den som begär ersättning inte accepterar erbjuden ersättning inom sex månader efter att han fått
del av erbjudandet och uppgift om vad han ska iakttaga om han inte godtar detta och dessutom inte
begär utlåtande av läkemedelsskadenämnden under denna tid, förlorar han sin rätt till ersättning för
skadan enligt detta åtagande. Ifall sådant utlåtande begärts i rätt tid gäller en ny acceptfrist om sex
månader räknat från det att den som begär ersättning fått del av försäkringsgivarens slutliga besked
med anledning av läkemedelsskadenämndens utlåtande och uppgift om vad han ska iakttaga om han
inte godtar detta. Om den som begär ersättning i sådant fall inte accepterar detta besked i rätt tid och
inte heller väcker talan enligt § 16 ovan, förlorar han sin rätt till ersättning för skadan enligt detta
åtagande.

§ 18

Ersättning lämnas enligt tillämpliga bestämmelser i detta åtagande även för annan personskada som
har orsakats av läkemedel, än läkemedelsskada enligt § 3, i den mån en delägare i Bolaget är
ansvarig enligt svensk rätt för skadan och har tillhandahållit läkemedlet i Sverige för förbrukning. Om
den som begär ersättning i sådant fall motsätter sig tillämpning av någon bestämmelse enligt §§ 11-17,
ska dock de bestämmelserna tillämpas endast i den utsträckning parterna är överens om det.

§ 19

Detta åtagande träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter då de åtaganden som gällt dessförinnan.
Åtagandet tillämpas på skador som enligt § 9 ska anses anmälda efter utgången av år 2018.
Åtagandet tillämpas dock inte på skador som enligt tidigare åtaganden ska hänföras till tid före den 1
januari 2019.
Åtagandet omfattar inte läkemedelsskador som har inträffat före den 1 juli 1978.
En läkemedelsskada anses ha inträffat när den skadade första gången sökte behandling för sin skada
eller, om han avlidit utan att ha sökt behandling, när han avled. Det är dock en förutsättning för
ersättning enligt Åtagandet att läkemedlet omfattades av Åtagandet vid inköpstillfället eller, om
inköpstillfälle inte kan fastställas, den dag då läkemedlet intogs första gången.
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Aktieägarna i LFF Service AB, org nr 556197-9211, Ringvägen

The Shareholders in LFF Service AB, Company

100, 118 92 Stockholm, (”Bolaget”), har i oktober 2008 träffat

Registration No. 556197-9211, Ringvägen 100, 118 92

följande

Stockholm, “(The Company”) have in October 2008 entered
into the following

SHAREHOLDERS’

AKTIEÄGARAVTAL

AGREEMENT
1.

Bolagets och dess verksamhet

1.

The Company And Its Activities

Aktieägarna (”Aktieägarna”) skall äga aktierna i Bolaget med

The shareholders (“The Shareholders”) shall own the shares

den fördelning som ursprungligen framgår av Bilaga 1 till detta

in the Company in accordance with the allocation of shares

aktieägaravtal (”Avtalet”) och som därefter registreras i Bolagets

as stated in Appendix 1 of the present Shareholders’

aktiebok och individuellt antecknas löpande med underlag i

Agreement (“The Agreement”), and this allocation will

Förändringsliggaren, vilket är ett dokument som skall uppdateras

thereupon be registered in the Company’s share register,

kontinuerligt med underlag för tillträdande och frånträdande

where individual changes shall be registered continuously

Aktieägare.

with supporting documents in the Amendments Register, the
latter being a document that must be updated continuously
with supporting documents for new and retiring
Shareholders.

Bolaget har Aktieägarnas uppdrag att handha och administrera

The Shareholders entrust the Company with the handling

de angelägenheter som gemensamt åvilar Aktieägarna enligt

and administration of all those matters for which the

”Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada”

Shareholders are jointly responsible in accordance with the

(”Ersättningsåtagandet”), Bilaga 2, samt därmed förenlig

“Undertaking To Indemnify For A Pharmaceutical Injury”

verksamhet i enlighet med Bolagets bolagsordning. För detta

(“The Undertaking To Indemnify”), Appendix 2, and any

uppdrag skall Aktieägarna till Bolaget betala en marknadsmässig

compatible activities in accordance with the Company’s

ersättning vilket faktureras Aktieägarna efter en

articles of association. The Shareholders shall pay the

fördelningsnyckel som fastställs på ordinarie bolagsstämma efter

Company market rate remuneration for the performance of

förslag av styrelsen. Bolaget äger samtliga aktier i Svenska

these duties, for which the Shareholders shall be invoiced in

Läkemedelsförsäkringen AB org nr 516406-0401, adress som

accordance with a distribution key proposed by the board

Bolaget.

and established by the ordinary shareholders’ meeting. The
Company owns all shares in Svenska
Läkemedelsförsäkringen AB, Company Registration No.
516406-0401, with the same address as the Company.

3
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2.

Definition av läkemedel och förändring av

2.

Definition of Drugs and Amendments to the

ersättningsåtagandet

Undertaking to Indemnify

Med läkemedel förstås i detta Avtal sådan för människor avsedd

Under the present Agreement, a pharmaceutical drug is

vara på vilken Läkemedelslagen (2015;315) äger tillämpning,

defined as a commodity intended for human use to which

dock inte naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel,

the Pharmaceuticals Act (Sw: Läkemedelslagen (2015:315)

vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läkemedel.

applies, however excluding naturopathic remedies,
traditional plant based remedies, certain preparations for
external use as well as homeopathic remedies.

Aktieägarna har genom bolagsstämmobeslut givit Bolagets

By way of a decision at the shareholders’ meeting the

styrelse mandat att ansvara för, besluta om, samt införa

Shareholders have authorised the Company board to assume

eventuella förändringar i Ersättningsåtagandet på sätt beskrives i

responsibility for, decide upon and introduce possible

stycket närmast nedan. Sådant beslut kan dock ändras om någon

amendments to the Undertaking to Indemnify in the manner

påföljande bolagsstämma inte anser att förändringen står i linje

stated in the next following paragraph. Any such decision

med hur Ersättningsåtagandet bör vara utformat.

may, however, be altered by a later shareholders’ meeting if
the amendment is found not to conform with Undertaking to
Indemnify.

Beslutad ändring av Åtagande att utge ersättning för

After a resolution has been passed on an amendment to the

läkemedelsskada antecknas i Förändringsliggaren och träder i

Undertaking To Indemnify For A Pharmaceutical Injury the

kraft vid närmast därefter kommande årsskifte.

amendment shall be entered into the Amendments Register
and will take effect from the beginning of the next following
year.

3.

Bolagets firma

3.

Company Name

Bolagets nuvarande firma är ”LFF Service AB”.

The Company’s present name is “LFF Service AB”.

4.

4.

Bolagsordningen

Articles of Association

Bolagets bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av

The Company’s articles of association shall contain the

Bilaga 3 till detta Avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan

contents stipulated in Appendix 3 to the present Agreement.

innehållet i bolagsordningen och detta Avtal, skall Avtalets

In the event of any discrepancy between the contents of the

bestämmelser och ordalydelse äga företräde.

articles of association and the present Agreement, the
stipulations and wording of the Agreement shall prevail.

5.

Avtalspart och depositarie

5.

Endast den som innehar giltigt tillverkningstillstånd för

Party To The Agreement And Depositary

Only those holding a valid license for the manufacture of

4
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läkemedel eller innehar giltigt partihandelstillstånd för

pharmaceutical drugs or a valid pharmaceutical drugs

läkemedel, får förvärva aktie i Bolaget och då endast under

wholesale license are entitled to purchase shares in the

förutsättning att förvärvaren tillträder detta Avtal utan

Company and only on condition that the purchaser accepts

reservationer och i dess helhet, samt tecknar ett

the present Agreement wholly and without reservation and

pantförskrivnings- och optionsavtal med

signs a pledge and option agreement with

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, org nr 556170-1268

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Company

(”LIFS”) till säkerhet för uppfyllande av detta Avtals

Registration No. 556170-1268 (”LIFS”) to secure the

förpliktelser och till hindrande av att aktie kommer i obehörig

fulfillment of the obligations under the present Agreement

tredje mans besittning.

and to prevent any shares coming into the possession of an
unauthorized third party.

Därutöver får envar som bedriver klinisk läkemedelsprövning i

In addition hereto, any person/entity carrying out clinical

Sverige på samma villkor som ovan förvärva aktie i Bolaget,

trials of pharmaceutical drugs in Sweden may on the above

förutsatt att den kliniska prövningen har godkänts av

conditions acquire shares in the Company, provided that the

Läkemedelsverket och vederbörlig etiknämnd.

clinical trials have been approved by the Swedish Medical
Products Agency and the appropriate ethics committee.

Mot bakgrund av att endast juridiska eller fysiska personer som

As the acquisition of Company shares is limited to legal and

uppfyller bestämmelsen i punkten 5 kan förvärva aktier i Bolaget

physical persons meeting the requirements in Article 5, and

och denna aktieägarkrets inte är bestämd till antalet, skall de aktier

as the number of these shareholders is not defined, those

i Bolaget som inte förvärvats och innehas av någon ur denna

Company shares that have not been acquired or are held by

aktieägarkrets, deponeras hos och formellt ägas av LIFS

anybody from the above shareholder category shall be

(”Depositarien”).

deposited with and formally owned by LIFS (“The
Depositary”).

För aktie i Bolaget som ägs av Depositarien, eller som deponerats

The Depositary has no voting rights in the Company for the

hos Depositarien, äger Depositarien ej rösträtt i Bolaget eller rätt

shares owned by or deposited with the Depositary, nor is the

att erhålla utdelning från Bolaget eller erhålla del av Bolagets

Depositary entitled to receive dividends from the Company

förmögenhetsmassa vid försäljning eller likvidation eller annan

or receive part of the Company’s assets in the event of a sale

upplösning av bolaget till den del sådan utdelning överstiga

or liquidation or other form of winding up of the Company

summan av kvotvärdet av LIFS aktieinnehav vid tidpunkten för

as far as such dividends exceed the sum of the quota value

likvidation eller annan upplösning.. Sådan överskjutande

of LIFS’s shareholdings at the time of liquidation or other

förmögenhetsmassa skall i stället fördelas proportionellt bland

form of winding up. Instead, any such assets left over shall

övriga Aktieägare.

be distributed among the other Shareholders in proportion
with their holdings.

Depositarien är skyldig att till den som uppfyller villkoren i

The Depositary is obliged to sell any deposited shares at

punkten 5 ovan och som önskar tillträda Avtalet, försälja hos

their quota value price to any person meeting the

Depositarien förvarad aktie till aktiens kvotvärde belopp.

requirements in Article 5 above and wishing to subscribe to
the Agreement.

Depositarien är skyldig att och har rätt att köpa aktie tillhörande

The Depositary is obliged and entitled to purchase shares

utesluten eller frånträdande Aktieägare till aktiens kvotvärde

belonging to an excluded or retiring Shareholder at the quota
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belopp i enlighet med mellan Aktieägare och Depositarie tecknat

value share price in accordance with the pledge and option

pantförskrivnings- och optionsavtal.

agreement concluded between the Shareholder and the
Depositary.

För de ursprungligen försålda och deponerade aktierna i Bolaget

The Depositary shall make a payment to the Company for

erlägger Depositarien till Bolaget en aktielikvid motsvarande

the originally sold and deposited Company shares

kvotvärdet för varje sådan aktie. Den aktielikvid som utges av

corresponding to the quota value of each such share. Any

tillträdande Aktieägare eller utbetalas till frånträdande Aktieägare

payments for shares received from resigning Shareholders or

administreras av Bolaget.

paid to retiring Shareholders shall be managed by the
Company.

6.

Läkemedelsförsäkring och ansvar för

6.

Pharmaceutical Insurance and Payment of

premiebetalning

Premiums

Aktieägarna uppdrar till Bolaget att från och med 2007-01-01, i

In accordance with the stipulations of the present Agreement

enlighet med bestämmelserna i detta Avtal och

and the articles of association of the Company and its fully

bolagsordningarna i Bolaget och Bolagets helägda dotterbolag

owned subsidiary Swedish Pharmaceutical Insurance Ltd

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (”SLF”), teckna en

(“SLF”) the Shareholders entrust the Company with the

Läkemedelsförsäkring som täcker Aktieägarnas

task, valid from 1 January 2007 to procure a pharmaceutical

ersättningsskyldighet enligt Ersättningsåtagandet med SLF som

insurance policy with SLF as insurer, covering the

försäkringsgivare.

Shareholders’ liability to pay damages in accordance with
the Undertaking to Indemnify.

Aktieägarna ska erlägga den av Bolaget och SLF fastställda

The Shareholders undertakes to pay the annual insurance

årliga försäkringspremien i enlighet med den vid var tid gällande

premium decided upon by the Company and SLF in

bedömningen av skadekostnader och administrationskostnader

accordance with at any time estimated cost of claim settlement

för Läkemedelförsäkringen och godta den vid var tid tillämpade

for pharmaceutical injuries and administrative costs for the

allokeringsnyckeln för att fördela den årliga försäkringspremien

pharmaceutical insurance and to accept the allocation key in

mellan aktieägarna.

order to split the annual insurance premium between the
Shareholders.

I händelse av sämre skadeutfall än budget ett visst verksamhetsår

In case of a negative outcome of actual costs for claim

har Bolaget och SLF rätt att debitera en extra premieinbetalning

settlement for pharmaceutical injuries in comparison to budget

utöver den årliga försäkringspremien, om Bolaget och SLF anser

the Company and SLF are entitled to debit an extra premium

att SLF:s allmänna ekonomiska ställning och solvensmarginal i

for payment in excess to the annual insurance premium if the

annat fall äventyras.

Company and SLF are of the opinion that the economical
stability and solvency is otherwise jeopardized.

För Ersättningsåtagande avseende skador anmälda under

The Company reserves its right to debit an extra insurance

perioden 1994-01-01 – 2006-12-31 som var försäkrade hos

premium towards the Shareholders to cover eventual deficits

Zurich Insurance Plc. (Irland) Filial Sverige (”Zurich”) med en

that threatens the economical stability and solvency of the
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betydande självrisk för Bolaget och ett åtagande att ersätta

Company. This reservation refers to pharmaceutical injuries

försäkringsgivarens skaderegleringskostnader för dessa skador,

claimed for during the years 1994-2006 which claims were

men där detta åtagande, per den 1 januari 2011, överförts till

insured with Zurich Insurance Plc. (Ireland) Filial Sverige

SLF, förbehåller sig Bolaget rätten att debitera extra inbetalning

(”Zurich”) with a substantial excess together with the

gentemot Aktieägarna för att täcka eventuella underskott som

undertaking to remedy the insurer’s claim settlement costs

bedöms äventyra Bolagets ekonomiska ställning.

for such pharmaceutical injuries. This insurance undertaking
is since January 1st 2011 transferred to SLF.

Aktieägarna skall subsidiärt gentemot Bolaget och solidariskt

The Shareholders shall have subsidiary liability toward the

svara för betalning av försäkringspremier och

Company and joint liability to pay insurance premiums and

skaderegleringskostnader.

compensation to the insurer for claim settlement services.

Erlägger Aktieägare inte sin betalning enligt ovan, svarar övriga

If a Shareholder do not honor its payment defined above, the

Aktieägare solidariskt för erläggandet av dennes del. Aktieägare

other Shareholders are obliged jointly to fill up the payment

som av nu angivet skäl har erlagt annan Aktieägares andel, har

of the Shareholder in default. Shareholders having filled up

full regressrätt mot denna Aktieägare, avseende vad som utgivits

such omission are entitled the right of recourse towards such

för sådan Aktieägares räkning.

Shareholder in default for such payments.

Om försäkringsgivaren har betalat ersättning för en

If the insurer has paid compensation for a pharmaceutical

läkemedelsskada som omfattas av 2 kap 1 § skadeståndslagen

injury that is covered by Chapter 2, 1 § of the Tort Liabilty

(1972:207) eller av produktansvarslagen (1992:18) inträder

Act (1972:207) or the Product Liability Act (1992:18), the

försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes

insurer assumes the rights of the injured party to damages

rätt till skadestånd av Aktieägare. Bolagets styrelse ska efter

from the Shareholder, up to the amount of compensation

konsultation med berörd Aktieägare fatta beslut om en

paid. The LFF Service AB board shall, after consultation

rekommendation ska lämnas till försäkringsgivaren att utöva

with the concerned Shareholder, decide if a recommendation

regress.

to exercise the subrogation shall be submitted to the insurer.

I den mån samband påstås föreligga mellan av Aktieägare

If a link is claimed to exist between a pharmaceutical drug

tillhandahållet läkemedel och läkemedelsskada, är Aktieägaren

provided by a Shareholder and a pharmaceutical drug injury,

skyldig att, utan ersättning, ställa forskningsresultat,

the Shareholder is under the obligation to make research

dokumentation, know-how och dylikt avseende aktuell produkt

results, documentation, know-how and similar items

till Bolagets, försäkringsgivarens och/eller dess skadereglerares

available to the Company, the insurer and/or the insurer’s

förfogande för prövning av anspråk av skadelidande på

loss adjuster for the purpose of investigating the claimant’s

ersättning.

entitlement to compensation.

All information och dokumentation som ställs till Bolagets eller

Any information and documentation made available to the

försäkringsgivarens förfogande i anledning av föregående stycke

Company or the insurer in accordance with the above

skall behandlas strikt konfidentiellt och sådan information och

paragraph shall be treated with strict confidentiality and no

dokumentation får inte till någon del lämnas vidare till annan

part of such information and documentation must be

tredje man än av Bolaget utsedd skadereglerare, förtroendeläkare

forwarded to a third party other than the loss adjuster

eller annan för ändamålet utsedd expert eller

appointed by the Company, the independent medical

Läkemedelsskadenämnden utan uttryckligt medgivande av den

examiner or any other expert appointed for the purpose or to

Aktieägare som lämnat informationen och/eller

the Pharmaceutical Injury Panel without the explicit
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dokumentationen. Bolaget, försäkringsgivaren, skaderegleraren,

permission from the Shareholder who provided the

förtroendeläkare eller annan för ändamålet utsedd expert och

information and/or the documentation. The Company, the

Läkemedelsskadenämnden, skall förbinda sig att behandla sådan

insurer, the loss adjuster, the independent medical examiner

tillhandahållen information och dokumentation, vare sig den

or other expert appointed for the purpose and the

lämnas i skriftlig, elektronisk eller muntlig form, som strängt

Pharmaceutical Injury Panel shall undertake to treat with

konfidentiell.

strict confidentiality any such information and
documentation provided either in writing, electronically or
orally.

Tvist angående återkrav gentemot Aktieägare av ersättning som

Any dispute regarding recourse against Shareholders for

utgivits för läkemedelsskada skall handläggas enligt punkten 16

indemnification paid for a pharmaceutical injury shall be

nedan.

handled in accordance with Article 16 below.

7.

Premier och fakturerade tjänster

7.

Premiums and Invoiced Services

Premien för och eventuell självrisk i den kollektiva försäkring

The premium and possible excess for the group insurance

som tecknas av Bolaget, skall fördelas mellan Aktieägarna i

taken out by the Company shall be distributed among the

förhållande till deras omsättning i Sverige av läkemedel som

Shareholders in accordance with their turnover in Sweden of

omfattas av Ersättningsåtagandet. Beloppsnivåerna beslutas av

such pharmaceutical drugs as are included in the

Bolagets styrelse. Debiterad premie och avgift för kommande år

Undertaking to Indemnify. The level of premiums and fees

skall vara inbetald före varje kalenderårsskifte. För aktieägare

are to be decided by the Company’s board of directors.

som har låg omsättning i Sverige och som inte bedriver kliniska

Premiums and fees for any coming year shall be paid prior

läkemedelsprövningar kan Bolagets styrelse besluta om ett lägsta

to the commencement of such year. If decided by the board

belopp för fakturering av premium och avgifter som överskrider

of directors, Shareholders with a low annual turnover and

beräkning gjord efter årlig omsättning.

not conducting clinical trials, might have to pay a higher
amount for premiums and fees than that calculated on
annual turnover.

Aktieägare som bedriver kliniska prövningar men som inte har

Shareholders conducting clinical trials who do not show any

någon omsättning från försäljning av läkemedel i Sverige betalar

turnover from sales of pharmaceuticals in Sweden, shall pay

en årlig premie baserad på antalet individer i

an annual premium based on the number of individual trial

prövningsverksamheten, dock lägst ett belopp motsvarande ett-

participants, but the minimum amount shall be one-point-

komma-tre (1,3) prisbasbelopp (SFS 1962:381). Detta täcker de

three (1,3) price base amount. This covers the first fifty (50)

femtio (50) första försökspersonerna. För varje ytterligare

trial participants. For each additional trial participant, the

försöksperson tillkommer i premie noll-komma-fem (0,5)

premium will increase by zero point five (0.5) per cent of

procent av prisbasbeloppet, vilket index i detta och ovan angivna

the price base amount, the index in this and the above

stycke skall vara det prisbasbelopp som gäller för januari

mentioned paragraph that shall constitute the price base

debiteringsåret. För läkemedel som inte erhållit pris, till exempel

amount valid in January of the invoicing year. For

så kallad cellterapi, betalas i premie noll-komma-fem (0,5)

pharmaceuticals that have no set price, e.g. so called cell

procent av prisbasbeloppet per patient. Aktieägare som bedriver

therapy, a premium of zero point five (0.5) per cent of the

kliniska läkemedelsprövningar för annan juridisk person än en

price base amount per patient will be paid. Shareholders

Aktieägare och inte har någon omsättning från försäljning av

conducting clinical trials on behalf of a legal entity other

8
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läkemedel i Sverige betalar en årlig premie baserad på antalet

than a Shareholder and who do not show any turnover from

individer i prövningsverksamheten, noll-komma-fem (0,5)

sales of pharmaceuticals in Sweden, shall pay an annual

procent av prisbasbeloppet per prövningspatient. Bolagets

premium based on the number of individual trial

styrelse kan besluta om ändring i dessa beloppsnivåer.

participants, zero point five (0.5) percent of the price base
amount per trial patient. The Company’s board of directors

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

is authorized to decide upon changes of these levels of
premiums and fees.
In the event of a delayed payment, penalty interest in
accordance with the Interest Act shall apply.

Aktieägare som är medlem i ”Läkemedelshandlarna”, är
undantagen från ovanstående. Sådan Aktieägare betalar endast

Shareholders who are members of ”Läkemedelshandlarna”

en avgift motsvarande två (2) gånger sin andel av Bolagets

(Swedish Association of Pharma Traders) are exempt from

tjänster, beräknad på basis av dennes omsättning i Sverige av

the above regulation. Any such Shareholder is only liable to

parallellimporterade läkemedel i proportion till den totala

pay a charge corresponding to twice (2 times) the amount of

läkemedelsomsättningen i Sverige, dock lägst ett belopp

their share in the Company’s services, calculated on the

motsvarande noll-komma fem (0,5) prisbasbelopp.

basis of the Shareholder’s turnover in Sweden for
pharmaceutical parallel imports in relation to the total
turnover for pharmaceutical drugs in Sweden, however, no
less than an amount corresponding to zero point five (0.5)
price base amounts.

8.

Styrelsen och dess sammansättning

8.

The Board Of Directors And Its Members

Bolagets styrelse skall bestå av minst åtta (8) och högst tolv (12)

The board of directors shall consist of no less than eight (8)

ledamöter men utan suppleanter. Bolagets styrelse skall väljas

and no more than twelve (12) members without deputy

årligen på den ordinarie bolagsstämman för tiden intill dess nästa

members. Board members are elected annually at the ordinary

ordinarie bolagsstämma hållits om sådan styrelsefråga inte tas

shareholders’ meeting for the period until the next ordinary

upp på extra bolagsstämma. Styrelsen svarar för bolagets

shareholders’ meeting has been held. The board is responsible

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

for the Company’s organization and the management of

Styrelsen utser verkställande direktör för bolaget och fastställer

Company business. The board shall appoint a chief executive

riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens

officer for the Company and establish guidelines and

handhavande av bolagets löpande angelägenheter.

directives for the chief executive officer’s handling of the
Company’s current concerns.

Styrelsens ordförande skall tillse att styrelsen sammankallas när

The chairman of the board shall convoke a board meeting

så behövs, dock skall minst fyra ordinarie sammanträden per år

whenever it is deemed necessary, however, a minimum of

hållas. Extra sammanträde skall hållas då ordföranden,

four ordinary board meetings shall be held every year.

verkställande direktören eller någon av styrelseledamöterna så

Extraordinary meetings shall be held at the request of the

begär.

chairman, the chief executive officer or any board member.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är

The board reaches the quorum if at least half of its members
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närvarande. Beslut får dock icke fattas, om ej, i mån av

are present. However, a resolution may not be passed unless

möjlighet, samtliga styrelsemedlemmar beretts tillfälle att

all board members have, as far as possible, been given the

deltaga i ärendets behandling. Som styrelsens beslut gäller den

opportunity to take part in the handling of the matter. The

mening som mer än hälften av de närvarande biträtt eller, vid

board resolution shall be the opinion supported by more than

lika röstetal, den mening som ordföranden förenar sig om.

half the present board members or, at even votes, the
opinion supported by the chairman.

Om styrelseledamöterna så finner lämpligt, kan för information

Non members of the board may be invited to attend a board

eller diskussion i viss fråga utomstående kallas till styrelsens

meeting for the purpose of information or discussion

sammanträden.

regarding a specific matter.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

Minutes shall be kept at board meetings.

Vid första styrelsemöte efter bolagsstämma där beslut om val av

At the first board meeting after a shareholders’ meeting that

ny styrelse skett, skall styrelsen inom sig utse en

has decided upon the election of a new board, the board

styrelseordförande och vice styrelseordförande, som erhåller

shall appoint a new chairman of the board and deputy

sådant mandat för tiden fram till och med nästa ordinarie

chairman of the board among its members for a term until

bolagsstämma, om inte annat beslutas i majoritet på en

the next ordinary shareholders’ meeting, unless a majority at

mellankommande extra bolagsstämma.

an intervening extraordinary shareholders’ meeting decides
otherwise.

Där så är påkallat, skall styrelsen kunna kallas till extra

If required, the board may be convoked for an extraordinary

styrelsemöte utöver de ordinarie mötena, varvid styrelsens

board meeting, for which purpose the chairman shall, at his

ordförande har att, på eget initiativ eller på anmälan av annan

own initiative or at the request of another board member,

styrelseledamot, sammankalla till sådant extra styrelsemöte. Är

convoke an extraordinary board meeting in addition to the

styrelsens ordförande och vice styrelseordförande förhindrade att

ordinary board meetings. If the chairman and the deputy

kalla till sådant möte, får övriga styrelseledamöter, minst två (2)

chairman of the board are unable to arrange such a meeting,

i förening, föranstalta om sådan kallelse.

a minimum of two (2) other board members may jointly
issue a notice to such a meeting.

9.

Bolagsstämma

9.

Shareholders’ Meeting

Bolagsstämma skall hållas då så erfordras enligt lag eller enligt

A shareholders’ meeting shall be held in accordance with

Bolagets bolagsordning eller när så i övrigt är påkallat. Ordinarie

statutory requirements, the Company’s articles of

bolagsstämma skall hållas i juni varje kalenderår och extra

association or if otherwise required by circumstances. The

bolagsstämma när så påkallas av Bolagets styrelse eller när minst

ordinary shareholders’ meeting shall take place in June

tio (10) procent av Aktieägarna begär detta skriftligen hos

every calendar year, while an extraordinary shareholders’

styrelsens ordförande eller om denne är förhindrad, av vice

meeting shall be held whenever it is deemed necessary by

styrelseordförande.

the Company board or when a minimum of ten (10) per cent
of the Shareholders address a written request for such a
meeting to the chairman of the board or, if the chairman is
unavailable, to the deputy chairman.
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Kallelse till sådan bolagsstämma skall ske genom brev eller e-

Notice to attend a shareholders’ meeting shall be sent out by

post, tidigast sex (6) veckor och utsänt senast fjorton (14) dagar

letter or e-mail no earlier than six (6) weeks and no later

innan bolagsstämman skall hållas, varvid de frågor som skall

than fourteen (14) days prior to the date of the shareholders’

behandlas på stämman, skriftligen skall anges i kallelsen.

meeting, and the notice shall contain the written agenda for
the meeting.

Om samtliga Aktieägare är personligen eller genom ombud

A shareholders’ meeting shall be considered duly convoked

närvarande vid en bolagsstämma, skall stämman ändock anses

if all Shareholders are either personally present or

behörigen sammankallad, även om kallelse ej skett på sätt

represented at a shareholders’ meeting, even if the notice to

angivits ovan.

attend was not given in accordance with the above.

Samtliga beslut på bolagsstämma skall biträdas av enkel

All resolutions reached at the shareholders’ meeting must

majoritet av de vid stämman representerade aktierösterna om ej

receive more than 50 per cent of the shareholders’ votes

annat anges i lag, bolagsordning eller detta Avtal. Kan sådan

represented on such a meeting unless otherwise stipulated by

majoritet inte uppnås, skall frågan antingen avföras från vidare

law, articles of association or the present Agreement. Unless

handläggning eller bordläggas till nästa bolagsstämma, varvid

such a majority is achieved, the matter shall either be

bordläggningsalternativet först skall tas till beslut. Om beslut att

abandoned or postponed until the next shareholders’

bordlägga sådan fråga inte erhåller majoritet av de vid stämman

meeting, after a vote of postponement has been passed.

representerade rösterna, skall frågan i sin dåvarande form

Unless a majority of the votes represented at the meeting

avföras från vidare handläggning.

favors the postponement of a matter, the same matter in its
present form shall be abandoned.

Undantag från regeln om enkel majoritet gäller beslut på

Exemptions from the 50 per cent majority rule apply to such

bolagsstämman där beslutet innebär att Bolaget genom beslutet

resolutions at shareholders’ meetings as would result in the

exponeras för ökade åtagande till ett belopp om femton (15)

Company becoming exposed to an increased undertaking

miljoner kr eller högre belopp. För att sådant beslut skall gälla

amounting to fifteen (15) million SEK or more. At least

skall detta biträdas av minst tre-fjärdedelar (3/4) av de vid

three quarters (3/4) of the votes represented at the meeting

stämman företrädda aktierna.

are required in order for such a resolution to be valid.

I samband med ordinarie bolagsstämma skall Bolaget lägga fram

The Company shall present the ordinary shareholders’

vid stämman gällande Ersättningsåtagande och gällande

meeting with the respective Undertaking to Indemnify valid

aktiebok, jämte information om förändringar av

at the time, the current share register as well as information

Ersättningsåtagande och aktiebok sedan senaste ordinarie

concerning amendments that have occurred to the

stämma.

Undertaking to Indemnify and the share register since the
last ordinary shareholders’ meeting.

Vad som i övrigt skall förekomma på bolagsstämman anges i

Other procedures to be carried out at the shareholders’

bolagsordningen.

meeting are stipulated in the articles of association.

10.

10.

Verkställande direktör
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Chief Executive Officer (CEO)

Verkställande direktör utses och entledigas av styrelsen. Förutom

The CEO is appointed and discharged by the board. In

de bestämmelser som särskilt reglerar firmateckning i Bolaget,

addition to the specific regulations pertaining to the

skall verkställande direktören inneha den behörighet som gäller

authority to sign for the Company, the CEO shall be

enligt aktiebolagslagen.

entrusted with the powers stipulated in the Companies Act

Om verkställande direktörens syssla är en heltidssyssla får

If the CEO’s position is a full-time occupation, the

innehavaren av sådan position inte utan styrelsens tillstånd

appointed CEO may not without the board’s consent hold

inneha andra befattningar, uppdrag eller sysselsättningar som

other positions, commissions or occupations that might

kan komma att inskränka på denna heltidssyssla eller på annat

infringe upon the full-time occupation as CEO or in any

sätt påverka verkställande direktörens fulla lojalitet gentemot

other way influence the CEO’s unrestricted loyalty toward

Bolaget.

the Company.

11.

11.

Revisorer

Auditors

Bolaget skall ha en (1) auktoriserad revisor samt en (1)

The Company shall have one (1) chartered auditor and one

revisorssuppleant, vilka utses genom beslut på bolagsstämma.

(1) deputy auditor who will be appointed by the
shareholders’ meeting.

12.

Firmateckning

12.

Authorised Signatory For The Company

Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två (2)

Signatures for the Company can be made by the board in its

styrelseledamöter i förening, samt i den utsträckning som

entirety, jointly by two (2) board members and, to the extent

föreskrivs i aktiebolagslagen, av den verkställande direktören.

stipulated in the Companies Act, by the Chief Executive
Officer.

13.

Finansiering och emission

13.

Financing And Issuing Of Shares

Bolagets verksamhet skall i första hand finansieras genom dess

The Company’s activities shall be financed primarily from

aktiekapital och reservfond samt i övrigt genom internt

its share capital and reserves and also from funds generated

genererade medel och/eller upplåning. Aktieägare har ingen

internally and/or loans. Shareholders are under no obligation

skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra

to provide additional capital or in any other way contribute

till Bolagets finansiering utöver vad som vid varje tid gäller

to the financing of the Company except what is stipulated at

enligt detta Avtal.

any time in the present Agreement.

Endast bolagsstämman kan besluta om emission samt om denna

A resolution concerning the issuing of shares and whether

skall vara i form av fondemission eller nyemission

shares should be issued in the form of a bonus issue or new
shares can only be reached by a shareholders’ meeting.

14.

Vinstdisposition

14.

12
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Allocation Of Profits

Styrelsen lämnar förslag till bolagsstämman om och i så fall hur

The board will present the shareholders’ meeting with a

disposition av bolagets vinstmedel skall ske. Sådan fråga kan

proposal concerning the possibility of an allocation of

även väckas av på stämman närvarande Aktieägare.

Company profits and its modalities. This matter may be
raised by any Shareholder present at the meeting.

15.

Frånträde

15.

Om Läkemedelsverket återkallar Aktieägares tillstånd att

Shareholder’s resignation

If the Swedish Medical Products Agency recalls a
Shareholder’s license to

a)

yrkesmässigt tillverka läkemedel,

a)

manufacture pharmaceutical drugs commercially,

b)

genomföra kliniska prövningar, eller

b)

carry out clinical trials, or

c)

bedriva partihandel i Sverige

c)

operate as a wholesaler in Sweden

och om sådan Aktieägare inte självmant begär sitt utträde som

and if the Shareholder in question does not of his own

aktieägare i Bolaget, anses sådan Aktieägare ha frånträtt detta

initiative announce his resignation as Shareholder in the

Avtal när Läkemedelsverkets eller Etikkommitténs beslut om

Company, the Shareholder shall be considered as having

återkallelse vunnit laga kraft. Senast vid denna tidpunkt är

resigned from the present Agreement at the time when the

Aktieägare även skyldig att hembjuda aktien till Depositarien när

revocation decision by the Swedish Medical Products

Depositarien eller av denne angiven företrädare så påkallar.

Agency’s or the Ethics Committee´s decision to recall has

Inlösen skall därvid ske till aktiens kvotvärde om ett-tusen (1000)

gained legal force. By this point in time at the latest, the

kr.

Shareholder is also obliged to offer his share for redemption
to the Depositary when requested to do so by the Depositary
or a representative appointed by the Depositary. Redemption
shall be effected at the share quota value of one thousand
(1,000) SEK.

I övrigt äger Aktieägare frånträda Avtalet genom skriftlig anmälan

Otherwise, Shareholders have the right to waive the

till Bolagets styrelse eller den styrelsen utser, varvid frånträdet

Agreement by written notification to the Company board or

skall anses ha skett per den 31 december samma år; dock gäller att

to a representative appointed by the board. The resignation

Aktieägare som innehar partihandelstillstånd är skyldig att iaktta

shall be considered to have taken place on 31 December of

en uppsägningstid av minst sex (6) månader före det

the same year, however, any Shareholder holding a

kalenderårsskifte då frånträdet anses ske. Aktieägare skall senast

wholesaler’s license must respect a minimum period of

vid tidpunkten för frånträde hembjuda aktie i Bolaget till i detta

notice of six (6) months before the end of the particular

Avtal utpekad Depositarie. Inlösen skall därvid ske till aktiens

calendar year when the resignation should take place. The

kvotvärde.

Shareholder must by the time of the resignation at the latest
offer any Company shares for redemption to the Depositary
mentioned in the present Agreement. Redemption shall be
effected at the share quota value.
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Aktieägare som frånträtt detta Avtal är skyldig att erlägga

Any Shareholder resigning from the present Agreement is

avgift/betalning enligt punkterna 6 och 7 ovan för tiden fram till

obliged to pay charges/make payments in accordance with

utträdet. Frånträdande Aktieägare ansvarar enligt punkten 6 ovan

Articles 6 and 7 above for the period of time until the

för sin andel i ersättningsbelopp för skador som anmälts till

resignation. In accordance with Article 6 above any

läkemedelsförsäkringen före utträdet. Frånträdande Aktieägare

resigning Shareholder is liable for his share of the amount of

som innehar partihandelstillstånd är dessutom skyldig att, om inte

indemnification for injuries reported to the Pharmaceutical

annat beslutas av Bolaget, ställa av styrelsen godkänd säkerhet för

Insurance prior to the resignation. Resigning Shareholders

fullgörandet av denna sin ansvarighet. Vad nu sagts gäller även

who hold a wholesaler’s license are also obliged to provide

Aktieägare som uteslutits.

such security as is approved by the board for the fulfilment
of their liability, unless the Company decides otherwise. The
latter shall also apply to excluded Shareholders.

Aktieägare som inte till Bolaget betalar sin andel i premie eller

Shareholders who fail to pay their share of the premium or

fakturerade avgifter inom tre (3) månader efter förfallodagen, kan

invoiced charges to the Company within three (3) months of

av Bolaget ha anses ha begärt sitt frånträde från detta Avtal vid

the due date may be considered by the Company to have

utgången av denna betalningsfrist. Senast vid frists utgång är

requested their resignation from the present Agreement at

Aktieägare även skyldig att hembjuda aktien till Depositarien när

the end of the payment period. Shareholders are also

Depositarien eller av denne angiven företrädare så påkallar.

requested to offer their shares for redemption to the

Inlösen skall därvid ske till aktiens kvotvärde.

Depositary at the request of the Depositary or a
representative appointed by the Depositary by the end of the
payment period at the latest. Redemption shall be effected at
share quota value.

Aktieägare som frånträtt Avtalet är skyldig att ersätta Bolaget i

Shareholders who have resigned from the Agreement are

enlighet med punkten 6 ovan för genom läkemedelsförsäkringen

obliged to reimburse the Company in accordance with

utbetalda skadebelopp för läkemedelsskada som orsakats av

Article 6 above for any damages paid by the pharmaceutical

läkemedel som medlemmen tillhandahållit före utträdet men som

insurance for pharmaceutical injuries caused by

anmäls efter detta.

pharmaceuticals provided by the Shareholder member prior
to the resignation but reported after the resignation.

För skador som rör kliniska läkemedelsprövningar som påbörjats

However, where injuries are concerned that occurred during

innan Aktieägaren frånträtt Avtalet, är dock Aktieägaren inte

clinical pharmaceutical trals, which began prior to the

skyldig att ersätta Bolaget för skador som anmäls upp till tolv (12)

Shareholder’s resignation from the Agreement, the

månader efter det att prövning har avslutats.

Shareholder is not obliged to reimburse the Company for
such injuries as were reported up to twelve (12) months after
testing was completed.

I övrigt gäller att frånträdande Aktieägare själv ansvarar för

Otherwise, resigning Shareholders shall themselves be liable

läkemedelsskador som orsakas av Aktieägarens läkemedel som

for pharmaceutical injuries caused by pharmaceuticals

denne tillhandahållit efter utträdet.

provided by the Shareholder after the resignation.
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16.Tvistelösning

16.

Resolution Of Disputes

Tvist mellan Bolaget och Aktieägare eller mellan Aktieägare i

Disputes arising between the Company and Shareholders or

denna deras egenskap skall slutligt avgöras genom skiljedom

among Shareholders in their capacity as Shareholders shall

enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares

be resolved by arbitration in accordance with the arbitration

Skiljedomsinstitut. Förfarandet skall vara normalt men med en

rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber

(1) skiljeman, vilken utses av Skiljedomsinstitutet om inte de

of Commerce. Normal arbitration procedures shall apply but

tvistande parterna kommer överens om annat.

with one (1) sole arbitrator to be appointed by the
Arbitration Institute, unless the disputing parties agree
otherwise.

Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm och genomföras på

The arbitration procedure shall take place in Stockholm and

det svenska språket om ej annat överenskommet.

be conducted in the Swedish language unless otherwise
agreed.

17.

Medverkan till Läkemedelsskadenämndens

17.

Participation In The Activities Of The

verksamhet

Pharmaceutical Injury Panel

Bolagets styrelse utser två (2) ledamöter samt två (2) suppleanter

The Company board shall appoint two (2) members and two

i Läkemedelsskadenämnden samt lämnar förslag beträffande

(2) deputies to the Pharmaceutical Injury Panel and submit

arbetsordning för denna nämnd.

proposals concerning the work programme of this Panel.

18.

18.

Ändring av detta Avtal

Amendments To The Present Agreement

Ändringar och tillägg till detta Avtal kan ske genom beslut på

Amendments and additions to the present Agreement may

bolagsstämma om minst nittio (90) procent av de vid sådan

be decided by the shareholders’ meeting if a minimum of

stämma närvarande Aktieägare och aktier beslutar om detta.

ninety (90) per cent of the Shareholders and shares present

Beslutet skall protokolleras och kommuniceras utan dröjsmål till

at the meeting vote in favour of the respective amendment

samtliga Aktieägare som därmed blir bundna av ändring eller

or addition. Any such decision must be recorded and

tillägget.

communicated without delay to all Shareholders who
thereupon become bound by the amendment or addition.

Detta Aktieägaravtal är ursprungligen upprättat i cirka ett-

The present Shareholders’ Agreement has originally been

hundra-sjuttio (170) likalydande originalexemplar av vilka de

drawn up in approximately one hundred seventy (170)

cirka ett-hundra-sjuttio (170) Aktieägarna tar var sitt

identical original copies, of which the approximately one

originalexemplar och till Bolaget översändes en vidimerad kopia

hundred seventy (170) Shareholders take one original copy

av det underskrivna avtalet.

each and return a certified copy of the signed Agreement to
the Company.

Bolaget kommer att sammanställa en lista över undertecknande

The Company will compile a list of the undersigned

Aktieägare och översända sådan lista till envar av dessa

Shareholders and send a copy of the same list to each of the

15
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Aktieägare. Denna skall därvid fogas som Bilaga 1 till detta

Shareholders The list shall be added to the present

Avtal.

Agreement as Appendix 1.

19.

Kontaktuppgifter

19.

Contact information

Aktieägare ska hålla Bolaget underrättat om ändringar i

Shareholders must notify the Company of any changes of

Aktieägares kontaktuppgifter såsom postadress, elektroniska

it’s contact information, such as postal address, electronic

adresser och telefonnummer.

addresses and telephone numbers.

Aktieägare ska tillse att det vid varje tidpunkt finns en

Shareholder must at all times have an individual person

kontaktperson utsedd, vars namn, adress, telefonnummer och e-

appointed as contact to the Company, and must notify the

postadress ska meddelas Bolaget.

Company of the person’s name, address, telephone number
and e-mail address.

_______

_______

Ovanstående Aktieägaravtal har vi läst och förstått och

We the undersigned have read and understood the above

genom vår underskrift härmed bekräftat som gällande för

Shareholders’ Agreement and by our signature confirm our

oss i egenskap av Aktieägare i Bolaget

compliance therewith in our capacity as Company
Shareholders.

Den engelska översättningen har skrivits som information för

The English translation of this Agreement has been drafted

icke-svensktalade läsare av detta Avtal och endast den svenska

for information only for the non-Swedish speaking readers,

versionen skall vara föremål för eventuell tolkning av avtalets

and the Swedish version shall be the sole text for any legal

innehåll.

interpretation of the contents of this Agreement.
_______

__________________________

______________2020

Place of signing

Date

_______

Company Name _____________________________
Company Reg no / VAT .nr:_____________________________
____________________________________
Underskrift, behörig företrädare för Aktieägaren
Signature, authorized representative of the Shareholder

16
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En (1) aktie
One (1) share

En (1) aktie
One (1) share

AKTIEBREV
Share Certificate

LFF Service AB, (privat) org. nr. 556197-9211
LFF Service AB (private limited company), Reg. No. 556197-9211

En (1) aktie med aktienummer 270
One (1) share with Share No.262

Aktien har utfärdats till och har till fullo betalts av
This share has been issued to and paid in full by

LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN, org nr 802008-6479
som tillförsäkras motsvarande andel i bolaget med rättigheter och skyldigheter

who is hereby assured the corresponding proportion in the company with rights and obligations

enligt gällande lag och bolagsordning.
according to law and articles of association

Denna aktie omfattas av hembudsförbehåll enligt bolagsordningen

This share is subject to post-sale purchase rights according to the articles of association

Stockholm den 20 Januari 2009

Anders Öhlén

Styrelseledamot/Board Member

Tobias Olsson

Styrelseledamot/Board Member

Lennart Nathell

Styrelseledamot/Board Member

Ulf Janzon

Styrelseledamot/Board Member

En (1) aktie
One (1) share

Birgitta Wallnér

Styrelseledamot/Board Member

Ingela Segerborg

Styrelseledamot/Board Member

Sidan 1 (2)
Page 1 (2)
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En (1) aktie

En (1) aktie

One (1) share

One (1) share

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
Läkemedelsindustriföreningens Service AB
____________________________________________
Företag
Company

556170-1268
_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By

Läkemedelsförsäkringsföreningen

____________________________________________
Företag
Company

802008-6479

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller
______________________________________

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer
__________________________________________

Robert Ström, by commission and power of attorney

Enligt fullmakt/Authority by proxy

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
Läkemedelsindustriföreningens Service AB
____________________________________________
Företag
Company

556170-1268
_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

______________________________________

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

__________________________________________

Enligt fullmakt/Authority by proxy

En (1) aktie
One (1) share
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Sidan 2(2)
Page 2 (2)

En (1) aktie
One (1) share

En (1) aktie
One (1) share

TILLHÖR AKTIEBREV MED AKTIENUMMER 149..
Belongs to share with share No 149
Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

_______________________________________

______________________________________

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

______________________________________

________________________________________

En (1) aktie
One (1) share
3
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En (1) aktie

En (1) aktie

One (1) share

One (1) share

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

______________________________________

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

__________________________________________

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By

____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

______________________________________

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

__________________________________________

En (1) aktie
One (1) share
4

Sidan 4(4)
Page 4 (4)
618 (737)

En (1) aktie
One (1) share

En (1) aktie
One (1) share

TILLHÖR AKTIEBREV MED AKTIENUMMER 207
Belongs to share with share No 207
Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

_______________________________________

______________________________________

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By
____________________________________________
Företag
Company

________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

______________________________________

________________________________________

En (1) aktie
One (1) share
5
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En (1) aktie

En (1) aktie

One (1) share

One (1) share

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

______________________________________

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

__________________________________________

Härmed överlåtes och transfereras denna aktie
This share is hereby sold and transferred
Till
To
____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Av
By

____________________________________________
Företag
Company

_________________________
Org. nr
Bus. Reg. No.

Datum/Date __________________________________
Undertecknat för säljarens räkning
Signed on behalf of the Seller

______________________________________

Undertecknat för köparens räkning
Signed on behalf of the Buyer

__________________________________________

En (1) aktie
One (1) share
6
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23
Redovisning av regionalt
partistöd till politiska partier
år 2019 och utbetalning av
partistöd för år 2021
20RS5116

654 (737)

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Nämndadministration, Kristina Berglund

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 20RS5116

Organ

Regionfullmäktige

Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år
2019 och utbetalning av partistöd för år 2021
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med
redovisningar av hur partistödet för 2019 har använts, samt
att partistöd för 2021 ska betalas ut.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår
bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska
endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens
innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige
besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu har lämnat in
redovisning för 2019, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för
2021.
Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera
anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte
lämnar redovisning. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har
använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i
fullmäktige i Region Örebro län har nu lämnat in redovisning.

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Nämndadministration, Kristina Berglund

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 20RS5116

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Utöver att det allmänt sett är bra med aktiva politiska partier, medför beslutet inga
särskilda konsekvenser i angivet avseende.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ytterligare budgetkonsekvenser.
Uppföljning
Partistödet följs upp genom årliga redovisningar.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Redovisning från de politiska partierna

Skickas till:
Respektive parti
Regionkansliet – staben Ekonomi

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Sverigedemokraterna Örebro län
875002-4187

Resultatrapport

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Preliminär

Sida:

1(2)

Utskrivet:

20-01-18

Senaste vernr:

11:32
A238

Perioden

Ackumulerat

Nettoomsättning
3740
Öres- och kronutjämning
S:a Nettoomsättning

-0,24
-0,24

-0,24
-0,24

Övriga rörelseintäkter
3986
Erhållna Regionalbidrag
S:a Övriga rörelseintäkter

1 395 000,00
1 395 000,00

1 395 000,00
1 395 000,00

S:a Rörelseintäkter mm

1 394 999,76

1 394 999,76

-8 748,00
-8 748,00

-8 748,00
-8 748,00

1 386 251,76

1 386 251,76

-123 652,00
-2 783,00
-441,30
-22 690,00
-3 473,55
-28 592,40
-25 152,09
-3 675,50
-27 808,00
-19 310,20
-11 476,00
-450,00
-3 048,00
-152 394,00
-7 013,42
-1 743,70
-3 723,00
-5 203,90
-48 341,00
-36 288,00
-428,00
-106 476,90
-348 750,00
-9 802,00
-9 729,12
-1 002 445,08

-123 652,00
-2 783,00
-441,30
-22 690,00
-3 473,55
-28 592,40
-25 152,09
-3 675,50
-27 808,00
-19 310,20
-11 476,00
-450,00
-3 048,00
-152 394,00
-7 013,42
-1 743,70
-3 723,00
-5 203,90
-48 341,00
-36 288,00
-428,00
-106 476,90
-348 750,00
-9 802,00
-9 729,12
-1 002 445,08

-12 555,00
-1 506,60
-4 418,16
-18 479,76

-12 555,00
-1 506,60
-4 418,16
-18 479,76

-1 029 672,84

-1 029 672,84

365 326,92

365 326,92

-15 375,08
-34 600,00
-49 975,08

-15 375,08
-34 600,00
-49 975,08

315 351,84

315 351,84

315 351,84

315 351,84

Rörelsens intäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4990
Lagerförändring
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010
Lokakostnader
5020
El för belysning
5060
Städning och renhållning
5410
Förbrukningsinventarier
5611
Drivmedel personbilar
5617
Kostnader personbil
5800
Resekostnader
6071
Representation och resor DO
6075
Möteskostnader
6110
Kontorsmaterial
6211
Telefoni/internet
6250
Postbefordran
6310
Företagsförsäkringar
6491
Extern Utbidningskostnad
6492
Medlemsaktiviteter
6493
Ungdomsverksamhet
6494
SD Kvinnor
6495
Fulmäktigegruppen
6496
Landsdagar
6540
IT
6570
Bankkostnader
6931
Val
6940
Partigemensam fond
6985
Säkerhet
6991
Övr avdr gill kostnad
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
Löner till kollektivanställda
7082
Semesterlöner till kollektivanställda
7510
Arbetsgivaravgifter 31,42%
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar

7830
7834
S:a Avskrivningar

Avskrivning inventarier
Avskrivning bilar och maskiner

Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
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Sverigedemokraterna Örebro län
875002-4187
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatrapport
Preliminär

Sida:
Utskrivet:
Senaste vernr:

2(2)
20-01-18
11:32
A238

Perioden

Ackumulerat

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-189,00
-189,00

-189,00
-189,00

S:a Resultat från finansiella investeringar

-189,00

-189,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

315 162,84

315 162,84

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

315 162,84

315 162,84

Resultat före skatt

315 162,84

315 162,84

Beräknat resultat

315 162,84

315 162,84

-315 162,84

-315 162,84

Resultat från finansiella investeringar

8999

Årets resultat
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24
Redovisning av beslutade
medborgarförslag
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www.regionorebrolan.se

Protokoll
Sammanträdesdatum

Servicenämnd

2020-05-18

§ 45 Svar på medborgarförslag om besöksparkering utanför
Stora Holmens öppenvårdsmottagning,
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 20RS2142

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit som handlar om reservera 3-4 besöksparkeringsplatser
på parkeringen utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning för barn. Medborgarförslaget
skrevs då närmaste besöksparkering till Stora Holmens öppenvårdsmottagning fanns i
parkeringshuset. Den 9 mars 2020 öppnades parkeringen framför M-huset för besökare –
den parkeringen ligger i anslutning till Stora Holmens öppenvårdsmottagning.
Tomten som Stora Holmens barnmottagning ligger på och som i dagsläget används till
personalparkering kommer i närtid att vara en byggarbetsplats och det är därför inte möjligt
att där reservera parkeringsplatser.
Förslagsställaren föreslår också en liknande registrering av parkerad bil som finns utanför
akuten, vilket innebär att patienter får stå 4 timmar gratis vid besök på akuten.
Servicenämnden anser att besökare till Stora Holmens öppenvårdsmottagning skall erlägga
parkeringsavgift.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 FöredragningsPM servicenämnden 2020-05-18, medborgarförslag om besöksparkering
vid Stora Holmens öppenvårdsmottagning
 Svar på medborgarförslag om besöksparkering utanför Stora Holmens
öppenvårdsmottagning
 Inbjudan till förslagställare
Beslut
Servicenämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Skickas till
Förslagsställaren

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

25
Avskrivning av motion från
Mats Seijboldt (SD) om förbud
mot ansiktsmaskering i
kollektivtrafiken
19RS7827

670 (737)

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Nämndadsministration, Kristina Berglund

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS7827

Organ

Regionfullmäktige

Avskrivning av motion från Mats Seijboldt (SD) om
förbud mot ansiktsmaskering i kollektivtrafiken
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avskrivs från vidare handläggning eftersom motionären tagit tillbaka
motionen.
Sammanfattning
Motionären har tagit tillbaka motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för ovanstående perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24

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

26
Besvarande av motion från
Jihad Menhem (V) om att
inrätta ett idrottspris och
idrottsstipendium
19RS560

672 (737)

www.regionorebrolan.se

1 (4)

Tjänsteställe, handläggare

Kultur och ideell sektor, Mona Hedfeldt

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS560

Organ

Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att
inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
I en motion från Jihad Menhem (V) föreslås att Region Örebro län inrättar ett
idrottspris och ett idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer
utförda av idrottsföreningar eller enskilda idrottare i Örebro län. I svaret föreslås att
motionen avslås. Vidare framhålls att idrotten är viktig ur flera perspektiv, och att den
stöds och bör stödjas av det offentliga på olika sätt, men att inrättande av pris och
stipendium inte är de främsta verktygen för att göra detta.
Ärendebeskrivning
I motionen lyfts idrotten som folkrörelse med stor barn- och ungdomsverksamhet och
viktigt arbete för förbättrad folkhälsa, demokrati och delaktighet. Idrotten som
integrationsarena och dess roll i rehabilitering av funktionsnedsatta lyfts också. I
motionen föreslås att Region Örebro län inrättar ett idrottspris och ett idrottstipendium
som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar eller enskilda idrottsutövare i Örebro län. I motionen föreslås också att
idrottspris och idrottsstipendium delas ut i samband med utdelning av Region Örebro
läns kulturpris och kulturstipendium.
Bedömning
Idrottens insatser är betydelsefulla för den regionala utvecklingen, inte minst för social
sammanhållning, demokrati, folkhälsa och meningsfull fritid. Stöd till och samverkan
med idrotten i länet är därför viktigt. Däremot är det inte givet att stipendium och pris
är prioriterat när det gäller utvecklingsarbete.
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Idag stödjer Region Örebro län länsidrotten genom föreningsbidrag till Örebro läns
idrottsförbund (inklusive SISU) och Värmlands idrottsförbund (där Karlskoga och
Degerfors ingår). Region Örebro län samverkar med Örebro läns idrottsförbund och
SISU inom ramen för Överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd
hälsa (tidigare kallat folkhälsoavtalen). ÖLIF ingår också i Partnerskapet för regional
utveckling utifrån den regionala utvecklingsstrategin som representant för
civilsamhället. ÖLIF deltar också i Partnerskapet för sociala innovationer som
koordineras av Region Örebro län.
I länet uppmärksammas idag prestationer inom idrotten på olika sätt. På Örebrogalan
delas ett pris till Årets idrottsledare ut. Örebro läns idrottsförbund och SISU är
prisvärdar. Priset tilldelas en ideell idrottsledare som har gjort stora insatser för
idrotten och som är verksam inom Örebro län. Vidare bjuder Landshövding Maria
Larsson in elitidrottare från länet till slottet om har tagit svenskt eller nordiskt guld
eller medalj i EM/VM eller motsvarande internationell tävling i en individuell idrott
eller en lagidrott och delar ut diplom till dem. 2009-2018 hade ÖLIF också möjlighet
att dela ut stipendier genom Sören Gunnarssons fond till någon/några som främjat
kvinnors idrottande i länet.
Stöd till och samverkan med idrotten i länet är viktigt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Viktiga utgångspunkter är folkhälsa, social sammanhållning och
demokrati. Idrotten gör inom dessa områden viktigt arbete, exempelvis genom att
arbeta med folkhälsa utifrån satsningar på idrott hela livet och integrationsarbete. Mot
bakgrund av detta bredare arbete och att framgångsrika prestationer redan lyfts i andra
sammanhang är det inte självklart att inrättande av ytterligare ett regionalt idrottspris
och ett idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika idrottsliga prestationer
är prioriterat. Idrottens generella premierande av prestation, kritik mot tidiga elitsatsningar för barn/unga, bredare satsningar på idrott för folkhälsa och sammanhållning och idrottens arbete med värdegrund och trygg idrott behöver ställas mot
varandra. Att stödja och bekräfta idrottens roll i samhället och i människors liv är
viktigt. Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv är dock idrottens bredare arbete för
folkhälsa och social sammanhållning mer strategiskt än uppmärksammande av
framgångsrika prestationer.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 6 februari 2020.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att
motionen ska avslås.
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Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 september 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer den båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Ett idrottspris och ett idrottsstipendium skulle kunna stärka barn- och
jämställdhetsperspektiven om de utformas i linje med dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inga konsekvenser ur ekonomiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24.
Svar på motionen.
Motionen.
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Jihad Menhem (V)

Svar på motion från Jihad Menhem (V), angående att
inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium
I motionen lyfts idrotten som folkrörelse med stor barn- och ungdomsverksamhet och
viktigt arbete för förbättrad folkhälsa, demokrati och delaktighet. Idrotten som
integrationsarena och dess roll i rehabilitering av funktionsnedsatta lyfts också. I
motionen föreslås att Region Örebro län inrättar ett idrottspris och ett idrottsstipendium som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av
idrottsföreningar eller enskilda idrottsutövare i Örebro län. I motionen föreslås också
att idrottspris och idrottsstipendium delas i samband med utdelning av Region Örebro
läns kulturpris och kulturstipendium.
Idrottens insatser är betydelsefulla för den regionala utvecklingen, inte minst för
social sammanhållning, demokrati, folkhälsa och meningsfull fritid. Stöd till och
samverkan med idrotten i länet är därför viktigt. Däremot är det inte givet att
stipendium och pris är en prioriterat när det gäller utvecklingsarbete.
Idag stödjer Region Örebro län länsidrotten genom föreningsbidrag till Örebro läns
idrottsförbund (ÖLIF) (inklusive SISU) och Värmlands idrottsförbund (där Karlskoga
och Degerfors ingår). Region Örebro län samverkar med Örebro läns idrottsförbund
och SISU inom ramen för Överenskommelser om samverkan för god, jämlik
och jämställd hälsa (tidigare kallat folkhälsoavtalen). ÖLIF ingår också i
Partnerskapet för regional utveckling utifrån den regionala utvecklingsstrategin som
representant för civilsamhället. ÖLIF deltar också i Partnerskapet för sociala
innovationer som koordineras av Region Örebro län.
I länet uppmärksammas idag prestationer inom idrotten på olika sätt. På Örebrogalan
delas ett pris till Årets idrottsledare ut. Örebro läns idrottsförbund och SISU är
prisvärdar. Priset tilldelas en ideell idrottsledare som har gjort stora insatser för
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idrotten och som är verksam inom Örebro län. Landshövdingen bjuder in elitidrottare
från länet till slottet om har tagit svenskt eller nordiskt guld eller medalj i EM/VM
eller motsvarande internationell tävling i en individuell idrott eller en lagidrott och
delar ut diplom till dem. 2009-2018 hade ÖLIF också möjlighet att dela ut stipendier
genom Sören Gunnarssons fond till någon/några som främjat kvinnors idrottande i
länet.
Stöd till och samverkan med idrotten i länet är viktigt ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Viktiga utgångspunkter är folkhälsa, social sammanhållning och
demokrati. Idrotten gör inom dessa områden viktigt arbete, exempelvis genom att
arbeta med folkhälsa utifrån satsningar på idrott hela livet och integrationsarbete. Mot
bakgrund av detta bredare arbete och att framgångsrika prestationer redan lyfts i andra
sammanhang är det inte självklart att inrättande av ytterligare ett regionalt idrottspris
och ett idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika idrottsliga
prestationer är prioriterat. Idrottens generella premierande av prestation, kritik mot
tidiga elitsatsningar för barn/unga, bredare satsningar på idrott för folkhälsa och
sammanhållning och idrottens arbete med värdegrund och trygg idrott behöver ställas
mot varandra. Att stödja och bekräfta idrottens roll i samhället och i människors liv är
viktigt. Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv är dock idrottens bredare arbete för
folkhälsa och social sammanhållning mer strategiskt än uppmärksammande av
framgångsrika prestationer. Förslaget är därför att motionen avslås.
Ett idrottspris och ett idrottsstipendium förutsätter att ekonomiska medel avsätts och
att personella resurser avsätts för ändamålen.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska avslås.
För Region Örebro län

Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli
Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region Örebro
län
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Vänsterpartiet att läkare ska kunna skriva ut kulturell aktivitet på
recept och att det ska ses som ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med
andra, för bland annat långtidssjukskrivna.
För att införa ett koncept som kultur på recept så skulle det krävas goda
evidensbaserade underlag. Hälso- och sjukvården bör framför allt erbjuda insatser och
behandlingar som är evidensbaserade, eller som är rekommenderade av
Socialstyrelsen.
Det finns olika sätt att arbeta hälsofrämjande på inom vården. Inom psykiatrin finns
sedan tidigare dans som ett behandlingsalternativ. Inom Region Örebro län pågår även
hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården, med fokus på levnadsvanor. Kultur
och hälsa är ett av två prioriterade områden i den kulturplan som är beslutad. Det finns
i Region Örebro län förutsättningar och möjligheter att arbeta vidare med såväl
området kultur och hälsa som det hälsofrämjande arbetet.
Beredning
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 oktober 2019.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att motionen ska anses
besvarad.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet den 23 oktober 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att motionen ska avslås.
Yrkanden
Anneli Mylly (V) yrkar bifall till motionen.
Karin Sundin (S) yrkar avslag på motionen.
Deltar inte i beslutet
Monika Aune (MP) deltar inte i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Anneli Mylly (V) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för motionen.
Regionstyrelsen behandlande ärendet den 27 februari 2020.
Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Då förslag till beslut inte innebär någon förändring har det heller inga konsekvenser
för dessa perspektiv.
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Ekonomiska konsekvenser
Då förslag till beslut inte innebär någon förändring har det inte några ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Svar på motionen
Motionen
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Svar på motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly
(V) om att införa kultur på recept i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige
ska besluta om att införa kultur på recept i Region Örebro län.
Regionstyrelsen får med anledning av motionen ge följande yttrande.
För att kunna införa något som kultur på recept så skulle det krävas goda
evidensbaserade underlag. Som exempel finns det vid förskrivning av Fysisk aktivitet
på recept (FaR) tydliga rekommendationer och förskrivningsstöd genom FYSS, ett
nationellt dokument med evidensbaserade rekommendationer för olika diagnoser och
sjukdomstillstånd. Region Örebro län bör framför allt erbjuda insatser och
behandlingar som det finns evidens för, eller som är rekommenderade av
Socialstyrelsen.
Dans är sedan tidigare ett behandlingsalternativ inom psykiatrin, där det inom kort
kommer startas en dansgrupp inom ramen för fysioterapin. Det finns även möjlighet
att förskriva dans inom ramen för FaR. Sedan tidigare finns även forsknings- och
utvecklingsverksamheten ”Dans för hälsa”, en metod som riktar sig till flickor i
tonåren med psykisk ohälsa.
Det finns i dagsläget också plattformar för såväl hälsofrämjande som kulturutövande
arbete inom Region Örebro län. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har det
hälsofrämjande arbetet fokus på de levnadsvanor som främst bidrar till den samlade
sjukdomsbördan i Sverige. Det gäller tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig
fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Region Örebro län arbetar med
framtagande av en ny kulturplan som ska gälla mellan år 2020 – 2023. I kulturplanen
finns två prioriterade områden, där det ena området är kultur och hälsa. Det finns
såväl förutsättningar och möjlighet att utveckla former för kultur och hälsa, liksom
bibehålla och utveckla det hälsofrämjande arbete med de verktyg som finns i Region
Örebro län.
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

För Region Örebro län
Andreas Svahn (S)
Regionstyrelsens ordförande
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats
Gunnarsson (MP) om att upprätta en utvecklingsplan för
naturturismen
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Miljöpartiet genom Monika Aune och Mats Gunnarsson har ställt en motion om
framtagande av en handlingsplan för naturturismen. Sedan tidigare finns en
handlingsplan för Besöksnäring som är antagen av nämnden för regional tillväxt i juni
2018. Region Örebro län har också såväl produkt- som marknadsföringsansvaret för
Bergslagsleden. I länet finns också ett samarbete kring mountainbikeleder under
varumärket Bergslagen cycling.
Naturturismen är redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan
befintlig handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta
fram särskild plan för naturturism.
Ärendebeskrivning
Bakgrund och nuläge
Örebroregionen erbjuder stora naturtillgångar och har en mycket bra infrastruktur för
bland annat kanot-, vandring- och cykelleder. Trenden inom besöksnäringen går mer
och mer mot att resenärer vill aktivera sig i naturen. Genom riktade satsningar i
Örebroregionen de senaste tre åren på främst aktiviteter som cykel och vandring, har
regionen tagit plats som en attraktiv outdoor-region för såväl svenska som utländska
besökare.
Idag har Region Örebro län ett produktägarskap för Bergslagsleden samt för ett antal
kanotleder. Det innebär att vi aktivt arbetar med att underhålla, mobilisera, utveckla
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och marknadsföra lederna. För cykellederna inom Bergslagen cycling har Regionen ett
samordningsansvar vilket är reglerat i avtal med berörda kommuner. Utöver detta
pågår just nu ett marknadsföringsprojekt för att stärka mobiliseringen av samarbetet
ytterligare och genomföra marknadsföringsstärkande insatser, dels för att öka den
lokala kännedomen om varumärket. Under 2019 har Region Örebro län investerat i
person och cykelräknare utefter lederna. Första året visar statistiken att 4 304 cyklister
har passerat på tre mountainbikeleder i regionen (1 maj till 1 oktober). När det kommer
till Bergslagsleden så har leden årligen ca 30 000 vandrare och för varje år ökar antalet
internationella vandrare.
Turismen bidrar till en hållbar utveckling för lokalsamhället, både ur ett socialt och
ekonomiskt perspektiv. Den bidrar även till regionens attraktionsvärde. De senaste
åren har besöksnäringen vuxit sig allt starkare i Örebroregionen och antalet gästnätter
har ökat markant. 2018 hade vi i länet cirka 1,3 miljoner gästnätter och en ökning på
cirka 70 procent för utländska turister under våra tre sommarmånader.
Befintliga strategier, styrdokument och utvärdering
I juni 2014 beslutade regionstyrelsen att anta det Regionala Handlingsprogrammet för
Turism 2015-2020 och 2018 antogs en Handlingsplan för Turism och Friluftsliv som
bygger vidare på det Regionala Handlingsprogrammet för Turism och dess
formulerade mål. Handlingsplanen innehåller en tydlig rollfördelning mellan
kommuner/destination och region.
Under våren 2019 fick tjänstemän inom turism på Region Örebro län i uppdrag att
utvärdera det nuvarande arbetssättet för turism- och besöksnäringsutvecklingen i
regionen. Syftet med utvärderingen är att se över nuvarande arbetssätt och blicka
framåt för att se hur kommunerna och Region Örebro län tillsammans kan samverka.
Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras för kommunchefer och
regiondirektör den 12 december.
Följande frågeställningar kommer att besvaras i utvärderingen:
- Hur har arbetssättet med den geografiska destinationsindelningen fungerat?
- Vilka hinder och glapp finns?
- Hur kan vi tillsammans möta framtiden, utifrån de utmaningar som kommuner och
besöksnäringen står inför?
- Hur, vad och varför ska vi samverka kring för att bli en stark och attraktiv besöksregion?
Framtida regional besöksnäringsstrategi från och med 2021
I slutet av 2019 kommer regeringen att lansera Sveriges första nationella besöksnäringsstrategi. Denna strategi kommer att ligga till grund för den nya regionala
strategin, där det regionala arbetet ska påbörjas under 2020.
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Tjänsteställe, handläggare

Område näringslivsutveckling, Kristina Eklöf

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS1982

Naturturismen är betydelsefull för länet, kanske den mest betydelsefulla gemensamma
nämnaren inom turism och besöksnäring i regionen. Därför är naturturismen redan en
stor del i våra befintliga planer och kommer att ha en stor roll även i kommande
revideringar av befintliga planer för besöksnäring/turism. Bedömningen är därför att
det inte behövs en separat handlingsplan för naturturism.
Bedömning
Naturturismen har redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan
befintlig handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta
fram särskild plan för naturturism.
Beredning
Regional tillväxtnämnd behandlade ärendet den 11 december 2019.
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
motionen ska anses besvarad.
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 27 februari 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Förslaget anses inte få några konsekvenser för miljö-, barn och
jämställdshetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget anses inte få några ekonomiska konsekvenser.
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Område näringslivsutveckling, Kristina Eklöf
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FöredragningsPM
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Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Svar på motionen
Motionen
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Sammanträdesdatum

2019-12-11

Beteckning

Dnr: 19RS1982

Monika Aune, Mats Gunnarsson (MP)

Svar på motion från Monika Aune och Mats Gunnarsson
(MP) om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen
Bakgrund och nuläge
Örebroregionen erbjuder stora naturtillgångar och har en mycket bra infrastruktur för
bland annat kanot-, vandring- och cykelleder. Trenden inom besöksnäringen går mer
och mer mot att resenärer vill aktivera sig i naturen. Genom riktade satsningar i
Örebroregionen de senaste tre åren på främst aktiviteter som cykel och vandring, har
regionen tagit plats som en attraktiv outdoor-region för såväl svenska som utländska
besökare.
Idag har Region Örebro län ett produktägarskap för Bergslagsleden samt för ett antal
kanotleder. Det innebär att vi aktivt arbetar med att underhålla, mobilisera, utveckla
och marknadsföra lederna. För cykellederna inom Bergslagen cycling har Regionen
ett samordningsansvar vilket är reglerat i avtal med berörda kommuner. Utöver detta
pågår just nu ett marknadsföringsprojekt för att stärka mobiliseringen av samarbetet
ytterligare och genomföra marknadsföringsstärkande insatser, dels för att öka den
lokala kännedomen om varumärket. Under 2019 har Region Örebro län investerat i
person och cykelräknare utefter lederna. Första året visar statistiken att 4 304
cyklister har passerat på tre mountainbikeleder i regionen (1 maj till 1 oktober). När
det kommer till Bergslagsleden så har leden årligen ca 30 000 vandrare och för varje
år ökar antalet internationella vandrare.
Turismen bidrar till en hållbar utveckling för lokalsamhället, både ur ett socialt och
ekonomiskt perspektiv. Den bidrar även till regionens attraktionsvärde. De senaste
åren har besöksnäringen vuxit sig allt starkare i Örebroregionen och antalet gästnätter
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har ökat markant. 2018 hade vi i länet ca 1,3 miljoner gästnätter och en ökning på
cirka 70 procent för utländska turister under våra tre sommarmånader.
Befintliga strategier, styrdokument och utvärdering
I juni 2014 beslutade regionstyrelsen att anta det Regionala Handlingsprogrammet för
Turism 2015-2020 och 2018 antogs en Handlingsplan för Turism och Friluftsliv som
bygger vidare på det Regionala Handlingsprogrammet för Turism och dess
formulerade mål. Handlingsplanen innehåller en tydlig rollfördelning mellan
kommuner/destination och region.
Under våren 2019 fick tjänstemän inom turism på Region Örebro län i uppdrag att
utvärdera det nuvarande arbetssättet för turism- och besöksnäringsutvecklingen i
regionen. Syftet med utvärderingen är att se över nuvarande arbetssätt och blicka
framåt för att se hur kommunerna och Region Örebro län tillsammans kan samverka.
Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras för kommunchefer och
regiondirektör den 12 december.
Följande frågeställningar kommer att besvaras i utvärderingen:
- Hur har arbetssättet med den geografiska destinationsindelningen fungerat?
- Vilka hinder och glapp finns?
- Hur kan vi tillsammans möta framtiden, utifrån de utmaningar som kommuner och
besöksnäringen står inför?
- Hur, vad och varför ska vi samverka kring för att bli en stark och attraktiv
besöksregion?
Framtida regional besöksnäringsstrategi från och med 2021
I slutet av 2019 kommer regeringen att lansera Sveriges första nationella
besöksnäringsstrategi. Denna strategi kommer att ligga till grund för den nya
regionala strategin, där det regionala arbetet ska påbörjas under 2020.
Naturturismen är betydelsefull för länet, kanske den mest betydelsefulla
gemensamma nämnaren inom turism och besöksnäring i regionen. Därför är
naturturismen redan en stor del i våra befintliga planer och kommer att ha en stor roll
även i kommande revideringar av befintliga planer för besöksnäring/turism.
Bedömningen är därför att det inte behövs en separat handlingsplan för naturturism.
Regional tillväxtnämnd föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
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För Region Örebro län

Irén Lejegren (S)
Ordförande i regional tillväxtnämnd
Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör
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2019 -02- 28

miljöpartiet de gröna
TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO

Motion

2019-02-28

Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen
Sveriges och därmed Örebro läns natur är en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare
och intresset ökar. Enligt Naturvårdsverket bidrar naturturism till hållbar utveckling för
lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
Sveriges och Örebro läns natur är en attraktion för både oss som bor här och besökare från utlandet.
Den stimulerar till både friluftsliv hemma och lite längre bort. Dessa naturupplevelser kan bidra till
förståelse för natur- och miljövård. Genom ett aktivt arbete med att öka friluftsliv, natur- och
kulturturism ökar möjligheterna till berikande upplevelser för fler människor, menar
Naturvårdsverket.
För några år sedan presenterade forskningsinstitutet Etour en kartläggning av svensk naturturism.
Studien visade att naturturism omsätter flera miljarder, har en tydlig tillväxtpotential, och består av
företag som vill erbjuda naturupplevelser och bidra till en hållbar lokal utveckling.
Sveriges regering har nu gett Visit Sweden extra resurser för att öka kännedomen om Sverige som
naturdestination på en global marknad. Den ökade satsningen påbörjades under 2015 och har
formerats i programmet "Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden".
Visit Sweden menar att Sverige har en stark naturprofil hos utländska resenärer och den främsta
associationen till Sverige är ett vackert land med unik orörd natur, tillgänglig för alla. Öppenhet,
frihet och hållbarhet rankas också högt. Adventure Travel Trade Association, en internationell
medlemsorganisation för naturturism, pekar ut "adventure travel" som ett av de snabbast växande
områdena inom turism, där hållbara initiativ uppmuntras och resenärer stödjer lokala ekonomier.
2019 får Sverige och Göteborg vara värd för Adventure Travel World Summit. Sverige har valts bland
annat på grund av svenskarnas naturnära livsstil med hjälp av allemansrätten, det starka nationella
samarbetet för att utveckla naturturism och Sveriges höga rankning inom hållbarhet och innovation,
menar Visit Sweden. 850 deltagare från hela världen kommer att skapa nätverk och ta del av kunskap
och nyheter inom naturturism.
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I Örebro län finns därför en stark potential för en växande marknad inom naturturism. Den involverar
många aktörer såsom researrangörer, naturguider, hotell, transportföretag, uthyrningsföretag etc.
Det som behövs nu är en sammanhållande koordinerad planering för utvecklandet av marknaden i
länet — ett arbete som ligger väl inom ramen för ambitionerna i den regionala utvecklingsstrategin
RUS.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige
att uppdra åt regionala tillväxtnämnden att upprätta en särskild utvecklingsplan för
naturturismen i Örebro län, för beslut i fullmäktige 2020.
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Mats Gunnarsson (MP)
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Tjänsteställe, handläggare

Regionservice stab, Catharina Schlyter

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS2457

Organ

Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om
platsgaranti på Universitetssjukhuset Örebros
parkeringar för personal
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska avslås.
Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) har lämnat en motion om att Region Örebro län ska utreda
möjligheten att införa platsgaranti för personal inom Region Örebro län. I motionen
hänvisas bland annat till att det råder platsbrist vid Universitetssjukhuset Örebro vilket
då skulle innebära att personalen inte får en parkeringsplats trots att man betalat ett
månadskort.
Det har de senaste åren de facto inte funnits någon platsbrist på personalparkeringar
inom sjukhusområdet, däremot har vissa parkeringar varit mindre populära än andra.
Parkeringar vid den östra delen av Södra Grev Rosengatan hyrdes in i slutet av år 2014
för att klara parkeringssituation under tiden som H-huset och det nya parkeringshuset
byggs och där har det vid varje given tidpunkt funnits plats för personalen att parkera.
Det nya parkeringshuset öppnades den 10 januari 2020 vilket betyder att
Universitetssjukhuset i Örebros (USÖ) parkeringar ligger mer centralt i relation till fler
verksamheter och att vi även får fler parkeringar än vi tidigare haft. Under år 2021
kommer det netto finnas mellan 150-350 fler parkeringsplatser än det funnits tidigare
på USÖ-området. Region Örebro län ser därför att det under de närmsta åren inte
kommer att vara någon brist på personalparkeringar inom USÖ-området och att
personalen då också har kortare gångsträcka till sina respektive arbetsplatser.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Regionservice stab, Catharina Schlyter

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS2457

Bedömning
Bedömningen är att någon brist på parkeringsplatser inte kommer att finnas de
närmaste åren.
Beredning
Servicenämnden behandlade ärendet den 21 januari 2020.
Servicenämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
motionen ska avslås.
Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) och Margareta Carlsson (V) yrkar på återremiss av ärendet
med ändringar i svaret till att motionen kan anses besvarad eller yrkar på ändring att
motionen ska anses besvarad.
Stefan Stark (M) yrkar bifall till motionen.
Joakim Carlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att ärendet ska avgöras
idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Mats Gunnarssons (MP) och Margareta Carlssons (V) yrkande om
återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer Mats Gunnarssons (MP) och Margareta Carlssons (V) yrkande att
motionen ska anses besvarad mot Stefan Starks (M) bifallsyrkande och finner att
Stefan Starks (M) bifallsyrkande vinner majoritet.
Till sist ställer ordföranden Stefan Starks (M) yrkande om bifall till motionen mot
Joakim Carlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Mats Gunnarsson (MP) och Margareta Carlsson (V) reserverar sig mot nämndens
beslut med hänvisning till sitt ändringsyrkande.
John Hägglöf (M) och Stefan Stark (M) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån
för sitt bifallsyrkande.
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 september 2019.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen ska avslås.
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Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS2457

Yrkanden
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot
styrelsens beslut till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Då förslag till beslut inte medför någon förändring har det heller inga konsekvenser för
miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Svar på motion.
Motionen.
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Datum

2020-09-10

Beteckning

Dnr: 19RS2457

Sebastian Cehlin (M)

Svar på motion om platsgaranti på Universitetssjukhuset
i Örebros parkeringar för personal inom Region Örebro
län
Sebastian Cehlin (M) har lämnat en motion om att Region Örebro län ska utreda
möjligheten att införa platsgaranti för personal inom Region Örebro län. I motionen
hänvisas till den avgiftshöjning för personalparkeringarna som gjordes inför år 2019
och att det råder platsbrist vid USÖ vilket då skulle innebära att personalen inte får en
parkeringsplats trots att man betalat ett månadskort. Vidare lyfter Sebastian Cehlin
frågan ur ett personalpolitiskt perspektiv – att ha tillgång till en parkering vid sitt
arbete kan vara en avgörande faktor huruvida man väljer att söka sig till
arbetsgivaren, eller inte.
Det har de senaste åren de facto inte funnits någon platsbrist på personalparkeringar
på USÖ-området, däremot har vissa parkeringar varit mindre populära än andra.
Parkeringar vid den östra delen av Södra Grev Rosengatan hyrdes in i slutet av år
2014 för att klara parkeringssituation under tiden som H-huset och det nya
parkeringshuset byggs och där har det vid varje given tidpunkt funnits plats för
personalen att parkera.
Det nya parkeringshuset öppnas 10 januari 2020 vilket betyder att USÖ:s parkeringar
ligger mer centralt i relation till fler verksamheter. Under år 2020 kommer Region
Örebro län att ha ett stort överskott av parkeringar och när de inhyrda parkeringarna
vid östra Södra Grev Rosengatan försvinner i slutet av år 2020 kommer det netto
finnas mellan 150-350 fler parkeringsplatser än det funnits tidigare på USÖ-området.
Regionen ser därför att det under de närmsta åren inte kommer att vara någon brist på
personalparkeringar inom USÖ-området och att personalen då också har kortare
gångsträcka till sina respektive arbetsplatser.
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För att ytterligare förenkla för såväl besökare och personal på USÖ-området kommer
ett anvisningssystem, som visar vilka lediga parkeringsplatser det finns på de olika
parkeringarna, att installeras under år 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen, med hänvisning till ovanstående, ska avslås.

För Region Örebro län

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Till regionfullmäktige i Region Örebro län

2018-03-05

Motion
Platsgaranti på USÖ:s parkeringar för personal inom Region Örebro län
Region Örebro län tog under december månad beslut om att under dagtid införa ett
gemensamt månadskort för personalparkeringarna på Universitetssjukhuset markparkering
till en kostnad av 300kr i månaden. Den tidigare avgiften låg på 100kr i månaden. Den
huvudsakliga anledningen till höjningen var risken att bli förmånsbeskattad då
parkeringsavgiften vid USÖ var betydligt lägre än på omkringliggande parkeringar.
I samband med beslutet uppkom en del diskussioner kring att det inte finns en garanti för
personalen att få en parkeringsplats under sitt arbetspass trots att man betalat för ett
månadskort. Ett problem som i och med avgiftshöjningen blivit mer kännbar för personalen.
Platsbristen är som värst under eftermiddagar och kvällar. Risken finns att anställda betalar
för något som de sedan inte har tillgång till.
Frågan om parkeringsavgift och tillgång till parkering handlar inte enbart om kostnader och
tillgänglighet utan även om personalpolitik och en arbetsgivares attraktivitet. För många
anställda är bilen en förutsättning för att komma till USÖ. Kollektivtrafiken går inte alla tider
eller till alla orter. Att då ha tillgång till en parkering vid sitt arbete för dem som pendlar kan
vara en avgörande faktor huruvida man väljer att söka sig till arbetsgivaren eller inte.
Jag föreslår därför att Region Örebro län utreder möjligheten att införa platsgaranti på
Universitetssjukhusets parkeringar för personalen. Utredningen bör ta särskild hänsyn till
vilken typ av tjänst och arbetstid personalen har samt avståndet till arbetet.
Med anledning av ovanstående föreslår jag regionfullmäktige besluta

att Region Örebro län utreder möjligheten att införa platsgaranti för personal inom Region
Örebro län.

Sebastian Cehlin (M)
Oppositionsråd för Moderaterna i Region Örebro län
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Tjänsteställe, handläggare

Niklas Tiedermann

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS4486

Organ

Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om
minskning av byråkratin för vårdens medarbetare
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen förklaras besvarad.
Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) har i motion yrkat att regionfullmäktige ska starta ett
avbyråkratiseringsarbete, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit
medarbetare kan lämna förslag på regler och byråkrati som kan avskaffas eller
förenklas. Som skäl för yrkandet anför han huvudsakligen att en stor del av arbetet går
åt till administration på bekostnad av patienterna. Detta arbete kan dock med fördel
omfatta även stora delar av regionens verksamhet och omfatta såväl sjukvård, regional
utveckling, kultur som kollektivtrafik. I motionen beskrivs närmare en dansk metod på
området.
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att onödiga regler och onödig byråkrati
saknar värde. Det är viktigt att i det löpande arbetet och på olika sätt verka för att den
administration och de regler som Region Örebro län själv råder över är
ändamålsenlig(a). Det kan ske på olika sätt. Det är emellertid inte rimligt att anta att
det bästa sättet att åstadkomma detta är att i enlighet med förslaget i motionen, tillsätta
en ny administrativ grupp för att arbeta med saken. Det är däremot viktigt att, som ett
led i det pågående arbetet med att minska inte minst de administrativa kostnaderna,
lägga vikt även vid detta perspektiv. Vidare är det viktigt att fortlöpande inom både
politik och förvaltning i samband med beslut om olika typer av regler vara vaksam på
om regeln i fråga verkligen behövs, eller kan göras enklare, och ändå uppnå önskad
effekt. Mot bakgrund av detta bör motionen förklaras vara besvarad.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Niklas Tiedermann

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS4486

Beredning
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 september 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen förklaras besvarad.
Yrkanden
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M), Anna Ågerfalk (L) och Elin Jensen (SD)
yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M), Anna Ågerfalk (L), Elin Jensen (SD) och
Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser ur dessa perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inta ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Svar på motionen.
Motionen
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Beteckning

Dnr: 19RS4486

Sebastian Cehlin (M)

Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om minskning
av byråkratin för vårdens medarbetare
Sebastian Cehlin har i motion yrkat att regionfullmäktige ska starta ett
avbyråkratiseringsarbete, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit
medarbetare kan lämna förslag på regler och byråkrati som kan avskaffas eller
förenklas. Som skäl för yrkandet anför han huvudsakligen att en stor del av arbetet
går åt till administration på bekostnad av patienterna. Detta arbete kan dock med
fördel omfatta även stora delar av Region Örebro läns verksamhet och omfatta såväl
sjukvård, regional utveckling, kultur som kollektivtrafik. I motionen beskrivs närmare
en dansk metod på området.
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att onödiga regler och onödig
byråkrati saknar värde. Det är viktigt att i det löpande arbetet och på olika sätt verka
för att den administration och de regler som Region Örebro län själv råder över är
ändamålsenlig(a). Det kan ske på olika sätt. Det är emellertid inte rimligt att anta att
det bästa sättet att åstadkomma detta är att i enlighet med förslaget i motionen,
tillsätta en nya administrativ grupp för att arbeta med saken. Det är däremot viktigt
att, som ett led i det pågående arbetet med att minska inte minst de administrativa
kostnaderna, lägga vikt även vid detta perspektiv. Vidare är det viktigt att fortlöpande
inom både politik och förvaltning i samband med beslut om olika typer av regler vara
vaksam på om regeln i fråga verkligen behövs, eller kan göras enklare, och ändå
uppnå önskad effekt. Det bör även nämnas att administrativt arbete som utförs i
Region Örebro län inte sällan är en konsekvens av statliga beslut, till exempel
ansökningsregler och uppföljning av statsbidrag. Region Örebro län framför bla
genom Sveriges Kommuner och Regioner regelmässigt förslag på förenkling av
sådant arbete. Mot bakgrund av detta bör motionen förklaras besvarad.
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
För Region Örebro län
Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Minska byråkratin för vårdens medarbetare
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Det finns många rapporter som visar att en stor del av arbetstiden för vårdens medarbetare
går åt till administration på bekostnad av tid med patienterna. Nya regler och pålagor läggs
med jämna mellanrum till vilket ökar den administrativa bördan och minskar
vårdpersonalens tid till patienten. Vissa regler och riktlinjer kommer till eller kvarstår fast de
uppfattas som onödiga eller odaterade.
Problemet ovan har identifierats i Danmark, för att åtgärda detta har en Meningssamling
instiftats som består av valda representanter för beslutsfattare, chefer och andra anställda.
När anställda hittar en regel de tycker är dålig eller meningslös anmäler de den till
Meningssamlingen. De som ansvarar för regeln får då motivera varför de tycker den är
meningsfull. Övertygar de inte Meningssamlingen avskaffas den. Detta sker i syfte att
komma åt vad de kallar "regeltyranniet".
Det är i vardagen som meningslösheten i en regel avslöjas. Den personal som arbetar i våra
verksamheter har stor kunskap om vilka bestämmelser som skapar onödigt krångel och
genom att skapa en struktur för att hantera dessa kan vi skapa en region med mindre
regelkrångel. Detta arbete kan med fördel omfatta stora delar av regionens verksamhet och
omfatta såväl sjukvård, regional utveckling, kultur som kollektivtrafik.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att Region Örebro län startar ett avbyråkratiserings-arbete, med inspiration av den danska
meningssamlingen, dit medarbetare kan lämna förslag på regler och byråkrati som kan
avskaffas eller förenklas.

Sebastian Cehlin
Oppositionsråd (M)
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Tjänsteställe, handläggare

Niklas Tiedermann

Sammanträdesdatum

2020-09-24

FöredragningsPM
Dnr: 19RS4919

Organ

Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om
sammanträden i nämnder och styrelse, öppna för
allmänheten
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Jihad Menhem (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt
Region Örebro läns nämnder att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för
allmänheten och att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om att hålla sina
sammanträden öppna för allmänheten.
Till stöd för sin motion uppger han i huvudsak följande.
En stor del av de beslut som påverkar våra invånares vardag fattas av Region Örebro
läns olika nämnder och av dess styrelse. Bara en liten del av diskussionerna och
besluten går vidare till fullmäktige. Regionfullmäktige är en av de få platser där länets
invånare kan vara närvarande och lyssna på de argument som förs fram. Detta är en
stor brist i den lokala demokratin.
Det föreslås nu att motionen avslås. Det viktigaste skälet för detta är att det
huvudsakligen är ett uppdrag för de politiska partierna att diskutera politiska förslag
och åtgärder med sina väljare och med övriga invånare. Vidare finns det ett berättigat
intresse av att det vid sammanträden i nämnder och i styrelse, finns möjlighet att i
ordnade former samtala om de politiska förslagen på ett sätt som ger utrymme för ett
framåtsyftande och gott politiskt arbete. Ett sådant samtal gynnas typiskt sett inte av
öppna sammanträden. Det gynnas däremot generellt sett av att sammanträden sker
endast med deltagande av de personer som har förtroendevalts till de olika organen
såsom representanter för sina väljare, och med deltagande av det stöd från
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FöredragningsPM
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förvaltningsorganisationen som det politiska organet i fråga anser sig behöva i varje
enskild fråga.
Beredning
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 september 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås.
Yrkanden
Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot
styrelsens beslut till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet saknar konsekvenser av dessa slag.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Svar på motionen.
Motionen.
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Jihad Menhem (V)

Svar på motion om sammanträden i nämnder och i
styrelse, öppna för allmänheten
Jihad Menhem (V) har i motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt Region
Örebro läns nämnder att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för
allmänheten och att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om att hålla sina
sammanträden öppna för allmänheten.
Till stöd för sin motion uppger han i huvudsak följande.
En stor del av de beslut som påverkar våra invånares vardag fattas av Region Örebro
läns olika nämnder och av dess styrelse. Bara en liten del av diskussionerna och
besluten går vidare till fullmäktige. Regionfullmäktige är en av de få platser där länets
invånare kan vara närvarande och lyssna på de argument som förs fram. Detta är en
stor brist i den lokala demokratin.
Motionen bör avslås. Det viktigaste skälet för detta är att det huvudsakligen är ett
uppdrag för de politiska partierna att diskutera politiska förslag och åtgärder med sina
väljare och med övriga invånare. Vidare finns det ett berättigat intresse av att det vid
sammanträden i nämnder och i styrelse, finns möjlighet att i ordnade former samtala
om de politiska förslagen på ett sätt som ger utrymme för ett framåtsyftande och gott
politiskt arbete. Ett sådant samtal gynnas typiskt sett inte av öppna sammanträden.
Det gynnas däremot generellt sett av att sammanträden sker endast med deltagande av
de personer som har förtroendevalts till de olika organen såsom representanter för
sina väljare, och med deltagande av det stöd från förvaltningsorganisationen som det
politiska organet i fråga anser sig behöva i varje enskild fråga.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska avslås.
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För Region Örebro län
Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Vänsterpartiet

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Ge invånarna i Örebro län insyn - Öppna nämndsammanträden
för allmänheten!
En stor del av de beslut som påverkar våra invånares vardag fattas av regionens olika nämnder
och styrelser. Bara en liten del av diskussionerna och besluten går vidare till fullmäktige.
Regionfullmäktige en av de få platser där länets invånare kan vara närvarande och lyssna på
de argument som förs fram.
Vi i Vänsterpartiet menar att detta är en stor brist i den lokala demokratin. Det är mycket svårt
för medborgarna att ta del av diskussioner och argument bakom de beslut som fattas på
stängda nämnder. Först när frågorna kommer till regionfullmäktige kan medborgarna ta del av
den politiska debatten fullt ut, men då har diskussionerna redan pågått under en längre tid och
flera beslut redan fattats.
Vänsterpartiet i region Örebro län vill att regionfullmäktige ska uppdra åt nämnderna och
regionstyrelsen att besluta om att låta sina sammanträden vara offentliga. Sekretessbelagda
ärenden bör i de fall sådana förekommer läggas sist på dagordningen och mötet såklart
stängas innan dessa ärenden beslutas. Offentliga nämndsmöten kan såklart inte innefatta de
sekretessbelagda ärendena.
Öppna sammanträden i regionens nämnder och styrelsen skulle ge allmänheten ökad insyn i
den demokratiska processen. Transparensen skulle öka och demokratin stärkas.
Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar:
att uppdra åt regionens nämnder att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för
allmänheten.
att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för
allmänheten.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem (V)
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Staben Hälso- och sjukvård, Katrin Pöntynen Boström
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Organ

Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Anna Nordqvist (M) om att
satsa på Karlskoga lasarett
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Anna Nordqvist (M) har i en motion till regionfullmäktige i Region Örebro län
yrkat att regionfullmäktige beslutar att öppna Karlskoga BB och förlossningen med
tillgänglighet 24 timmar om dygnet/365 dagar om året och att möjligheten att utöka
lasarettets jourlinje med neonatolog/barnläkare med neonatologkompetens utreds.
Anna Nordqvist (M) vill vidare att möjligheten för barnmorskeutbildning på Örebro
universitet utreds och att möjlighet ges till vidare kompetensutveckling för
barnmorskor i neonatal omvårdnad för att stärka upp våra två förlossningsavdelningar
och locka fler barnmorskor till regionen. Slutligen vill motionären att åtgärder vidtas
för att förbättra samarbetet mellan regionens två förlossningsavdelningar.
I svaret redogörs för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om två förlossningsenheter i
länet och att det för närvarande pågår annonsering för att förstärka barnläkarbemanningen i Karlskoga för att de ska ta över ansvaret för de sjuka nyfödda barnen.
Beredning
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet den 22 januari 2020.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta att motionen ska anses besvarad.
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 28 januari 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
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Yrkanden
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Sebastian Cehlin (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Sebastian Cehlin (M), Oskar Svärd (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot
styrelsens förslag till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet bedöms inte ha konsekvenser för miljö-, barn- eller jämställdhetsperspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte medföra ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24
Svar på motionen
Motionen
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Anna Nordqvist (M)

Svar på motion från Anna Nordqvist (M) om att satsa på
Karlskoga lasarett
Anna Nordqvist (M) yrkar att regionfullmäktige beslutar:
- Att öppna Karlskoga BB och förlossningen med tillgänglighet 24 timmar om
dygnet/365 dagar om året
- Att utreda möjligheten att utöka lasarettets jourlinje med neonatolog/barnläkare med neonatologkompetens
- Att utreda möjligheten för barnmorskeutbildning på Örebro universitet samt
ge möjlighet till vidare kompetensutveckling för barnmorskor i neonatal
omvårdnad för att stärka upp våra två förlossningsavdelningar och locka fler
barnmorskor till regionen
- Att vidta åtgärder för att förbättra samarbetet mellan våra två förlossningsavdelningar

Tillgänglighet BB förlossning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i bred politisk enighet tydliggjort att deras ambition
är att Kvinnoklinikens verksamhet ska utvecklas för att skapa förutsättningar för att
bedriva en patientsäker förlossningsvård på två enheter i länet, det vill säga både på
Karlskoga lasarett och på Universitetssjukhuset.
Kvinnosjukvården i Region Örebro län är organiserad som en länsklinik med
verksamhet både på Universitetssjukhuset i Örebro och på länsdelssjukhuset i
Karlskoga. På båda orterna finns specialistmottagning och operationsverksamhet.
Regionstyrelsen beslutade om resurstillskott för uppbyggnad av endometriosvården
2018-05-22 och hälso- och sjukvårdsdirektören fick vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i maj 2019 uppdraget att inrätta ett centrum för
bäckenbotten- och endometriosrelaterad problematik vid Karlskoga lasarett, något
som innebär en tydlig satsning på Karlskoga lasarett och deras specialistverksamhet
inom kvinnosjukvården.
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Förlossningsenheten i Karlskoga tar hand om gravida kvinnor med förväntad
okomplicerad förlossning från graviditetsvecka 36. För kvinnor med någon form av
riskgraviditet, inklusive högt BMI, planeras förlossningen till USÖ. Eftersom
barnavdelning för nyfödda barn saknas på Karlskoga lasarett måste särskilt arbetssätt
tillämpas mellan avdelning Q, barnkliniken USÖ samt länsverksamheten inom
anestesikliniken för att trygga patientsäkerheten på förlossningsenheten.
Två förlossningsenheter inom länskliniken i vårt län ger möjlighet till samordning
under semesterperioden. Genom att behålla två förlossningsenheter i länet tryggas
kompetensförsörjningen under semesterperioden då samordning av verksamheten
mellan de två förlossningsenheterna i Örebro och Karlskoga sker. Sommarsamordning under semesterperioder lyfts fram i den kartläggning som gjorts som ett
argument för att länet fortsatt ska ha två förlossningsenheter.
I landet och i vårt län har det under lång tid varit svårigheter med kompetensförsörjning inom förlossningsverksamheten samt inom övrig kvinnosjukvård. I
synnerhet är det avsaknad av barnmorskor men också av erfarna gynekologer som
påverkat både verksamheten och arbetsmiljön.
Jourlinje neonatolog/ barnläkare
När det gäller förslaget att möjligheten att utöka lasarettets jourlinje med neonatolog/
barnläkare med neonatologkompetens bör utredas så har redan den kartläggning som
presenterades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i augusti värderat detta.
I kartläggningen ges förslaget att det primära barnläkarmedicinska ansvaret för de
nyfödda sjuka barnen på förlossningen i Karlskoga överförs från barn- och
ungdomskliniken på USÖ till den barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i
Karlskoga. Utifrån den kartläggning som gjordes pågår en utökad risk- och
konsekvensanalys. Förslagen i kartläggningen kommer att värderas mot denna.
Barnmorskeutbildning - vidareutbildning
Örebro universitet har genom uppdrag från departementet möjligheten att starta en
barnmorskeutbildning. De har dock efter en genomlysning av möjligheterna att starta
en sådan utbildning, dels utifrån kompetenstillgång, dels utifrån interna prioriteringar
valt att för närvarande avstå. Örebro Universitet och Område forskning och utbildning
inom regionen delar den bedömningen. Ett av de allra tyngsta skälen är att den mest
begränsande faktorn, inklusive barnmorskeutbildningen, är tillgången till adekvat och
kvalitetssäkrad verksamhetsförlagd utbildning (VFU-platser) med tillräckliga
volymer av vård för att vara lämpliga studentplaceringar.
Barnmorskeutbildning finns inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Region
Örebro län har i dagsläget avtal med Mälardalens Högskola (MDH) som bedriver
barnmorskeprogrammet med 10-12 VFU-platser. Utbildnings- och kompetensrådet
under Samverkansnämnden inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion har uppdraget att
säkra att utbildningarna finns i denna region.
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För att ÖU skulle kunna anordna ett eget program var uppdraget i nivån minst 18
platser och för att kunna bedriva en stabil verksamhet behövs ytterligare ett antal
studieplatser. Bedömningen är att Region Örebro län inte kan ta en hel sådan VFUgrupp, även om regionen slutar att ta studenter från MDH. Det sannolika är att det
inte heller finns ytterligare VFU-platser att tillgå inom Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion. Det innebär att start av en ny utbildning sannolikt leder till risken att
andra orter inom sjukvårdsregionen som utbildar skulle bli tvungna att minska antalet
utbildningsplatser på grund av bristande tillgång på VFU-platser.
Medel har reserverats för att möjliggöra digital uppkoppling samt spetsutbildning av
ett antal ”barn-barnmorskor”. Införandet av så kallade ”barn-barnmorskor” inrymmer
utbildning enligt konceptet S.T.A.B.L.E. (konceptutbildning i transport av nyfödda).
Åtgärder för att förbättra samarbetet
Kvinnokliniken arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö och för att vara en attraktiv
arbetsplats. Utifrån att kvinnosjukvården är en länsverksamhet så är samverkan och
samarbete mellan de olika enheterna inom kliniken viktigt för att erbjuda en bra vård.
Samarbete mellan de två BB-enheterna i länet finns sedan flera år för att gemensamt
planera och bemanna förlossningen på USÖ under Karlskogas sommarstängning.
Åtgärder för att understödja och utveckla samarbetet mellan länets förlossningsenheter kommer att aktualiseras inför ett återöppnande av Karlskoga.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

Andreas Svahn
Ordförande i regionstyrelsen
Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Till regionfullmäktige i Region Örebro län
Motion
Satsa på Karlskoga Lasarett!

Karlskoga lasarett är ett av länets tre akutsjukhus. Karlskoga förlossning och Avd. Q toppade
listan på Sveriges bästa förlossningskliniker 2018. Att ha ett akutsjukhus av kvalité och en
välrenommerad förlossningsklinik med BB-avdelning är viktigt för invånarna i Karlskoga och
Degerfors samt för kommunernas tillväxt och för näringslivet. Beslut tagna om
sommarstängning av BB de senaste fyra åren skapat en stor oro, både hos kommunernas
invånare och hos medarbetarna på Karlskoga lasarett. Barnmorskor har sagt upp sig på
löpande band och läkarflykten har varit ett faktum p.g.a. dessa sommarsamordningar och
den osäkra arbetsmiljön. Samordningarna som tvingat Karlskogas medarbetare att pendla till
och från Örebro och arbeta på USÖs förlossningsklinik under pressade förhållanden i 10
veckor under sommaren har fortsatt varje år trots protester och visad oro för nedläggning.
Styrande majoritet har givit löften om att Karlskoga BB och Karlskoga lasarett ska vara kvar så säger uppdraget till tjänstemännen och det är politikens vilja.

Nu har ändå beslutet tagits av verksamhetschefen att stänga förlossningen på Karlskoga
Lasarett p.g.a. patientsäkerhet. Detta på grund av en inkommen IVO anmälan och krav från
Svenska Neonatalföreningen att alla förlossningskliniker ska ha en tillgänglig barnjour dygnet
runt samt ett team som kan utföra neonatal hjärt-lungräddning. Personalen på förlossningen
i Karlskoga anser dock att deras arbetsplats är patientsäker på alla sätt och att de har ett
välfungerande CEPS team som är berett på akuta situationer som kan uppstå om ett barn
blir akut sjukt.
Jag tycker att beslutet om stängning av Karlskoga BB inte följer uppdraget till
regiondirektören om att skapa förutsättningar för att bedriva tre akutsjukhus och två
förlossningsavdelningar i Region Örebro län. Ingen risk- och konsekvensanalys har gjorts och
inget underlag har presenterats om hur vi säkrar upp verksamheten på Karlskoga BB och
Karlskoga lasarett. Samtliga partier i Degerfors och Karlskoga är emot stängning av Karlskoga
BB även Västra Bergslagets Industriförening samt närliggande kommuner har uttryckt sin oro
över beslutet. Det finns en stark vilja att ha kvar Karlskoga BB och Karlskoga lasaretts
akutverksamhet.
Regeringen och SKL har sedan 2015 en överenskommelse angående ökad tillgänglighet och
jämlikhet i förlossningsvården för att förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Den syftar till att
främja utvecklingen av en vård som utgår från kvinnans behov samt är: tillgänglig, jämlik,
säker och av god kvalitet.
Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor till regionerna. Region Örebro läns del för 2019
uppgår till 46 976 734 kr, enligt rapport från SKL. Fokus ska ligga på att stärka
kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom förlossningsvården samt att
förbättra arbetsmiljön. Pengarna får även användas för insatser inom neonatalvården. Dessa
pengar behövs för att stärka förlossningen i Karlskoga och för att förbättra arbetsmiljön både
på USÖ och Karlskoga lasarett.
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Jag yrkar därför att regionfullmäktige beslutar enligt följande
angående Karlskoga lasarett:
- att öppna Karlskoga BB och förlossningen med tillgänglighet 24tim om 0
dygnet/365 dagar om året.
- att utreda möjligheten att utöka lasarettets jourlinje med neonatolog/ barnläkare med
neonatalkompetens.
- att utreda möjligheten för barnmorskeutbildning på Örebro universitet samt att ge
möjlighet till vidare kompetensutveckling för barnmorskor i neonatal omvårdnad för att
stärka upp våra två förlossningsavdelningar och locka fler barnmorskor till regionen.
- att vidta åtgärder för att förbättra samarbetet mellan våra två förlossningsavdelningar.

Anna Nordqvist
Moderaterna
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Organ

Regionfullmäktige

Svar på motion från Oskar Svärd (M) om att tillämpa den
så kallade Broken Windows-teorin
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Oskar Svärd (M) har ställt en motion avseende att utreda vilka verksamheter inom
Region Örebro län som kan tillämpa den så kallade Broken Windows-teorin.
Denna teori innebär i korthet att skadegörelse ska åtgärdas så snabbt som möjligt, i
praktiken innan den bredare allmänheten gjort sig uppmärksam på skadan. Förövaren
får då inte den uppmärksamhet den kanske strävar efter. Kvarvarande skador kan
också stimulera ytterligare skadegörelse.
Bedömningen är att Broken Windows-teorin är mycket tillämpbar inom främst
kollektivtrafiken, men även inom regionens fastigheter. Även om man idag inte uttalat
jobbar enligt Broken Windows-teorin, är inriktningen att alla skadegörelse ska
åtgärdas mycket skyndsamt.
Beredning
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 12 februari 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Pär-Ove Lindqvist (M) yrkar bifall till motionen med hänvisning till särskilt yttrande
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(Bilaga 2).
Nina Höijer (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Pär-Ove Lindqvists (M) yrkande om bifall till motionen mot Nina
Höijers (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut mot varandra och
finner att Nina Höijers (S) yrkande vinner majoritet.
Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Pär-Ove Lindqvist (M), Johan Kumlin (M), Arne Kumm
(M), Mats Seijboldt (SD), Jan Murman (SD) och Greger Persson (SD) till förmån för
Pär-Ove Lindqvists (M) bifallsyrkande till motionen.
Servicenämnden behandlade ärendet den 26 februari 2020.
Servicenämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Eric Viduss (M) och Henrik Johansson (L) yrkar bifall till motionen.
Lars Malmberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Erik Viduss (M) och Henrik Johanssons (L) yrkande om bifall till
motionen mor Lars Malmbergs (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
finner att nämndens beslutar enligt förvaltningens förslag.
Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 september 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot
styrelsens beslut till förmån för motionen.
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Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet innebär att man kommer att arbeta som tidigare i underhållsfrågor inom
kollektivtrafiken och fastigheter. Beslutet innebär därför inga förändrade konsekvenser
avseende miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven.
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Dnr: 19RS7917

Oskar Svärd (M)

Svar på motion från Oskar Svärd (M) om att utreda vilka
verksamheter inom Region Örebro län som kan tillämpa
Broken Windows-teorin
Oskar Svärd (M) har ställt en motion om att utreda vilka verksamheter inom Region
Örebro län som kan tillämpa den så kallade Broken Windows-teorin.
Ärendet har för beredning remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och
servicenämnden.
Vid en snabb översyn torde det i första hand vara inom de verksamheter där Region
Örebro län tillhandahåller offentliga miljöer, som Broken Windows-teorin kan
tillämpas och tjäna sitt syfte fullt ut. Det handlar om öppenvårdsmottagningar,
offentliga miljöer i Region Örebro läns fastigheter samt kollektivtrafikens fordon och
hållplatsmiljöer.
I det senare är ansvaret delat med väghållarna. Generellt ansvarar Region Örebro län
för det som är ovan markplan (kur och stolpe) medan väghållaren ansvarar för
markytor. Ett undantag är Örebro stad, där kommunen har ansvar för merparten av
kurerna (vilka förvaltas av en extern part genom ett reklamavtal). Det förs dock för
närvarande en diskussion med Örebro kommun om att Region Örebro län ska ta över
underhållet av samtliga hållplatser i Örebro stad.
Hur hanteras då skadegörelse inom verksamheten idag?
När det gäller hållplatser så åtgärdas idag krossade glasrutor inom några timmar efter
att skadan är inrapporterad. Enligt avtalet med den entreprenör som utför hållplatsunderhållet ska skadan vara åtgärdad inom 24 timmar. Även klotter åtgärdas snabbt,
speciellt om det har rasistiskt budskap. Rapportering av skadegörelse vid hållplatser
kommer ofta från trafikföretagen via förarna, men det händer också att resenärer hör
av sig till Länstrafikens kundservice.
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Samma metod tillämpas när det gäller bussarna. Skadegörelse och klotter åtgärdas
normalt omgående. Enligt de avtal som Region Örebro län har med trafikföretagen
ska bussarna tas ur trafik till dess att skadan är åtgärdad. Det ligger också i trafikföretagens intresse att ha hela bussar. Bussar som inte åtgärdas leder till att företaget
behöver ha fler reservbussar alternativt att de får viten från Region Örebro län när
fordonen inte uppfyller kraven. Sedan har det funnits perioder med omfattande och
upprepad skadegörelse. Exempelvis i våras, där trafikföretaget i södra länsdelen i
praktiken inte hade kapacitet att åtgärda skadegörelsen i takt med att nya uppstod.
Skadegörelse på Region Örebro läns fastigheter är tack och lov inget stort problem
och om rutor krossas eller fasader klottras ned så åtgärdas det skyndsamt med hjälp av
entreprenörer som vi har avtal med.
Förvaltningen anser att Broken Windows-teorin är mycket intressant och i hög grad
tillämpningsbar i verksamheten. De metoder som är utgångspunkten för Broken
Windows-teorin tillämpas i stor utsträckning redan idag, även om begreppet inte
uttalas explicit i verksamhetsbeskrivningar, avtal och liknande. Det är positivt att
förslagsställaren lyfter fram denna teori. Mot bakgrund av ovanstående redogörelse är
förslaget trots allt att inte ändra inriktning för underhållsarbetet inom nämnda
verksamhetsområden.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

För Region Örebro län

Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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Organ

Regionfullmäktige

Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och
Monika Aune (MP) om att utnyttja, effektivisera och sälja
en del befintliga fastigheter
Förslag till beslut
Regionfullmäktiga beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat en motion om att utnyttja,
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter. Motionsförslaget till
regionfullmäktige är ”att uppdra åt regiondirektör att utreda och komma med lämpliga
förslag kring en försäljning av alla eller delar av fastigheterna på Eklundavägen i första
hand”. Eftersom det redan pågår ett arbete kring administrativa lokaler inom ramen för
uppdrag 65 i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2019 så föranleder inte
motionen någon ytterligare åtgärd.
I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2019 fanns det med ett uppdrag,
uppdrag 65, där regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda alternativ för framtida
administrativa lokaler för Region Örebro län. Regionfullmäktiges uppdrag till
regionstyrelsen har utretts under 2019. Vid regionstyrelsens sammanträde den 29
november 2019 presenterade regiondirektören en förstudie innehållande dels förslag på
nybyggnation av lokaler, dels förslag att istället samla administrationen till vissa
lokaler i Örebro. Regiondirektören fick då i uppdrag av regionstyrelsen att fördjupa
utredningen om förutsättningarna för att samla administrationen i befintliga lokaler i
Örebro.
Eftersom fastigheterna på Eklundavägen inrymmer administration så kommer
motionsförslaget att hanteras inom ramen för uppdrag 65.
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Beredning
Servicenämnden behandlade ärendet den 26 februari 2020.
Servicenämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att
motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP), Eric Viduss (M), John Hägglöf (M) och Henrik Johansson (L)
yrkar bifall till motionen.
Urban Jonsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Mats Gunnarsson (MP), Eric Viduss (M), John Hägglöf (M) och
Henrik Johansson (L) yrkande om bifall till motionen mot Urban Jonssons (S) yrkande
om bifall till förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag vinner
majoritet.
Upplysning
Greger Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Regionstyrelsen behandlade ärendet den 10 september 2020.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Utredningen av administrativa lokaler behöver ta hänsyn till alla perspektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
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Mats Gunnarsson (MP)
Monika Aune (MP)

Svar på motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP)
om att utnyttja, effektivisera och sälja en del av befintliga fastigheter
Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat en motion om att utnyttja, effektivisera och
sälja en del befintliga fastigheter. Motionsförslaget till regionfullmäktige är ”att uppdra åt regiondirektör
att utreda och komma med lämpliga förslag kring en försäljning av alla eller delar av fastigheterna på
Eklundavägen i första hand”.
I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2019 fanns det med ett uppdrag, Uppdrag 65, där
regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda alternativ för framtida administrativa lokaler för Region Örebro
län. Regionfullmäktiges uppdrag till regionstyrelsen har utretts under 2019. Vid regionstyrelsens
sammanträde den 29 november 2019 presenterades en förstudie innehållande dels förslag på
nybyggnation av lokaler, dels förslag att istället samla administrationen till vissa lokaler i Örebro.
Regiondirektören fick då i uppdrag av regionstyrelsen att fördjupa utredningen om förutsättningarna för
att samla administrationen i befintliga lokaler i Örebro.
Eftersom fastigheterna på Eklundavägen inrymmer administration så kommer motionen att
hanteras inom ramen för uppdrag 65.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen, med hänvisning till ovanstående, ska anses besvarad.
Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande
Rickard Simonsson
Regiondirektör

736 (737)

737 (737)

