
 

 

 
 
 

 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Kallelse 

Sammanträde med: 

Regionfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2021-04-14 
Tid: kl. 09:00 - cirka 17:00 
Plats: Digitalt 

Pauser under dagen 
10.30 - 10.40 
12.00 - 13.00 
14.30 - 14.45 

Detta är en reviderad kallelse till fullmäktiges sammanträde den 14 april 2021. 
Sammanträdet genomförs digitalt. 

Under ärende nummer 1 på dagordningen finns instruktioner för deltagande i 
det digitala mötet. Dessa instruktioner har även sänts ut i mejl till 
ledamöterna. 

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Kristina Berglund, 
kristina.berglund@regionorebrolan.se eller 070-642 73 40. 

Ledamöter kallas 
Torgny Larsson (S), ordförande 
Andreas Svahn (S) 
Gunnel Kask (S) 
Rolf Karlsson (S) 
Susanne Stenlund (S), vice ordförande 
Thomas Andersson (S) 
Oskar Svärd (M) 
Ulrika Björklund (M) 
Kajsa Rosén (L) 
Kristina Borén (KD) 
Kenneth Lantz (V) 
Torbjörn Ahlin (C) 
Elin Jensen (SD) 
Oscar Lundqvist (SD) 
Jouni Slagner (S) 
Johanna Svärd (S) 
Nina Höijer (S) 
Urban Jonsson (S) 
Ola Karlsson (M) 
Anna Nordqvist (M) 
Martin Hårsmar (M) 
Anita Bohlin Neuman (V) 
Patrik Nyström (SD) 
Karin Sundin (S) 
Irén Lejegren (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Azra Prepic (S) 
Ingrid Båve (S) 
Eva-Lena Jansson (S) 
Lennart M Pettersson (S) 
Carina Dahl (S) 
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Ersättare underrättas 
Theres Andersson (S) 
Lars Malmberg (S) 
Inger Trodell Dahl (S) 
Ulf Ström (S) 
Eva Palmqvist (S) 
Arne Kumm (M) 
Torbjörn Appelqvist (M) 
Ebba von Scheele (M) 
Fredrik Askhem (L) 
Birgitta Borg (L) 
Mats Einestam (L) 
Håkan Stålbert (KD) 
Ewa Sundkvist (KD) 
Johan Svanberg (KD) 
Jerry Karjalainen (V) 
Lena Rosborg (V) 
Rune Karlsson (V) 
Jonas Kleber (C) 
Ingvar Ernstson (C) 
Ann Alvenfors (C) 
Greger Persson (SD) 
Sven-Erik Kilsten (SD) 
Patrik Nyberg (SD) 
Liliana Benito Stenberg (S) 
Lena Mileraux (S) 
Erik Röjare (S) 
Stina Lindbäck Olsson (S) 
Linda Brunzell (M) 
Anna Danielsson (M) 
Anna Ragén (M) 
Jon Fredriksson (V) 

Postadress 
Region Örebro län

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

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


 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Föredragningslista 

Peter Björk (S) 
Fredrika Jakobsen (S) 
Farhan Mohammad (S) 
Sebastian Cehlin (M) 
Katarina Tolgfors (M) 
Lennart Carlsson (M) 
Anna Stark (M) 
Kristian Berglund (M) 
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande 
Anna Ågerfalk (L) 
Birgitta Malmberg (L) 
Willhelm Sundman (L) 
Behcet Barsom (KD) 
Magnus Lagergren (KD) 
Bo Rudolfsson (KD) 
Margareta Ehnfors (KD) 
Jessica Carlqvist (V) 
Jihad Menhem (V) 
Margareta Carlsson (V) 
Mats Gunnarsson (MP) 
Monika Aune (MP) 
Fredrik Persson (MP) 
Emilia Molin (C) 
Charlotte Edberger (C) 
Magnus Storm (C) 
Daniel Spiik (SD) 
Pernilla Marberg (SD) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Bo Ammer (SD) 
Solweig Oscarsson (S) 
Allan Myrtenkvist (S) 
Kristine Andersson (S) 
Zaki Habib (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Tom Rymoen (M) 
Maria Odheim Nielsen (V) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Markus Lundin (KD) 
Per Söderlund (SD) 
Tina Pirttijärvi (SD) 

Stina Borjo (V) 
Kim Bäckström (V) 
Richard Sandström (SD) 
Peter Reinholdsson (SD) 
Carl Hallberg (SD) 
Lars-Eric Johansson (S) 
Margareta Scherlund (S) 
Jette Bergström (S) 
Bulent Oktay (S) 
Mayson Murad (S) 
Bernt Karlsson (S) 
Ewa Viktorsson (S) 
Eva Järliden (S) 
Yvonne Nordström (S) 
Jan Zetterqvist (S) 
Ida Eklund (S) 
Emina Gacic (S) 
Anders Brandén (M) 
Marcus Ahltun (M) 
Isac Nordin (M) 
Eva Leitzler (M) 
John Hägglöf (M) 
Johan Kumlin (M) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Tore Mellberg (V) 
Nadia Abdellah (V) 
Marie Krantz (V) 
Andreas Tranderyd (MP) 
Marcus Willén Ode (MP) 
Pia Frohman (MP) 
Habib Brini (SD) 
Abraham Begallo (SD) 
Sigvard Blixt (SD) 
Leif Åke Persson (SD) 
Ewa-Leena Johansson (S) 
Anders Ceder (S) 
Annalena Järnberg (S) 
Gert Stark (S) 
Maria Lönnberg (M) 
Eric Viduss (M) 
Tomas Klockars (M) 
Hans Lindkvist (V) 
Johan Stolpen (V) 
Mari Fändrik (V) 
Fredrik Dahlberg (SD) 
Tom Persson (SD) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
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Föredragningslista 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Upprop 

3. Protokollsjustering 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den 21 april 
2021, klockan 15.00, samt 

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

4. Skrivelser till regionfullmäktige 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda entledigande från Kerstin Nilsson (S), Lena Rosborg (V), Ellinor 
Rasmussen (SD), Ewa Leitzler (M), Tom Rymoen (M), Kim Bäckström (V), Stina Borjo 
(V), Anita Bohlin Neuman (V) och Pernilla Marberg (SD), samt 

att överlämna relevanta skrivelser till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro län. 

Sammanfattning 
21RS317 
Kerstin Nilsson (S) har lämnat in begäran om entledigande från och med den 1 maj 
2021 från uppdraget som revisor i Region Örebro län. 

21RS1547 
Lena Rosborg (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i 
regionfullmäktige och ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice. 

21RS1563 
Ellinor Rasmussen (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i patientnämnden. 

21RS222 
Ewa Leitzler (M) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
kulturnämnden. 
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Föredragningslista 

20RS12458 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Johan Kumlin (M) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Emelie Jaxell (M) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med 2 mars 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

20RS13279 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Anita Bohlin Neuman (V) till ny ledamot i 
regionfullmäktige efter Anneli Mylly (V) i valkrets Västra, från och med 2 mars 2021 till 
och med den 14 oktober 2022 samt utsett Kim Bäckström (V) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Anita Bohlin Neuman (V). 

21RS165 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Jouni Slagner (S) till ny ledamot i 
regionfullmäktige efter Kerstin Bergström Persson (S) i valkrets Västra, från och med 2 
mars 2021 till och med den 14 oktober 2022 samt utsett Stina Lindbäck Olsson (S) till ny 
ersättare i regionfullmäktige efter Jouni Slagner. 

21RS609 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Erik Röjare (S) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Sven-Olof Reinholdsson (S) i valkrets Västra, från och med 2 mars 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

21RS620 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Leif Åke Persson (SD) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Sergej Salnikov (SD) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med 2 
mars 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

21RS1231 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Stina Borjo (V) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Charlie Jarl (V) i valkrets Västra, från och med den 2 mars 2021 till 
och med den 14 oktober 2022. 

21RS2253 
Tom Rymoen har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

21RS2506 
Kim Bäckström (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

21RS2508 
Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål relaterade till covid-19 - en analys av 
klagomål inkomna till Patientnämnden Region Örebro län under 2020. 

21RS2657 
Stina Borjo (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

21RS2822 
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Föredragningslista 

Anita Bohlin Neuman har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

21RS2951 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av budgetprocessen. 

21RS3147 
Pernilla Marberg (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Länsteatern Örebro AB. 

21RS101-32, 47, 58, 61, 63, 66, 71, 72, 73 
Skrivelser från medborgare med synpunkter på Region Örebro läns ledning. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag 
 Begäran om entledigande/avsägelse från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt 

som ersättare i nämnden för företagshälsovård samt tolk- översättarservice - Lena 
Rosborg (V) 

 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag avser samtliga uppdrag från Ellinor 
Rasmussen (SD) 

 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag 
 Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige 
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag 
 Entledigande från politiskt uppdrag 
 Rapporten Klagomål relaterade till covid-19 - en analys av klagomål inkomna till

Patientnämnden Region Örebro län under 2020 
 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige 
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag 
 Revisionsrapport - Granskning av budgetprocessen 
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ledamot i Örebro teater 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-32 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 21RS101-47 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-58 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-61 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-63 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-66 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-71 
 Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-72 
 Synpunkter på RÖLS ledning 21RS101-73 

5. Anmälan av interpellationer och frågor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att interpellationerna får ställas. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning 
21RS2796 
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 
Karin Sundin (S) om varför hälso- och sjukvården inte använder uppgifterna från 
Patientförsäkringen LÖF. 

21RS2798 
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Maria 
Comstedt (C) om varför Folktandvården inte använder uppgifterna från Patientförsäkringen 
LÖF. 

21RS2855 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om hur regionen ökar stödet till barn och unga under 
pandemin. 

21RS3181 
Oskar Svärd (M) har ställt en interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Nina Höijer (S) om bredband. 

21RS3218 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (S) om att sjukresor med kollektivtrafiken ska vara 
enkla oavsett färdmedel. 

21RS3346 
Sebastian Cehlin (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 

21RS3348 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om att psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi. 

21RS3353 
Bo Ammer (SD) har ställt en interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Nina 
Höijer (S) om munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder för att minimera smittspridningen i 
den regionala kollektivtrafiken. 

21RS3375 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (S) om upprepade felaktiga nekanden inom 
busstrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation - Varför använder inte Hälso- och sjukvården uppgifterna från

Patientförsäkringen LÖF 
 Interpellation - Varför använder inte Folktandvården uppgifterna från

Patientförsäkringen LÖF 
 Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om hur regionen ökar stödet till barn och 

unga under pandemin 
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Föredragningslista 

 Interpellation från Oskar Svärd (M) om bredband 
 Interpellation från Willhelm Sundman (L) om att sjukresor med kollektivtrafik ska vara 

enkelt oavsett färdmedel 
 Interpellation - Brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk ohälsa 
 Interpellation - Psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi 
 Interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder för att 

minimera smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken 
 Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om upprepade felaktiga nekanden inom 

busstrafiken 

6. Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och 
Elin Jensen (SD) om att avyttra huvudmannaskapet för Kävesta 
folkhögskola 
Diarienummer: 21RS531 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regional tillväxtnämnd för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och 
Elin Jensen (SD) till Region Örebro län den 17 januari 2021 om att avyttra 
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion (SD) om att 

avyttra Kävesta folkhögskola 
 Motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om att 

avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola 

7. Anmälan av medborgarförslag om att telefonsamtal från vården ska visas 
genom ett speciellt nummer 
Diarienummer: 21RS1295 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 8 februari 2021 
om att telefonsamtal från vården ska visas genom ett speciellt nummer, liknande det som 
används av vårdcentralerna i Karlskoga. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av medborgarförslag om att 

telefonsamtal ifrån vården visas genom ett speciellt nummer 
 Medborgarförslag, telefonsamtal i från vården visas genom ett speciellt nummer 

liknande det som används av vårdcentralerna i Karlskoga 

8. Anmälan av motion om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens 
larmcentral ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland 
Diarienummer: 21RS1810 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion inkommit från Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Tiina 
Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Tom Persson (SD) till 
Region Örebro län den 19 februari 2021 om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens 
larmcentral tillsammans med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben Hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion (SD) om att utreda 

möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral tillsammans med Region Uppsala, 
Västmanland och Sörmland 

 Motion - Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region 
Uppsala, Västmanland och Sörmland 

9. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en
psykiatriambulans i Region Örebro län 
Diarienummer: 21RS2183 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

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

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 
2 mars 2021 om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län. 

Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen. 

8 (761) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


 

 

 
       

          
            

  

      
  

   
  

               
       

                
   

               
    

       
  

        

        

               
             

  

              
            

               
           

            
         

 
            

         
          

            
            

            

Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion från Willhelm

Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län 
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro 

län 

10. Aktuell regioninformation 

11. Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2020 
Diarienummer: 21RS1084 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2020 och uppdrag till 
stämmoombud för Inera AB och Transitio AB, 

att årsredovisningar 2020 för Region Örebro läns övriga hel- och delägda bolag läggs med 
godkännande till handlingarna, 

att Region Örebro läns stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive 
bolag rösta för att: 

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna, 

3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande 
direktörerna, 

att Region Örebro läns stämmoombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid 
årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns 
bolagspolicy, samt 

att Region Örebro läns stämmoombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården 
Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro 
läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i 
Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt 
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Sammanfattning
Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2020 
innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av 
vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag 
till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger 
hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska 
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Föredragningslista 

utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro 
läns förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till 
stämmoombud för dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Ärendet har 
behandlats på styrelsesammanträde den 16 mars. 

Årsredovisning för Inera AB kommer att fastställas av bolagets styrelse den 24 mars och 
sänds därefter ut till delägarna. AB Transitio kommer att fastställa sin årsredovisning på 
styrelsemöte den 15 april. Följden blir att dessa årsredovisningar inte hinner behandlas av 
regionfullmäktige i april med föregående beredning av regionstyrelsen i mars. För att 
årsredovisningarna ska godkännas före bolagens årsstämmor och regionens stämmoombud 
ska få instruktioner kopplade till dessa, delegerar regionfullmäktige till regionstyrelsen att 
fatta beslut om detta vid sitt möte den 29 april. Dessa två bolag ingår inte i de 
sammanställda räkenskaperna för Region Örebro län då ägarandelen uppgår till 0,2 procent i 
Inera AB och 5 procent i Transitio AB. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, godkännande av ägda bolags 

årsredovisningar 2020 
 Årsredovisning Region Örebro läns förvaltnings AB 2020 
 Årsredovisning Länsgården Fastigheter AB 2020 
 Årsredovisning Bussdepåer i Örebro län AB 2020 
 Årsredovisning Länstrafiken Örebro AB 2020 
 Årsredovisning Landstingsbolaget i Örebro län AB 2020 
 Årsredovisning Länsteatern i Örebro AB 2020 
 Årsredovisning Scantec AB 2020 
 Årsredovisning Örebro läns flygplats AB 2020 
 Årsredovisning Alfred Nobel Science Park AB 2020 
 Årsredovisning Länsmusiken i Örebro AB 2020 
 Årsredovisning Oslo-Stockholm 255 AB 2020 
 Årsredovisning Svealandstrafiken AB 2020 
 Årsredovisning Tåg i Bergslagen AB 2020 
 Årsredovisning Länstrafiken Mälardalen AB 2020 
 Årsredovisning Mälardalstrafik AB 2020 
 Årsredovisning Almi Företagspartner Mälardalen AB 

12. Region Örebro läns årsredovisning 2020 
Diarienummer: 21RS1153 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2020, 

att fastställa i årsredovisningen föreslagna budgetjusteringar, 

att reservera 258 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv, 

att avsätta 214 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen, 

att överföra investeringsmedel om sammanlagt 987 miljoner kronor till 2021 års budget, 
samt 
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Föredragningslista 

att fastställa framlagt förslag till ackumulerat resultat år 2020 för Hälsoval -498,3 miljoner 
kronor, Folktandvården -122,8 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa 
och tolkförmedling 45,3 miljoner kronor. 

Sammanfattning
Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2020 för Region Örebro län för 
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning. 

Årets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530 
miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av 
finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgår till 462 miljoner kronor. Av detta resultat föreslås 258 miljoner kronor reserveras till 
resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultat för Region Örebro län uppgår till 204 
miljoner kronor. 

Under perioden 2017-2020 har inga avsättningar till pensionsmedelsportföljen genomförts. 
Istället har återlån skett om drygt 900 miljoner kronor. Återlånat kapital under 2020 uppgår 
till 214 miljoner kronor. Återlånen tillsammans med det höga resultatet har medfört att 
regionens likviditet ökade under 2020. Vid årsskiftet finns 1,0 miljarder kronor placerade i 
korta räntefonder. I regionens verksamhetsplan med budget för 2021 fastställs en strategi 
som innebär att återlånade medel under kommande år succesivt ska placeras i 
pensionsmedelsportföljen. För 2021 uppgår budgeterad avsättning till totalt 460 miljoner 
kronor, varav 250 miljoner kronor avser tidigare återlånade medel. Regionens höga 
likviditet möjliggör att ytterligare medel kan avsättas. Föreslås att ett belopp motsvarande 
2020 års återlån avsätts till pensionsmedelsportföljen under 2021. 

Tidigare beslutade investeringar om 987 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid 
utgången av 2020 föreslås föras över till 2021 års investeringsbudget. 

I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska 
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensam nämnd för 
företagshälsa och tolkförmedling. 

Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de effektmål och 
strategier som finns i verksamhetsplanen med budget 2020. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, Region Örebro läns årsredovisning 

2020 - även prövning av ansvarsfrihet 
 Region Örebro läns årsredovisning 2020 
 Region Örebro läns årsredovisning, verksamheternas resultat 
 Revisorernas verksamhetsberättelse 2020, 1 
 Revisorernas verksamhetsberättelse 2020, 2 
 Revisorernas redogörelse, 1 
 Revisorernas redogörelse, 2 
 Revisionsberättelse 2020, 1 
 Revisionsberättelse 2020, 2 
 Granskningsrapport årsredovisning 2020 
 De sakkunnigas rapport 

13. Förslag till ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro 
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Föredragningslista 

Diarienummer: 20RS3875 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att anta förslag till förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro. 

Sammanfattning
Finsam Lekberg och Örebro har inkommit med ett förslag till ny förbundsordning för 
förbundet. Förbundsordningen är ett styrdokument för förbundet och som träder i kraft när 
samtliga ingående medlemmar i förbundet har fastställt denna, det vill säga 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Lekeberg 
och Örebro. 
Region Örebro län tillstyrker förslag till ny förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förslag till ny förbundsordning för

Finsam Lekeberg och Örebro 
 Förslag på ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro 

14. Förändrade styrdokument Länsteatern Örebro AB 
Diarienummer: 21RS89 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna föreslagen bolagsordning för Länsteatern Örebro AB, 

att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att vid bolagsstämma i Länsteatern Örebro 
AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och sådana eventuella mindre ändringar som 
kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket, 

att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB att ingå nytt aktieägaravtal med den 
andra delägaren Örebro Rådhus AB i huvudsak enligt förslag, 

att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Örebro godkänner ändringarna i 
bolagsordningen och aktieägaravtalet, samt 

att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Länsteatern Örebro AB. 

Sammanfattning
Länsteatern Örebro AB:s ändamål är enligt gällande bolagsordning att ge 
teaterföreställningar och utveckla teaterverksamheten i Örebro kommun och i Örebro län. 
Det finns idag önskemål om att bolaget även ska kunna erbjuda annan scenkonst och bland 
annat att utveckla dansscenen i länet. Eftersom Länsteaterns bolagsordning inte anger att 
bolaget kan ägna sig åt annan scenkonst än teater behöver bolagsordningen ändras enligt 
framtaget förslag. Till följd av detta föreslås även ändringar i aktieägaravtalet med Örebro 
kommun (via helägda dotterbolaget Örebro Rådhus AB) samt regionens ägardirektiv till 
Länsteatern. 

Region Örebro län ser länsperspektivet som viktigt för Länsteatern i såväl formellt namn 
som i kommunikativa budskap. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förändrade styrdokument Länsteatern

Örebro AB 
 Förslag ny bolagsordning - Länsteatern i Örebro AB 2021 
 Förslag nytt aktieägaravtal Länsteatern Örebro AB 
 Förslag nytt ägardirektiv - Länsteatern i Örebro AB 2021 

15. Förändrade styrdokument för Länsmusiken i Örebro AB 
Diarienummer: 21RS90 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB, 

att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att vid bolagsstämma i Länsmusiken i 
Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och sådana eventuella mindre 
ändringar som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket, 

att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB att ingå nytt aktieägaravtal med den 
andra delägaren Örebro Rådhus AB i huvudsak enligt förslag, samt 

att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Örebro godkänner ändringarna i 
bolagsordningen och aktieägaravtalet. 

Sammanfattning
Länsmusiken i Örebro AB:s ändamål är att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro 
län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig 
musikverksamhet inom kommunen och länet. 

Bolagets orkester genomför även musikturnéer utomlands vid cirka två till tre tillfällen per 
år och har gjort så sedan orkestern bildades 1995. Orkestern spelar även i olika delar inom 
Sverige utanför Örebro län. Dessa musikturnéer är ett viktigt inslag i bolagets verksamhet då 
de bidrar till att stärka orkesterns varumärke, marknadsföra Örebro kommun och län samt 
attrahera kompetens av hög kvalité till kammar-orkestern. Det bedöms därför vara en viktig 
förutsättning för att kunna uppfylla bolagets kommunala ändamål och är därmed till nytta 
för kommuninvånarna. Intäkterna täcker i princip de merkostnader bolaget har för 
turnéverksamheten, vilket innebär att kostnaderna står väl i proportion till nyttan av 
verksamheten. Genomförande av dessa musikturnéer bedöms därmed vara förenligt med 
lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen. 

Eftersom bolagets bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt musikturnéer utanför 
Örebro län eller utomlands behöver bolagsordningen ändras enligt framtaget förslag. 
Därutöver behöver aktieägaravtalet med den andra delägaren uppdateras enligt framtaget 
förslag. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förändrade styrdokument för

Länsmusiken i Örebro AB 
 Länsmusiken i Örebro AB förslag ny bolagsordning 
 Länsmusiken i Örebro AB förslag nytt aktieägaravtal 
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Föredragningslista 

16. Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021 
Diarienummer: 20RS275 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att fastställa risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län. 

Sammanfattning
Region Örebro län ska enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) genomföra analyser på 
vilka händelser som kan inträffa i Regionen och om det kan innebära en negativ påverkan på 
verksamheten. Detta arbete ligger som grund för inriktning och prioriteringar i 
krisberedskapsarbetet inom Region Örebro län och är en ständigt pågående process för att 
säkerställa robusta verksamheter som klarar krissituationer. Ett sådant arbete har nu 
genomförts i Region Örebro läns organisation. När risk- och sårbarhetsanalysen är fastställd 
ska arbete med så kallad kontinuitetshantering ske i Region Örebro län. Arbetet kommer att 
ske både regionövregripande och i de olika verksamheterna. Arbetets syfte är att mot 
bakgrund av analysen hantera de risker och sårbarheter som har konstaterats. Det finns 
några centrala frågor som särskilt har uppmärksammats och som ska ingå i 
kontinuitetsarbetet. Bland dessa märks konsekvenser och lärdomar av den pågående 
pandemin, att arbeta vidare med frågan om erforderlig tillgång på diesel för de verksamheter 
inom Region Örebro län som behöver detta, samt frågan om erforderlig tillgång till 
förbrukningsartiklar inom regionorganisationen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, risk- och sårbarhetsanalys för Region

Örebro län 2021 
 Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021 

17. Redovisning av besvarade medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får fullmäktige i vissa fall överlåta till styrelse eller nämnd att 
besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Fullmäktige ska i dessa fall 
informeras om de beslut som fattats av styrelsen eller nämnden med anledning av förslagen. 
Beslutade medborgarförslag i kulturnämnden: 
- Aktiviteter under coronapandemin, 20RS10289 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag kulturnämnden 2021-02-08 §2 KN Svar på medborgarförslag om 

aktiviteter under coronapandemin 
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Föredragningslista 

18. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom 
ett år 
Diarienummer: 21RS1969 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 

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

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år. 

Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns tolv motioner som inte har 
besvarats inom ett år. 
Följande tio motioner är planerade att behandlas av fullmäktige den 14 april 2021: 

- Självtest för att få fler att ta cellprov (KD), 17RS4032, 
- Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård (M), 19RS7770, 
- Upprätta en skogsbruksplan för ett kalhyggefritt skogsbruk (MP), 19RS10467 
- Införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län (L), 20RS611 
- Införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor (V), 20RS618 
- Kontaktpersoner i demokratifrågor (V), 20RS1147 
- Minska antalet dödfödda barn i Örebro län (V), 20RS2731, 
- Vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS (V), 20RS2733, 
- Införande av möjligheten till sammanträden på distans (V), 20RS3058 
- Avskaffa de orättvisa avgifter på hjälpmedel (V), 20RS5671 

Vidare redovisas att det finns arton medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, redovisning av motioner och 

medborgarförslag som inte besvarats inom ett år 
 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år 

19. Besvarande av motion från Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) om självtest 
för gynekologisk cellprovtagning 
Diarienummer: 17RS4032 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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Sammanfattning
Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) har skrivit en motion till Region Örebro län om att 
erbjuda självtest för att på så vis få fler kvinnor att ta gynekologiskt cellprov. 

Regionstyrelsen behandlade i februari 2018 motionen och beslutet där blev att den ansågs 
besvarad men i regionfullmäktige i mars 2018 beslutas om en återremittering av ärendet för 
ytterligare beredning avseende kunskaps- och forskningsläget. En sådan komplettering av 
svaret har skett. 

Eftersom självtest på grund av begränsad evidens inte är en av rekommendationerna i det 
nationella vårdprogrammet gör Region Örebro län bedömningen att det inte är aktuellt med 
ett breddinförande i screeningprogram. Däremot visar vetenskapliga studier att 
egenprovtagning har en sådan tillförlitlighet att det kan motivera att man använder 
egenprovtagning för att nå icke-deltagare. Motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Ewa 

Sundkvist (KD) och Elin Enes (KD) om självtest för gynekologisk cellprovtagning 
 Svar på motion om självtest för gynekologisk cellprovtagning 
 Motion från Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) självtest för att få fler att ta cellprov 

20. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och 
Anneli Mylly (V) om införande av självtest för HPV-virus 
Diarienummer: 20RS9673 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses vara besvarad. 

Sammanfattning
Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Örebro län ska 
införa självtest för HPV-virus för de kvinnor som uteblir från cellprovstestning och till de 
övriga som önskar självtest. 

Örebro län har ett screeningsdeltagande som ligger över rikets genomsnitt, samtidigt är länet 
ett av åtta län med lågt antal insjuknade i livmoderhalscancer årligen. Idag saknas ett IT-stöd 
för att kunna identifiera kvinnor som uteblir från cellprovtagning under en lång tid. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) med flera om att införa självtest för HPV-virus 
 Svar på motion om införande av självtest för HPV-virus 
 Motion - Inför självtest för HPV-virus och rädda livet på många kvinnor 

21. Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) kring 
specialistsjuksköterskeutbildning 
Diarienummer: 19RS7770 
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Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen anses besvarad med hänvisning till redovisat yttrande. 

Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) föreslår att Region Örebro län ska arbeta för att en 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård startas vid Örebro universitet. 

I yttrandet redogörs för aktuella förhållande på nationell och samverkansregional nivå 
avseende specialistsjuksköterskeutbildningar såsom nationella och samverkansregional 
initiativ för samordning mellan regioner och lärosäten samt den pågående översynen av 
strukturen för framtida specialistsjuksköterskeutbildningar. Vidare redogörs för regionens 
samverkan med såväl Örebro universitet som andra lärosäten och specifikt den 
avtalsreglerade samverkan med Karlstad universitet som möjliggör för att 
verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning 
intensivvård kan ske inom Region Örebro län. 

I yttrandet belyses också gemensamma åtgärder för att stärka och långsiktigt säkerställa en 
lärarkompetens vid Örebro universitet som kan säkra nuvarande utbildningsutbud och 
möjliggöra framtida förändringar. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Sebastian 

Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning 
 Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning intensivvård 
 Motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

intensivvård 

22. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP)
om att Region Örebro län bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt 
Diarienummer: 19RS10467 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska avslås. 

Sammanfattning 
En motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till Region 
Örebro län om att Region Örebro län bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt. 
Motionsförslaget till regionfullmäktige är ”att regionfullmäktige fastslår att Region Örebro 
län ska bruka sin egen ägda produktionsskog kalhyggesfritt samt att upprätta en 
skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syftar till kalhyggesfritt skogsbruk”. 

Ärendet har remitterats till servicenämnden för beredning 

Den skog som Region Örebro län äger står på fastigheter som ingår i naturreservat. För 
dessa skogar finns ingen skogsbruksplan och ingen skog avverkas heller. 

Utöver den skog som Region Örebro län äger förvaltar Region Örebro län Område 
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fastigheter även fastigheterna åt Stiftelsen för Alvar Petersons donation, Laxbro. Stiftelsen 
består av två olika delar – byggnader och skog. 

Stiftelsens syfte är att bevilja medel till radioterapin och avdelning 26 vid 
Universitetssjukhuset Örebro samt sjukhemmet i Kopparberg. Fastigheten Laxbro gård i 
Kopparberg, som ger en god avkastning, ska komma ovanstående till godo och nytta. 
Region Örebro län förfogar alltså inte fritt över hur denna skog förvaltas, utan förvaltningen 
ska ske för att skapa medel för att tillgodose syftet med stiftelsen. 
Allmänt kan dock sägas att skogsinnehavet sköts med metoder för långsiktigt uthållig 
virkesproduktion och god ekonomi. Stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer och det 
tätortsnära läget. Vidare finns områden avsatta som reservat med olika typer av 
skogsmiljöer. Den skog som finns på fastigheterna är i stort skött med plantering, röjning, 
gallring och olika former av föryngringsavverkningar. 

Med anledning av detta föreslås att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) om att upprätta skogsbruksplan 
 Svar på motion 
 Motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en 

skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syfta till kalhyggefritt skogsbruk 

23. Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om införande av
ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 
Diarienummer: 20RS611 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning
Motionären föreslår att Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och etablera ett 
ungdomsfullmäktige. Som skäl anför motionären bland annat följande. 

Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka aktiviteten 
och engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka trösklarna och stärka 
värdet för ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början är att etablera ett 
ungdomsfullmäktige där ungdomar i länet arbetar demokratiskt som remissinstans till 
regionfullmäktige och nämnder som arbetar med frågor som berör ungdomar och är av en 
sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och engagera sig i frågor. Ett ungdomsfullmäktig 
bör även organiseras likt regionens fullmäktige där organisationer ställer upp till val, 
förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund. 

Regionstyrelsens uppfattning i frågan. 

Att arbeta med demokratifrågor är mycket viktigt och Region Örebro län (Regionen) gör det 
på flera sätt. Det främsta sättet är förstås att genom det demokratiska beslutsfattandet 
garantera den allsidiga belysning av frågor som den politiska debatten ger upphov till. I 
denna process spelar de politiska partierna en avgörande roll. Partierna har en mycket viktig 
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roll i att kanalisera det intresse för samhällsfrågor som finns hos bland annat unga 
människor. 

Det finns också andra invändningar mot vad motionären föreslår. Hans förslag är 
komplicerat, tungrott och tidskrävande. Om ett ungdomsparlament på allvar ska locka 
deltagare, måste beslutandemakt överlämnas dit. Det skulle i så fall ske en överföring av 
beslutandemakt från folkvalda till icke-valda. Det är komplicerat då det bland annat medför 
ett bortfall av möjlighet till ansvarsutkrävande. Bästa möjligheten till reellt inflytande ges 
ungdomar genom engagemang i partiernas ungdomsorganisationer, eller genom 
engagemang i andra ideella organisationer. 

Det är avslutningsvis viktigt att påpeka att det är viktigt att ungdomar kommer till tals i 
olika sammanhang. Det kan ske på sätt som har nämnts ovan eller på andra sätt, till exempel 
genom olika former av paneler och dialogformer i de frågor och processer som Region 
Örebro län arbetar med. 

Motionen ska därför anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Willhelm

Sundman (L) om införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 
 Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om införande av ungdomsfullmäktige i

Region Örebro län 
 Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett

ungdomfullmäktige i Region Örebro län 

24. Besvarande av motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om 
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 
Diarienummer: 20RS618 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) föreslår i en motion att det ska införas 
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor liknande den som finns inom allmänna 
kollektivtrafiken. 

Under år 2019 har frågan om förseningsersättning inom färdtjänst och sjukresor utretts av 
området trafik och samhällsplanering. Samråd har då varit med de som står för kostnaderna 
för färdtjänst (länets kommuner) och sjukresor och dessa avstyrker ett införande av 
förseningsersättning. Fokus bör istället ligga på att arbeta med tidspassning vid hämtning 
och lämning samt att få en högre kvalité i samarbete med våra trafikoperatörer. Genom det 
arbetet uppnår vi det syfte som motionärerna vill uppnå: att våra färdtjänst- och 
sjukreseresenärer kommer fram i rätt tid. Motionen ska därför avslås. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 
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 Svar på motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (M) om 
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 

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

25. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om kontaktpersoner i 
demokratifrågor 
Diarienummer: 20RS1147 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses vara besvarad. 

Sammanfattning
Motionären föreslår att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete med 
demokratifrågor knyter till sig en kontaktperson i vart och ett av de partier som inte ingår i 
presidiet. 

Som skäl för motionen anges i huvudsak följande. 

När regionens demokratiberedning lades ner lades hela demokratiansvaret på fullmäktiges 
presidium, bestående av tre personer från två partier. Vi tycker att det är fel att bara tre 
personer ska ha makt över hur demokratiarbetet fortgår i regionen. I detta ställs majoriteten 
av partierna utanför i avgörande frågor. 

Regionstyrelsen uppfattning i frågan. 

Att verka för demokrati; dess utveckling och fortbestånd är en fråga för alla partier och dess 
förtroendevalda, inte endast för fullmäktiges presidium. Presidiet har fått ett särskilt uppdrag 
att bevaka dessa frågor, utöver det mycket stora ansvar som ligger på partierna och de 
förtroendevalda. I sitt arbete kan presidiet, på så sätt som har skett flera gånger, kalla 
företrädare för partierna till överläggningar i frågor som rör demokrati. Det finns heller inget 
som hindrar partiföreträdare att påkalla presidiets uppmärksamhet på behov av samtal i viss 
fråga. Mot bakgrund av detta ska motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor 
 Svar på motion från Jihad Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor 
 Motion - Demokrati för alla, inte bara några få 

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

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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Sammanfattning 
Vänsterpartiet ställer genom Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta 
Carlsson, Kennet Lantz och Maria Odheim Nielsen en motion till regionfullmäktige. De 
föreslår att Region Örebro län skyndsamt ska göra en regional granskning av fall med 
fosterdöd, samt att det med granskningens resultat som underlag ska utarbetas en strategisk 
plan för att minska andelen dödfödda barn. 

Motionärerna menar att skillnader mellan olika regioners dödföddhetsfrekvens tyder på att 
det finns möjlighet att minska antalet som är dödfödda. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver de åtgärder som gäller uppföljning och 
patientsäkerhetsarbete och föreslår mot bakgrund av beskrivningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson, Kenneth Lantz och 
Maria Odheim Nielsen (V) om att minska ande 

 Svar på motion "Minska andelen dödfödda barn i Örebro län" 
 Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson, 

Kenneth Lantz och Maria Odheim Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län 

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

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län 13 mars 2020 från Jihad Menhem (V) och 
Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME-CFS. 
Myalgisk Encefalomyelit eller Chronic Fatigue Syndrome kallas också kroniskt 
trötthetssyndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och 
sjukvårdsnämnden för beredning. Förslaget till beslut är att motionen ska avslås. 

I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med 
frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De 
vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är inte tillräckliga för att arbeta 
fram generella nationella rekommendationer. Det saknas också en samsyn inom vården 
kring diagnostisering och behandling. Diagnosen kan ställas inom primärvården och under 
utredningen kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i 
specialistvården. Vid behov kan också remiss skickas till någon av de privata 
utomlänskliniker som utreder ME och detta görs via vårdslussen. I dagsläget finns inte 
utredningskompetensen i de egna leden. 

Region Örebro län är alltså i färd med att se över vårdkedjan för diagnosen ME inom i såväl 
primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning för att öka kvaliteten i berörd 
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vårdkedja blir en följd av detta. Det innebär dock inte att utomlänsvård som patienten själv 
har sökt kan ersättas av regionen och inte heller att neuro- och rehabmedicinska 
mottagningen av nödvändighet blir vägen in till specialistvård. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

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

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

ta hand om patienter med ME/CFS 

28. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) med flera, om införande av 
möjligheten till sammanträden på distans 
Diarienummer: 20RS3058 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses vara besvarad. 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta om införande av de möjligheter till 
sammanträden på distans som kommunallagen ger möjlighet till. 

Regionstyrelsen konstaterar att regionfullmäktige beslutade införa möjligheten till 
sammanträden på distans i enlighet med vad kommunallagen medger den 31 mars 2020. 
Frågan var aktualiserad redan innan motionen lades. Motionen ska därför anses vara 
bevarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) med flera om införande av möjligheten till sammanträden på distans 
 Svar på motion från Jihad Menhem (V) med flera om införande av möjligheten till 

sammanträden på distans 
 Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson, 

Anneli Mylly och Marie Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans 

29. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa 
avgifterna för hjälpmedel 
Diarienummer: 20RS5671 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att den abonnemangsavgift för hjälpmedel som 
regionfullmäktige beslutade om inför 2020 ska avskaffas. Motionären föreslår att 
hjälpmedel ska finansieras enbart med skatt och inte alls med avgifter. 
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I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att eftersom abonnemangsavgiften 
är samma oavsett funktionshinder så bedömer nämnden att de nuvarande 
hjälpmedelsavgifterna är mer rättvisa än de som fanns före årsskiftet. 

Beslutet att införa avgiften har överklagats. I förslaget till svar skriver hälso- och 
sjukvårdsnämnden att Region Örebro län följer den juridiska processen och kommer att 
analysera utslaget som den leder till. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
 Svar på motion om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
 Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 

30. Besvarande av interpellationer och frågor 

31. Allmän frågestund för ledamöterna 

32. Valberedningen 

33. Avslutning 
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Namn 
Kerstin Nilsson 

Politiska uppdrag 
(Om avsägelsen gäller samtliga uppdrag inom Region Örebro län skriv "samtliga uppdrag") 
Begäran om entledigande från politiskt uppdrag inom Region Örebro län, som 
förtroendevald revisor och lekmannarevisor i bolag, att gälla från den 1 maj 2021. 
(Samtliga uppdrag). 

fl 

Dattun Namnteckning - --

 

2021-01-12 ri (11,„761, 

4) 
Region Örebro län 

Region Örebro län 
Regionkansliet 
Box 1613 
701 16 Örebro 

e  Region Örebro lån 

2021 -01- 13 
Centrala diariet 

Diarienummer 

Begäran om entledigande från politiskt 
uppdrag inom Region Örebro län 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se E-post: regionen@regionorebrolan.se 25 (761)



26 (761)



Namn 

Politiska uppdrag 
(Om avsägelsen gäller samtliga uppdrag inom Region Örebro län skriv "samtliga uppdrag") 

tLi c P? 

Da?1m Namnteckning -1 

" Region Örebro län 
neby) 

Diarienummer 
Region Örebro län 
Regionkansliet 
Box 1613 
701 16 Örebro 

‘1:-J Region Örebro län 

"-,1  _p- 1R 

Centrala diariet 

Begäran om entledigande från politiskt 
uppdrag inom Region Örebro län 

Postadress 
Region Örebro län 

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

27 (761)



e 
-4% i Region Örebro län 

Region Örebro län 
Regionkansliet 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Ankom 
Regionkansliet 

2021 -03- 02 

Politiska uppdrag 

(Om avsägelsen gäller samtliga uppdrag inom Region Örebro län skriv "samtliga uppdrag") 

/r 

/07/7-(( -716 -7/ 2 /76—ki9 

Namn 
e/ 

Datum Namntecknin 
2_ -a / 

Diarienummer 

Begäran om entledigande från politiskt 
uppdrag inom Region Örebro län 

Postadress 
Region Örebro län 

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

28 (761)



29 (761)



30 (761)



31 (761)



32 (761)



33 (761)



34 (761)



• LJ 

( Region Örebro län 
C) 

Region Örebro län 

2921 -C3- 0 4 

Diarienummer 
Region Örebro län 
Regionkansliet 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Begäran om entledigande från politiskt 
uppdrag inom Region Örebro län 
Namn 
Tom Rymoen 
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1 Inledning 
I slutet av 20191 upptäcktes ett nytt virus, SARS-coronavirus-2, vanligen kallat coronaviruset. 
Sjukdomen som orsakas av viruset fick namnet covid-192. Världshälsoorganisationen (WHO) 
deklarerade den 11 mars 2020 att det handlade om en pandemi3. 
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Med anledning av att pandemin påverkat hälso- och sjukvården och tandvården på olika sätt, har 
Sveriges patientnämnder analyserat de synpunkter och klagomål som patienter och närstående lämnat 
och som är relaterade till pandemin. Eftersom covid-19 är en ny sjukdom så har också kunskapen om 
den ökat efter hand. Pandemin är ännu inte över vilket innebär att det finns möjligheter att använda 
klagomålen för att ytterligare förbättra vården. Analysen kan också bidra till att öka kunskapen kring 
hur hälso- och sjukvården vid framtida pandemier kan förbättras för att tillgodose de behov och 
förutsättningar som patienter har. 

Syftet med analysen är att synliggöra klagomål och synpunkter från patienter och närstående i hälso-
och sjukvården och tandvården som på något sätt berör pandemin. Patientnämnderna vill genom denna 
analys presentera en gemensam, samlad och nationell bild av det som patienter och närstående 
berättar. 

1.1 BAKGRUND 
Patientnämndens uppdrag regleras i Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, 
och omfattar den hälso- och sjukvård som bedrivs enligt Lag om hälso- och sjukvård (2017:30) av 
kommuner och regioner, samt viss tandvård4. Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från 
hälso- och sjukvården och omfattas av sekretess. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på 
lämpligt sätt föra fram patienters och närståendes klagomål och synpunkter på vården till vårdgivarna 
och säkerställa att patienter får svar på sina frågor av vårdgivarna. Patientnämnden ska främja 
kontakterna mellan patient och vårdgivare, vilket innebär att patientnämnden inte tar ställning kring 
”rätt och fel”. Däremot ska patienter få den information de behöver för att kunna tillvarata sina 
intressen inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår även att informera medborgare och hälso-och 
sjukvårdspersonal om patientnämndens verksamhet. 

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet genom att analysera 
inkomna klagomål och synpunkter. Fördjupade analyser ska göras utifrån speciella problemområden 
som ska tillvaratas av hälso- och sjukvården. Patientnämnden kan även föreslå åtgärder i syfte att 
komma till rätta med problem och identifierade riskområden. 

1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/nytt-
coronavirus-upptackt-i-kina/
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-
sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/
3 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
4 Tandvård enligt Tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs av och finansieras helt eller delvis av
regionerna 
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I Sverige finns 21 patientnämnder. Patientnämnderna är olika stora både resursmässigt och i 
upptagningsområde. Patientnämnderna består av politiker vars uppdrag är driva aktuella frågor på 
politisk nivå. Kopplat till patientnämnden finns en förvaltning/kansli som bedriver det operativa 
handläggningsarbetet. 

40 (761)

Patientnämndernas förvaltningar/kanslier samverkar på nationell nivå för att utveckla till exempel 
metoder för analyser och återföring till vårdgivare. Patientnämnderna har även en nationell gemensam 
kategorisering av inkomna synpunkter och klagomål. Kategoriseringen beskrivs i patientnämndernas 
nationella handbok5. Samverkan och gemensamma dialoger kring nämndernas uppdrag sker både på 
tjänstepersons-, chefs- och politisk nivå. 

1.2 METOD 
När patienter eller närstående kontaktar en patientnämnd upprättas ett ärende. I ärendet registreras de 
klagomål och synpunkter som framkommer och ärendet kategoriseras utifrån vad klagomålet handlar 
om. Under år 2020 har samtliga patientnämnder i sin kategorisering märkt upp ärenden som på något 
sätt berör pandemin med särskilda sökord. 

Patientnämnderna i Sverige har utsett en nationell analysgrupp. En instruktion och mallar för statistik 
och kvalitativa data har skickats ut till alla patientnämnder. Alla 21 analyser kommer att sammanföras 
till ett dokument, en analys för hela landets patientnämndsärenden gällande covid-19. 

Urvalet för den här analysen består av 118 klagomålsärenden inkomna till patientnämnden i Region 
Örebro län under år 2020. Den första delen av resultatpresentationen utgörs av beskrivande statistik 
för urvalet, därefter följer resultatet av en kvalitativ analys, som presenteras under olika rubriker. 

För den här analysen kommer endast begreppet covid-19 att användas även om klagomålen rör andra 
av pandemins effekter på hälso- och sjukvården eller SARS-coronavirus-2. Vidare kommer 
begreppen: klagomål, patient och vårdgivare att användas. 

5 Handbok för handläggning av klagomål och synpunkter för Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i
Sverige (2019) . 
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2 Resultat 

2.1 TIDSAXEL 
Totalt har 118 klagomålsärenden avseende covid-19 kommit in till Patientnämnden i Region Örebro 
under år 2020. 

41 (761)

De första klagomålen från patienter och närstående avseende covid-19 registrerades i mars 2020 (7 
stycken). Antal ärenden per månad har från mars till december 2020 legat mellan 11-16 stycken. Små 
förändringar ses i statistiken under året. En liten ökning i april som även är den månad som totalt har 
flest klagomål gällande covid-19 (19 stycken). En liten minskning i september och december (8 
stycken för båda månaderna). 

2.2 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING 
Flera ålders- och könsperspektiv kan utläsas i underlaget. 

Det är fler kvinnliga än manliga patienter i ärendena gällande covid-19, 70 respektive 48 stycken. 
Vilket stämmer överens med hela årets ärenden. Den vanligaste förekommande åldersgruppen för 
båda könen är 70-79 år. Men klagomålsärendena för åldersgruppen 70-79 år har ökat i alla 
klagomålsärenden under år 2020 och inte bara i klagomål gällande covid-19. 

Det är tre gånger fler klagomål gällande pojkar än flickor, sex respektive 2 ärenden. Antalet ärenden 
gällande barn är varken fler eller färre procentuellt när det gäller covid-19 än jämfört med andra 
klagomål hos patientnämnden. Men för covid-19 relaterade klagomål är skillnaden mellan pojkar och 
flickor större6. 

6 Skillnaden mellan pojkar och  flickor för alla ärenden år 2020 är 49 stycken respektive 31 stycken. 
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42 (761)

Patienter som uppgett att de lider av en inflammation/infektion är betydligt fler i ärenden gällande 
covid-19 än i andra klagomålsärenden, lite drygt fyra gånger fler. Ur ett könsperspektiv konstateras att 
mer än dubbelt så många män angett att de lider av en inflammation/infektion än vad de kvinnliga 
patienterna har uppgett i sina klagomålsärenden gällande covid-19. I ärenden gällande kvinnor syns 
däremot betydligt fler klagomål angående intyg i covid-19 ärendena. Det kan bland annat handla om 
att en patient önskar intyg om att hon har covid-19 och att Försäkringskassan efterfrågar ett intyg när 
de handlägger/utreder hennes ansökan om sjukpenning7. 

Det framkommer även i klagomålsärenden gällande covid-19 att det är dubbelt så många patienter, 
både män och kvinnor, som lämnar klagomål på väntetider i vården i jämförelse med andra 
klagomålsärenden under år 2020. 

3 Verksamhetsområden 
I patientnämndens kategorisering läggs ett verksamhetsområde till i ärendet för att mer belysa vilket 
område inom hälso- och sjukvården som klagomålet avser. De verksamhetsområden som är valbara är: 
somatisk specialistsjukvård, psykiatrisk specialistsjukvård, primärvård, tandvård, övrig vård och övrig 
verksamhet. Samtliga Sveriges patientnämnder gör lika för att kunna möjliggöra eventuella 
jämförelser. 

Verksamhetsområde somatisk specialistsjukvård och primärvård har haft mest ärenden gällande covid-
19. Det verksamhetsområde som har mycket färre klagomål i jämförelse med hela årets 
klagomålsärenden är psykiatrisk specialistsjukvård. Patienter som lider av psykisk ohälsa och 
kontaktar patientnämnden med klagomål på hälso- och sjukvården med anledning av covid-19 är få. 

För Region Örebro län ingår totalt 40 verksamheter/specialistkliniker under verksamhetsområde 
somatisk specialistsjukvård. 25 vårdcentraler plus fyra jourvårdcentraler under verksamhetsområde 
primärvård och sex verksamheter/specialistkliniker under verksamhetsområde psykiatrisk 
specialistsjukvård. Verksamhetsområde somatisk specialistsjukvård har fått flest klagomål avseende 

7 Klagomålsärenden kategoriseras på olika sätt. Både diagnos/sjukdomsorsak och vad ärendet gäller
inkluderas i kategoriseringen. 
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covid-19 (56 stycken). Följt av verksamhetsområde Primärvård (43 stycken). Psykiatrisk 
specialistsjukvård har fått fem klagomål rörande covid-19. 

43 (761)

3.1 SOMATISK SPECIALISTSJUKVÅRD 
Majoriteten av klagomål som inkommit och som riktas mot den somatiska specialistsjukvården 
handlar om att vård, undersökning eller behandling, skjuts upp utifrån att klinikerna inte har möjlighet 
att ta emot patienterna. Flera patienter som hört av sig uppger att de fått besked från sin vårdgivare att 
deras undersökningar eller behandlingar skjuts fram på obestämd tid för att vårdgivaren behöver 
prioritera sina patienter. Gruppen som lämnat dessa klagomål efterfrågar mer information, förklaringar 
och motiveringar till varför de får vänta och ungefär när de kan tänkas få komma till verksamheten. 

”Patient med tumörsjukdom är planerad för operation. Patienten får information från sin vårdgivare 
att operationen är framflyttad med  motiveringen att de endast kan ta emot de mest akuta patienterna. 
Patienten skriver i sitt klagomål att han inte förstår varför han inte bedöms vara en akut patient då 
han har en tumör” 

Flera av patienterna i underlaget som väntar på återbesök eller kontroll, uppger i sina klagomål att de 
inte får någon information alls och antar därför att de blivit nedprioriterade. En del har kontaktat sina 
vårdgivare för att fråga och då fått just den informationen, att det kommer att dröja. Andra har gjort 
försök att komma i kontakt med sin vårdgivare men inte lyckats. Patienter beskriver även att de 
påverkas av covid-19 situationen inom den somatiska specialistsjukvården på andra sätt, till exempel 
genom att behöva träffa olika vårdpersonal vid sina besök. 

”Patient med cancerdiagnos som har regelbundna kontakter med kliniken. Utifrån pandemin har hon 
nu haft kontakt med nio olika läkare, hon fick dessutom ett negativt besked om sitt sjukdomstillstånd 
per telefon istället för i ett personligt möte” 

I flera klagomål beskriver patienter att de efter kontakt med aktuell verksamhet, fått information om 
att de kommer kallas längre fram. Vidare framkommer att patienter ibland fått så kallade 
”egenvårdstips” i väntan på sitt besök hos vårdgivaren. Dessvärre egenvårdstips som patienterna 
ibland anser strider mot aktuella samhällsrestriktioner. Till exempel har ett par patienter berättat att de 
uppmanas att köpa träningskort i väntan på behandling. 

Patienter som söker vård för covid-19 liknande symptom har ibland kontaktat patientnämnden med 
klagomål utifrån att de inte testas för covid-19 och inte heller rekommenderas att boka tid för test. 
Patienterna med dessa erfarenheter berättar att deras symtom sedan blev värre och att det visade sig att 
de hade smittats av covid-19. Patienterna undrar varför deras vårdgivare inte bedömde att de skulle 
genomgå ett test. 

Avslutningsvis framkommer att informationen gällande besök av närstående som vårdas på 
vårdavdelning, ibland uppfattats som motsägelsefull. I ett par klagomål utläses att närstående blivit 
dåligt bemötta när de missuppfattat informationen. Det beskrivs till exempel att närstående fått 
muntlig information från vårdpersonal om att de kan besöka patienten men sedan stoppas vid 
avdelningen och ibland även blir dåligt bemötta. 
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44 (761)

3.2 PSYKIATRISK SPECIALISTSJUKVÅRD 
Patienter som är aktuella inom den psykiatriska specialistsjukvården8 har kontaktat patientnämnden 
vid få tillfällen för att lämna klagomål som kan kopplas till covid-19. 

I klagomålen framkommer dock att patienter påtalar lite olika brister hos sina vårdgivare. Bland annat 
uppges att patienter får träffa/ha kontakt med ny vårdpersonal, alltså andra än de tidigare träffat/haft 
kontakt med och att patienter påverkas negativt av detta eftersom att vårdförloppen då upplevs ”stöta 
på hinder”. Det kan till exempel att patienten upplever att den nya vårdpersonalen inte är ”påläst” i 
ärendet eller att läkemedel plötsligt ändras eller till och med tas bort utan dialog med patienten. Vidare 
berättar patienter om återbesök, uppföljningar eller behandlingar som skjuts upp eller som inte blir av 
alls. Ibland uppger patienter att de heller inte meddelas dessa ändringar. Att de får informationen efter 
att de, patienterna, tagit en kontakt med sin vårdgivare. 

”Patienten sökte vård för psykisk ohälsa. Patienten utreddes och fick besked att han inom kort skulle 
få påbörja en behandling. Efter det har patienten inte hört någonting från sin vårdgivare och har 
dessutom sökt denne flera gånger utan framgång. Patienten som berättar att det handlar om 
läkemedelsbehandling undrar varför den inte kan påbörjas eller att han åtminstone kunde få ett 
besked om när behandlingen kan tänkas starta?” 

8 Allmänpsykiatri och psykiatrisk akut- och heldygnsvård. 
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3.3 PRIMÄRVÅRD 
Efter genomgång av klagomålen gällande patienter som haft kontakt med primärvården konstateras att 
de flesta klagomål rör tester för covid-19. En stor del av dessa klagomål handlar om att patienten tar 
en kontakt med sin vårdcentral utifrån covid-19 liknande symptom. Efter kontakt, antingen vid besök 
eller över telefon, gör vårdpersonal en bedömning att patienten inte behöver testas för covid-19. 
Patienterna som själva beskriver i sina klagomål att de tror att de kan ha smittats av covid-19 uttrycker 
ett missnöje med att inte bli testade och inte heller rekommenderas att boka en tid för test. Patienterna, 
uttrycker även att de inte förstår varför de inte får genomgå test vid vårdcentralerna. I många ärenden 
berättar patienterna om att det senare visade sig att de hade smittats av covid-19. 

45 (761)

”Patient tar kontakt med sin vårdcentral utifrån covid-19 liknande symptom. Vårdgivaren uttrycker 
att det kan vara covid-19 men patienten erbjuds inte ett test och rekommenderas inte heller att boka 
ett självtest”. 

Ett par patienter, som visserligen bokat ett så kallat ”självtest”, har lämnat klagomål om att de inte får 
hjälp att genomföra testet när osäkerhet uppstår. Beskrivningar om att bli otrevligt eller dåligt bemött 
när de ställer frågor om hur de ska utföra testet på sig själva, utläses i underlaget. 

Likt de klagomål som rör den somatiska specialistsjukvården så återfinns ett antal klagomål som rören 
primärvård och att patienternas undersökningar eller behandlingar skjuts upp utifrån den ansträngda 
arbetssituationen vid vårdcentralerna. Det finns flera exempel i underlaget. Bland annat nämns att 
patienter som under, vad de beskriver, lång tid har träffat/haft kontakt med samma vårdpersonal nu får 
träffa/ha kontakt med annan/okänd vårdpersonal. Vidare beskrivs att behandlingar pausas eller att 
behandlingstillfällen glesas ut, att samverkan med andra vårdenheter upplevs som bristfälliga och att 
remisshanteringen inte fungerar tillfredställande för patienterna. 

Vid granskning av ärenden rörande primärvården återfinns även en grupp patienter som lämnat 
klagomål angående intyg. Flera efterfrågar intyg utifrån en rädsla och oro av att ha smittas av covid-
19. Patienterna berättar att de önskar ett intyg dels för att kunna ansöka om ersättning från 
Försäkringskassan och dels för att kunna avstå från sitt arbete under en period. Önskan om intyg 
påtalas både från patienter som uppger att de tillhör en riskgrupp utifrån medicinsk anledning men 
även från patienter som inte uppger någon särskild riskfaktor för smitta eller sjukdom. Utöver detta 
förekommer något enstaka klagomål från patient som vill ha intyg för kvarstående men/effekter av 
covid-19 till exempel bortfall av luft och smak. 

”Patient som är orolig för att bli smittad med covid-19 vill ha intyg för detta för att kunna isolera sig. 
Vårdcentralen uppger att de inte kan vara behjälpliga”. 

3.4 TANDVÅRD 
Klagomål gällande Folktandvården som kan kopplas till covid-19 rör dels att faktura för uteblivit 
besök skickades till patient trots att nya regler om sena avbokningar infördes dels att en patient inte 
ville besöka kliniken med risk för att smittas av covid-19. 

9 



 

 
 

   
     

     
   

      

    
    

    

 

 

 

 
       

   
     

 

 

 

 

3.5 KOMMUNAL VÅRD 
Sex av klagomålen under år 2020 som kan kopplas till covid-19 rör den kommunala vården. Vid 
granskning av klagomålen lyfter patienter (och närstående) fram att basala hygienrutiner inte följs eller 
har brister, att information och delaktighet anses bristfällig, utifrån att närstående inte kan medverka 
vid möten eller få information, samt att patienter påverkas negativt av att inte få träffa sina närstående. 

46 (761)

”Patienten klagar på hemtjänstpersonal och att basala hygienrutiner inte följs. Vårdpersonalen har 
inte skyddsutrustning så som visir eller handskar. De använder smycken, klockor och ringar. 
Patienten är orolig för att smittas av covid-19”. 

3.6 ÖVRIG VÅRD/ÖVRIG VERKSAMHET 
Det finns ett par klagomål som faller under verksamhetsområdena övrig vård och övrig verksamhet. 
Dessa berör 1177. Bland annat har patienter lämnat klagomål på hur 1177 Sjukvårdsrådgivningen har 
formulerat informationstexter om covid-19 samt svårigheter att boka test för covid-19 i 1177 
Vårdguidens e-tjänster. 
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4 Vad handlar klagomålen om? 

47 (761)

Klagomålen hos patientnämnden tenderar att likna varandra månad efter månad, år efter år. Men 
under år 2020, och på grund av covid-19, har klagomål rörande hygien ökat med flera hundra 
procent i jämförelse med tidigare år. Patienter uppmärksammar, mer nu än förut, brister i hygien, 
både hos vårdpersonal och i deras handhavande. 

4.1 SÄKRA VÅRDBESÖK; ORO FÖR SMITTA I SAMBAND MED VÅRDBESÖK 
Klagomålen som kan kategoriseras under rubriken Säkra vårdbesök handlar främst om att patienter 
uppfattar brister i basala hygienrutiner hos vårdpersonal och i lokaler, att det inte finns möjlighet för 
patienter att hålla avstånd mellan varandra i till exempel väntrum eller att vårdpersonal inte bär 
adekvat skyddsutrustning (enligt patientens uppfattning). Vidare påtalas att vårdpersonal är för nära 
patienterna eller inte håller avstånd till sina kollegor. Därtill förekommer ett par klagomål om att 
patienter i onödan riskerar att utsättas för smitta utifrån de beslut och bedömningar vårdpersonalen gör 
om dem. 

Både inom den somatiska specialistsjukvården och inom primärvården men även den kommunala 
vården berättar patienter om upplevda brister avseende hygienrutiner och skyddsutrustning. I 
klagomålen kan utläsas att patienter som söker för vad de beskriver som ”covid-19 liknande 
symptom” får träffa vårdpersonal som inte har den skyddsutrustning som patienter genom information 
från myndigheter och nyhetskanaler, lärt sig ska användas och vill att vårdpersonalen använder. 
Patienterna framhåller i sina klagomål att de både blir oroliga för sin egen hälsas skull och för 
personalen de möter. Bland annat berättar patienter om att då personalen inte tror att patienten har 
covid-19 utan något annat, så använder de inte skyddsutrustning. De patienterna undrar om inte 
skyddsutrustningen ska användas tills man vet om patienterna är smittade eller inte? 

”Patienten arbetar som undersköterska inom hemtjänsten. Hon sökte för covid-19 liknande symptom. 
Läkaren hon träffade hade ingen skyddsutrustning och höll inte avstånd. Patienten är orolig att hon 
fört över smittan alternativt att hon utsattes att smitta av läkaren. Utan att få genomgå test för covid-
19 rekommenderades hon att börja arbeta igen.” 

Vidare om oro för att smittas eller utsättas för smittan covid-19 berättar patienter om att de ibland 
felaktigt hänvisas till särskilda väntrum eller mottagningar för covid-19. De som lämnat dessa 
klagomål menar att de ”ofrivilligt och i onödan”, utsatts för risk för covid-19. Det förekommer även 
klagomål från patienter som till exempel flyttats mellan vårdenheter och uppger att det verkar som att 
informationen mellan vårdenheterna inte gått fram. Och från patienter som av annan anledning blivit 
sittande i allmänna väntrum, enligt dem under en lång stund, innan någon kommit och hämtat dem. 
Patienterna bakom dessa klagomål beskriver en rädsla att eventuellt smittas av covid-19. Flera nämner 
även, i samband med detta, att det saknas tillgång till handsprit i allmänna utrymmen. 

”Patienten kontaktade vårdcentralen och fick tala med en sjuksköterska i telefon. Sjuksköterskan 
bokade in patienten på ett läkarbesök vid vårdcentralen. Patienten satt länge i väntrummet och sedan 
kom en administratör/receptionist och meddelade henne att besöket blivit inställt och att patienten 
hade fått recept och kunde hämta ut läkemedel på apoteket. Patienten är missnöjd över att ha suttit i 
vårdcentralens väntrum i onödan.” 
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4.2 TESTNING 
Testkapaciteten, tillgängligheten och tillvägagångssättet fram till ett covid-19 test har under pandemin 
ändrats. I Region Örebro län har test för covid-19 utförts både inom primärvården och inom den 
somatiska specialistsjukvården. Vanligen har patienter bokat test för covid-19 via 1177 Vårdguidens 
e-tjänster. Patienten har därefter fått logga in i sina e-tjänster för att få ta del av svaret. Patientnämnden 
har inte tagit emot några klagomål gällande de så kallade antikroppstesterna. 

48 (761)

Det framkommer i analys av underlaget att flertalet patienter berättar om att de tycker de blivit testade 
alternativt blivit rekommenderade att boka ett test för covid-19, i ett för sent skede. Samtliga patienter 
bakom dessa klagomål har senare fått besked om bekräftad covid-19 smitta. En del har testats initialt, 
men då fått ett negativt test-besked. 

”Patientens partner var sjuk i covid-19 och patienten testade sig, testet var negativt. Det visade sig 
sedan vara felaktigt. Patientens tillstånd försämrades och han behövde vårdas på vårdavdelning 
under cirka en vecka”. 

Patienterna påtalar brister i att testningen inte skett med tillräckligt täta intervaller särskilt då det varit 
känt att testresultaten kan visa negativt under pågående smitta. Ett par patienter som lämnar dessa 
klagomål beskriver att de, vid inskrivning vid vårdavdelning, varit så sjuka att de varit i behov av 
intensivvård och undrar om allvarlighetsgraden av deras sjukdomstillstånd kunnat vara mindre om de 
testas tidigare eller med tätare intervaller. Andra patienter framför att de önskar att diagnosen covid-19 
kunnat konstateras tidigare och att patienten då kunnat vidta åtgärder och undvika att smitta andra i sin 
närhet. 
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”Flera kontakter med sin vårdgivare men inget covid-19 test. Patienten blir sämre och sämre. Får 
sedan åka ambulans till sjukhuset, vårdas nu på IVA för covid-19”. 

49 (761)

Patient som är på läkarbesök. Patienten beskriver läkaren som ”övertygad” om att patienten har 
covid-19. Patienten tror inte det men undrar varför läkaren inte genomförde ett test eller uttrycka att 
patienten borde boka en tid för test. Istället uppfattade patienten läkaren som irriterad.” 

Det förekommer även klagomål om att resultaten av covid-19 test tagit lång tid samt att patienter 
uttryckt att de är osäkra på om de utfört testen rätt men trots det inte fått instruktion eller hjälp av 
närvarande vårdpersonal. 

4.3 UPPSKJUTEN/INSTÄLLD/NEKAD VÅRD 
En stor del av klagomålen gällande covid-19 gäller: uppskjuten undersökning, uppskjuten behandling, 
många gånger operation, eller framflyttad tid för återbesök/kontroll. Även om klagomålen främst berör 
den somatiska specialistvården så finns ett par ärenden från patienter som berör andra verksamheter, 
till exempel behandling hos fysioterapeut vid vårdcentral eller samtalsbehandling vid psykiatrin. 

En del patienter berättar att de genomgått utredning och nu står inför behandling. Av den anledningen 
tycker patienterna att de borde tillhöra den patientgrupp som får fortsätta i sitt vårdförlopp och är 
missnöjda med att meddelas att behandlingen skjuts på framtiden. Andra framför klagomål på att de 
helt enkelt inte fått information om att deras återbesök, undersökningar eller behandlingar flyttas fram 
eller till och med ställs in. 

”Patienten var planerad för operation och gjorde flera förberedelser, fastade, tog ledigt från jobbet, 
ordnade med barnomsorg/barnvakt. Väl på sjukhuset får han besked om att operationen är 
uppskjuten.” 

Många upplever även svårigheter att komma i kontakt med sina vårdgivare. Flera olika kontaktsätt 
nämns. Det är patienter som fått besked om ändringar i sina vårdplaner och sedan har behov att prata 
om det. De önskar få möjlighet att fråga om när de kan tänkas få fortsätta eller fråga om hur de ska 
hantera sin ohälsa under väntetiden. 

”Patient försöker vid flera tillfällen kontakta sin vårdgivare via 1177 men får inget svar.” 

Några enstaka patienter berättar om att de uppmanats återkomma till vårdgivaren efter en tid för att 
”kolla av läget”. Dessa patienter uttrycker i sina klagomål att ansvaret borde ligga på vårdgivaren och 
inte patienten. 

Som sagt innehåller många klagomålsärenden besvikelser över att planerade behandlingar, ofta 
operationer, inte blir av enligt planering. Patienter med dessa klagomål uttrycker att de är ledsna, har 
svårt att förstå varför de inte är en av de patienter som trots covid-19, får genomgå sin operation. 
Många har redan väntat en tid och byggt upp en förväntning och förhoppning på kommande 
behandling. Frustrationen blir större när patienten försöker komma i kontakt med sin vårdgivare utan 
att lyckas. 
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4.4 VÅRD VID BEKRÄFTAD COVID-19 
Många klagomål under den här rubriken handlar om att patienterna klagar på att det tog lång tid innan 
diagnosen covid-19 kunde konstateras. Flera av patienterna uppger att de tidigt i vårdförloppet själva 
misstänkte att de smittats med covid-19. De upplevde inte att vårdpersonalen trodde att de var 
smittade och därför erbjöds de inte ett covid-19 test. De blev heller inte rekommenderade av 
vårdpersonal att boka ett via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Ett par patienter berättar om att de fått 
negativt svar på sitt covid-19 test men att det senare visade sig att det provresultatet var felaktigt. 
Patienterna uttrycker en önskan om att vårdgivaren testat dem med tätare intervaller. Särskilt då det 
varit känt att testerna felaktigt visat negativt för covid-19 trots pågående smitta. 

50 (761)

”Patienten hade covid-19 men visste inte om det. Han sökte sig till vården vid flera tillfällen. Vid 
första tillfället togs ett covid-19 test som var negativt. Därefter togs inte fler covid-19 test. Patienten 
försämrades och var till slut så dålig att han behövde skrivas in vid vårdavdelning. Patienten klagar 
på att inte flera covid-19 test gjordes då man vet att testen inte är helt tillförlitliga.” 

Det förekommer även flera klagomål där patienten själv trott att hen har covid-19 men att vårdgivaren 
gjort en annan bedömning och börjat behandla utifrån den. Ibland utan att testa patienten för covid-19. 
Patienterna bakom klagomålen vill framföra att det sedan visat sig vara covid-19 och ställer sig 
frågande till varför de inte fick genomgå covid-19 test. En del påpekar att de ändå vill vara följsamma 
till vårdens rekommendationer och därför inte bokat test för covid-19 själva. 

Patienten besöker sin vårdcentral. Undersöks och diagnosticeras med halsfluss. Patienten som haft 
halsfluss förut uttryckte att han inte riktigt trodde att diagnosen var rätt. Senare ökade symptomen och 
både patienten och hans partner insjuknade. Det visade sig senare vara covid-19.” 

Patienter vittnar om en oro över sina närstående och medmänniskor och har ibland lämnat klagomål på 
vårdgivarnas, upplevda, ovilja att testa patienten för covid-19. 

”Patient som under tre månader (i början av pandemin när testningen var något begränsad) 
efterfrågade ett covid-19 test. När patienten väl tog testet var det positivt. Patienten är nu rädd att hon 
smittat många under dessa tre månader.” 

Patienter har även kontaktat patientnämnden och berättat om kvarstående men eller efterföljande 
tillstånd och sjukdomar av covid-19, varierande i allvarlighetsgrad och omfattning. Patienterna menar 
att de ser ett samband mellan covid-19 och sina kvarstående men eller efterföljande tillstånd och 
sjukdomar de fått. Anledningen till klagomålen är att deras vårdgivare inte tagit emot dem eller ibland 
inte varit villiga (enligt patientens upplevelse) att informera och ha dialog med patienten om detta. 

”Patient som haft covid-19 och berättar om följdtillstånd. Klagar på att hon behöver mer kontakt med 
vården för att prata om de efterföljande diagnoser hon nu har. Vårdgivaren har enligt patienten sagt 
att de inte har möjlighet att ta emot henne för behandling eller ha en kontakt med henne om detta”. 

4.5 NÄRSTÅENDEPERSPEKTIV 
Många av klagomålen under den här rubriken berör besöksrestriktionerna. Men majoriteten pekar på 
vilka effekter besöksrestriktionerna fört med sig snarare än kritik mot restriktionerna i sig. 
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Berättelser om att besöksrestriktioner upplevs drabba både närstående och patienter återkommer i 
underlaget. Närstående för fram att de inte längre känner sig delaktiga och informerade som de 
tidigare varit. Patienter som är vana att förlita sig på sina närstående vid viss omvårdad, som sällskap 
men även för att ta emot information från vårdgivaren pekar nu på brister i och med 
besöksrestriktionerna. 

51 (761)

”Närstående till patient som bor på kommunalt boende. Då närstående inte längre får besöka sin 
anhörig känner hon att delaktigheten har minskat. Det är svårt att få kontakt med vårdpersonal vid 
verksamheten och närstående känner sig inte längre informerad och delaktig. Patienten har dessutom 
svårt att förklara för närstående om det som händer och sker i vården”. 

Närstående framför även att de drabbas av att se patienten försämras i sitt mående och blir oroliga då 
patienten får besked från sin vårdgivare att planerade åtgärder och insatser skjuts fram. Avslutningsvis 
berättar närstående om motsägelsefull information i samband med besöksregler. 

”Närstående som inte får besöka patienten på vårdavdelning har svårt att få information och känner 
sig inte delaktig. Närstående har i ”förbifarten” meddelats att patienten kommer skrivas hem snart. 
Oro uppstår då närstående undrar hur patientens omvårdnads- och medicinska behov ska tas om 
hand i hemmet då han inte fått mer konkret info om vårdplan mm.” 

”Patient som genomgått canceroperation och vårdas på vårdavdelning. Närstående tar en kontakt 
med avdelningen och frågar huruvida patienten får ta emot besök eller inte pga covid-19. Närstående 
får besked att undantaget i besöksrestriktionerna är: närstående till cancerpatienter. När närstående 
sedan kommer på besök får hon inte komma in. Hon upplever även att vårdpersonalen skäller och blir 
irriterad på henne.” 
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5 Patienters och närståendes förslag 

52 (761)

 Att kontakta patienter vars besök, insatser eller behandlingar ställs in eller flyttas fram. Att 
patienter meddelas detta tydligt och att patienter inte själva behöver ta kontakt eller ”anta” 
att de kommer få vänta. 

 Tydligare kontakt med närstående till patienter. Särskilt de patienter som är vana och förlitar 
sig på att deras närstående är delaktiga och informerade. Dessa patienter är ibland inte vana 
att själva vara delaktiga och informerade, de är vana att ha sina närstående med. 

 Att vårdgivare är tillgängliga för patienter via någon av kontaktvägarna. Patienter som 
kontaktar sin vårdgivare till exempel via 1177, behöver få ett svar i sitt ärende eller på sin 
fråga. 
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53 (761)

www.regionorebrolan.se/patientnamnden 

Postadress Patientnämnden, Box1613, 701 16Örebro 
Besöksadress Landbotorpsallén 25 A, Örebro Telefon 019-

602 27 60 
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måndag den 8 mars 2021 

Kto 
3 Region Örebro län 

Länsstyrelsen 

Örebro län 2021 -03- 19 
Centrala diariet 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige. 

Parti: Vänsterpartiet 

landsting: Örebro läns landsting 

Valkrets: Örebro län Västra 

Degerfors den 8 mars 

Anita Bohlin Neuman 

Namnförtydligande 
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Realon Örebro än 
Regionens revisorer 2021-02-22 

CO 
t Region Örebro län 

23 
(7,i2n1r3le diariet 

Till regionstyrelsen samt 
hälso- och sjukvårdsnänmden för yttrande 

Regionfullmäktige för kännedom 

Granskning av budgetprocessen 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC 
granskat regionens budgetprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillräcklig styrning och 
kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess. 

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens budgetprocess inte 
helt är ändamålsenlig och effektiv. 

Vår bedömning är att den formella beredningen av budgeten har hanterats i 
enlighet med kommunallagen (11 kap. 8-11 §§) dvs, innan beslut i 
Regionfullmäktige har budgeten beretts av regionstyrelsen samt 
regionstyrelsens arbetsutskott. Vi bedömer dock att i syfte att säkerställa ett mer 
ändamålsenligt beredningsunderlag inför fastställandet av budget, så bör 
regionstyrelsen möjliggöra en utökad foimell dialog med nämnderna samt 
begära formella yttranden från nämnderna som en del i budgetprocessen. 

Regionstyrelsen har till viss del beaktat de ekonomiska förutsättningar samt 
bedömt risker i budgetarbetet inför år 2021. Vi bedömer dock att hälso- och 
sjukvårdsnämnden inte säkerställt en tillräckligt ändamålsenlig budgetprocess. 
Erfarenheter från tidigare års utfall samt faktisk kostnadsutveckling har inte 
beaktats i tillräcklig omfattning i budgetarbetet. Det faktum att hälso- och 
sjukvårdsnämnden uppvisat årligen återkommande underskott bedömer vi 
stödjer denna uppfattning. Liksom avsaknaden av tydliga riktlinjer och tidplaner 
för det interna arbetet samt en högre grad av involvering från budgetansvariga 
chefer vilket enligt vår bedömning är väsentligt för ett ändamålsenligt 
intembudgetarbete. 

Vidare konstaterar vi att hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplan för att nå 
en budget i balans för år 2020 omfattar cirka 30 procent av det prognostiserade 
underskottet. Vidtagna effekter år 2020 har i förhållande till underskottet låg 
eller ingen effekt på år 2020 och 2021, vilket bedöms göra det svårt att nå en 
budget i balans även år 2021. 

Vi ser att regionstyrelsen i låg utsträckning genomfört uppföljningar under år 
2020 av hälso- och sjukvårdsnämndens vidtagna åtgärder för att nå en budget i 
balans. Regionstyrelsen behöver således utifrån sin ledande roll förstärka sin 
uppsikt över Hälso- och sjukvårdsnämnden med särskilt fokus på att säkerställa 
en ekonomi i balans inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Regionens revisorer 
c/o PwC 
Jennie Forsberg 
Tfn 072-353 00 35 
Box 885 
721 23 VÄSTERÅS 
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Reon Örebro än 
Regionens revisorer 2021-01-25 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi: 

• Regionstyrelsen att utforma en mer ändamålsenlig budgetprocess 
genom att i högre utsträckning beakta tidigare års 
kostnadsutveckling samt beslutade målnivåer avseende årets 
resultat vid fastställande av budget. Den formella dialogen med 
nämnderna bör utökas och bland annat omfatta vilka åtgärder 
nämnderna behöver vidta med anledning av föreslagna 
budgetramar. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en mer ändamålsenlig 
budgetprocess. 

• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa 
att beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en 
ekonomi i balans samt säkerställa en tillräcklig uppföljning av 
vidtagna åtgärder. 

Vi emotser regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över 
skrivelsen och bilagd rapport, med förslag till åtgärder samt tidplan, senast 2021-06-

 

21. 

För regionens revisor 

Sara ic sen ers Lai-sson 
Ordförande Revisor 
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Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Örebro läns budgetprocess är 
ändamålsenlig och effektiv. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens 
budgetprocess inte helt är ändamålsenlig och effektiv. 

Vår bedömning är att den formella beredningen av budgeten har hanterats i enlighet 
med kommunallagen (11 kap. 8-11 §§) dvs, innan beslut i Regionfullmäktige har 
budgeten beretts av regionstyrelsen samt regionstyrelsens arbetsutskott. Vi bedömer 
dock att i syfte att säkerställa ett mer ändamålsenligt beredningsunderlag inför 
fastställandet av budget, så bör regionstyrelsen möjliggöra en utökad formell dialog med 
nämnderna samt begär formella yttranden från nämnderna som en del i 
budgetprocessen. 

Regionstyrelsen har till viss del beaktat de ekonomiska förutsättningar samt bedömt 
risker i budgetarbetet inför år 2021. Vi bedömer dock att det budgeterade 
balanskravsresultatet inte uppfyller regionens finansiella målsättningar om ett resultat på 
minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I budget för år 2021 
förutsätts att samtliga nämnder har en ekonomi i balans för samtliga år. Vår bedömning 
är att erfarenheter från tidigare års utfall samt faktisk kostnadsutveckling inte har 
beaktats i tillräcklig omfattning i budgetarbetet. Det faktum att hälso- och 
sjukvårdsnämnden uppvisat årligen återkommande underskott bedömer vi stödjer 
denna uppfattning. Det är dock positivt att regionen med anledning av pandemin, 
budgeterat för en planeringsreserv samt även särskilda omställningsmedel för 
nämnderna. Vidare har en känslighetsanalys gjorts, vilken påvisar vilken effekt 
förändringar har på regionens intäkter och kostnader. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har enligt vår mening inte säkerställt en tillräckligt 
ändamålsenlig budgetprocess. För att anses ha ett ändamålsenligt internbudgetarbete 
krävs det enligt vår bedömning att det finns tydliga riktlinjer och tidplaner för det interna 
arbetet samt en högre grad av involvering från budgetansvariga chefer. Detta i syfte att 
skapa en mer realistisk och ändamålsenlig budget och budgetstyrning samt säkerställa 
att åtgärder för en ekonomi i balans beslutas och genomförs. Vi bedömer inte att det 
finns tillräckligt tydliga strategier för att klara en ekonomi i balans inom hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Detta utifrån att nämnden de senaste åren redovisat högre 
kostnadsutveckling än budgeterat samt återkommande underskott. Vidare konstaterar vi 
att hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplan för att nå en budget i balans för år 
2020 omfattar cirka 30 procent av det prognostiserade underskottet. Vidtagna effekter år 
2020 har i förhållande till underskottet låg eller ingen effekt på år 2020 och 2021, vilket 
bedöms göra det svårt att nå en budget i balans även år 2021. Vi konstaterar att de av 
nämnden vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans även tidigare år har varit 
otillräckliga. 

Vi ser att regionstyrelsen i låg utsträckning genomfört uppföljningar under år 2020 av 
hälso- och sjukvårdsnämndens vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans. 
Regionstyrelsen behöver således utifrån sin ledande roll förstärka sin uppsikt över 
Hälso- och sjukvårdsnämnden med särskilt fokus på att säkerställa en ekonomi i balans 
inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi 

• Regionstyrelsen att i samband med fastställande av budget i högre 
utsträckning beakta tidigare års kostnadsutveckling samt beslutade 
målnivåer avseende årets resultat. 

• Regionstyrelsen att utöka den formella dialogen med nämnderna i syfte att 
säkerställa en mer ändamålsenlig budgetprocess, detta i huvudsak genom 
att fokusera på vilka åtgärder nämnderna behöver vidta med anledning av 
föreslagna budgetramar. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en mer ändamålsenlig 
budgetprocess. 

• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att 
beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en ekonomi i balans. 

• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa en 
tillräcklig uppföljning av beslutade åtgärder för en ekonomi i balans. 
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För år 2019 redovisade styrelsen och nämnderna i Region Örebro län ett gemensamt 
underskott på 311 mnkr, vilket var 263 mnkr sämre än föregående år. Samtliga nämnder 
har fått i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå en ekonomi i 
balans. Under 2020 kommer uppdraget om en ekonomi i balans stå i fokus inom hälso-
och sjukvården. Coronaviruset har stor negativ inverkan på ekonomin, både i Sverige 
och globalt. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna för Region Örebro län är 
osäkra i dagsläget. Ett primärt syfte med budget- och planeringsprocessen är att skapa 
en tydlighet beträffande de ekonomiska och verksamhetsmässiga villkoren samt att 
förutsäga resultatet. En grundförutsättning för att styrningen ska bli effektiv är att 
budgetramar kopplas samman med mål, uppdrag och förväntade prestationer. Det är 
också viktigt att det finns system och rutiner för att i budget- och planeringsprocess samt 
i uppföljningen kommunicera obalanser och behov av åtgärder. 

Fullmäktige ska i enlighet med kommunallagen (KL) 11 kap. 1 § besluta om bl.a. budget 
samt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bestämmelser om 
budgetprocessen och budgetens innehåll framgår av KL 11 kap. 5-11 §§. I 11 kap. 12-
13 §§ regleras balanskravet. 

Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av 5 kap. 26-32 §§. Enligt 
5 kap. 26 § ska ett ärende ha beretts, antingen av nämnd eller av fullmäktigeberedning, 
innan det avgörs av fullmäktige. Beredningen syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt 
beslutsunderlag. 

Ett syfte med beredningen av budgeten är att den ska leda fram till att fullmäktige kan 
fastställa en realistisk budget, vilket förutsätter att budget- och planeringsprocessen 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Budgeten ska kunna hållas och ska även stödja 
genomförandet av mål och uppdrag för nämnder och styrelser. 

Revisorerna har i sin revisionsplan för år 2020 uppmärksammat risker vad gäller 
budget- och planeringsprocessen. Det finns risk att brister i budget- och 
planeringsprocessen innebär att mål som beslutas av regionfullmäktige inte nås. 
Revisionen har således beslutat sig för att genomföra en fördjupad granskning inom 
området. 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om Region Örebros läns budgetprocess är 
ändamålsenlig och effektiv. Granskningen inriktas på att regionstyrelsens beredning och 
styrning av denna process. 

Bedriver regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden en tillräcklig styrning och 
kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess? 

Granskningens syfte besvaras genom följande revisionsfrågor: 
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• Följs gällande lagar, regler, beslut och anvisningar vid framtagande av budget i 
Region Örebro län? 

• Vilka förutsättningar och erfarenheter finns inför budgetarbetet och hur bedöms 
kända risker samt omvärldspåverkan? 

• Vilka möjligheter har styrelser och nämnder haft till dialog och synpunkter under 
denna process? 

• Hur genomförs internbudgetarbetet av respektive nämnd och styrelse och är detta 
arbete ändamålsenligt? (Tidsplaner, förankring, beslut etcetera.) 

• Finns tydliga strategier för att klara en ekonomi i balans och verkar budgeten som 
styrinstrument i nämndernas och styrelsernas verksamheter? 

Revisionskriterier 
• Kommunallagen (KL) 11 kap. 1 § beslut om bl.a. budget samt mål och riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. B 
• KL 11 kap. 5-11 §§, bestämmelser om budgetprocessen och budgetens innehåll 

samt 11 kap. 12-13 §§ avseende balanskravet. 
• Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av 5 kap. 26-32 §§. 
• Interna styrdokument och riktlinjer 

Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till att avse regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Vi som genomfört denna granskning är Kristian Damlin, projektledare och certifierad 
kommunal revisor och Malin Odby, projektmedarbetare och certifierad kommunal 
revisor. Granskningsrapporten är kvalitetssäkrad av Rebecka Hansson, certifierad 
kommunal revisor. 

Kontaktperson vid Region Örebro läns revisorer har varit Anders Larsson, 
förtroendevald revisor. Granskningen har genomförts under perioden november till 
januari år 2020-2021. 

Vi har i granskningen genomfört dokumentstudier av både regionstyrelsens samt hälso-
och sjukvårdsnämndens anvisningar för budget 2020 och 2021, verksamhetsplan och 
internbudget för 2020 samt 2021. I denna granskning har vi genomfört intervjuer vilka 
framgår av bilaga 1. 

Samtliga intervjuade har getts möjlighet till sakgranskning av rapporten. 

Iakttagelser och bedömningar 
1. Följs gällande lagar, regler, beslut och anvisningar vid framtagande av 

budget i Region Örebro län? 

Iakttagelser 
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Av nedan avsnitt framgår de lagkrav som finns kring budgetprocessen samt innehållet i 
de interna anvisningarna. 
Lagens krav på budget 
Kommunallagen 11 kap. 5 § anger att en kommun eller landsting varje år ska upprätta 
en budget för nästa kalenderår (budgetår). 111 kap. 6 § fastslås vad budgeten ska 
innehålla. 
!budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå 
hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara 
vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning ska anges. 
Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. 1 planen ska 
det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret 
ska då alltid vara periodens första år. Planen ska innehålla sådana finansiella mål som 
anges i första stycket. 
Iden av fullmäktige beslutade budgeten för år 2020 redovisas mål för god ekonomisk 
hushållning samt verksamhetsmål, vidare framgår att hänsyn har tagits till det så kallade 
balanskravet (se vidare under revisionsfråga 2). Grundtanken med god ekonomisk 
hushållning i Region Örebro län är att varje generation av länets invånare ska bära 
kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda 
investeringar ska kunna ersättas. För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning 
ska huvuddelen av regionens finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. 
I den av fullmäktige beslutade (RF § 153 2020-11-11) Verksamhetsplan med budget 
2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023 redovisas mål för god ekonomisk 
hushållning samt verksamhetsmål, vidare framgår att hänsyn har tagits till det så kallade 
balanskravet (se vidare under revisionsfråga 2). Grundtanken med god ekonomisk 
hushållning i Region Örebro län är att varje generation av länets invånare ska bära 
kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda 
investeringar ska kunna ersättas. För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning 
ska huvuddelen av finansiella och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Det 
budgeterade resultatet för åren 2021-2023 uppgår till 0,94 % av de samlade intäkterna 
från, skatt, utjämning och statsbidrag. 
Budgetprocessen 
Kommunallagen 11 kap. 8-11 §§ reglerar budgetprocessen: 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina särskilda 
budgetförslag till styrelsen. Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads 
utgång. 
Förslag till budget 2021 och verksamhetsplan för åren 2022-2023 har upprättats och 
beslutats av Regionstyrelsen 2020-10-20 § 191 och Regionfullmäktige 2020-11-11 § 
153. 

Beredning 
Bestämmelser om beredning av fullmäktiges ärenden framgår av kommunallagen 5 kap. 
26-32a §§. Enligt kommunallagen 5 kap. 26 § ska ett ärende ha beretts, antingen av 
nämnd eller fullmäktigeberedning, innan det avgörs av fullmäktige. Beredningen syftar 
till att ge fullmäktige ett tillförlitligt beslutsunderlag. Ett syfte med beredningen av 
budgeten är att den ska leda fram till att fullmäktige kan fastställa en realistisk budget, 
vilket förutsätter att budgetprocessen genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Örebro län 
I reglementet framgår att "Det är regionstyrelsens uppgift, att inför regionfullmäktiges 
beslut, leda och samordna arbetet med att ta fram förslag till verksamhetsplan och 
budget för Region Örebro län." Det framgår vidare att "Regionstyrelsen ansvarar för en 
god ekonomisk hushållning." 

I reglementet tydliggörs att i "Regionstyrelsens styr- och ledningsfunktion ligger bland 
annat": 

• Att leda och samordna arbetet med mål, riktlinjer och ekonomiska ramar för 
styrningen av hela Region Örebro läns verksamhet och att ta initiativ till förbättringar 
så att verksamheten, bedrivs effektivt och efter fastställda mål, 

• Att utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande förslag till budget, 
budgetuppföljning, delårsrapporter, årsredovisning med verksamhetsberättelse, 

• Att se till att uppfölj, region fullmäktige från samtliga nämnder och hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

Nämnderna ska inom sina respektive ansvarsområden: 

• Ansvara för att verksamheten drivs i enlighet med regionfullmäktiges mål och 
direktiv samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, 

• Ansvara för att hålla sig inom budget och se till att verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt och har hög tillgänglighet inom ramen för de finansiella resurser 
som ställs till nämndens förfogande, 

• Upprätta och fastställa mål och budgetplan för verksamheterna, 
• Ansvara för verksamhetsutveckling och uppföljning. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inom de ekonomiska ramar som Regionfullmäktige 
fastställer, verka för en god hälsa hos befolkningen, att invånarna erbjuda en god vård 
på lika villkor samt att vården ges utifrån medborgarens behov. Beredningarna är 
beredningsorgan till nämnden och har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för 
den egna verksamheten. Syftet med beredningarna (beredningen för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad vård, beredning för psykiatri, hjälpmedel och 
habilitering, beredning för närsjukvård) är att stödja och bistå nämnden. 

Region Örebro läns budgetprocess 2021 

Regionstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 7 att fastställa tidplan för verksamhetsplan 
med budget 2021 och uppföljning 2020. Av tidplanen framgår att den ska skapa 
förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan 
med budget för kommande år. Vidare framgår det att arbetet startat med ett 
omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i december 2019. 
Enligt tidplanen utgör detta en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan 
med budget 2021 som beslutas av Regionstyrelsen i februari 2020. Enligt tidplanen 
skulle Regionfullmäktige besluta om budget 2021 i juni år 2020 i istället för beslut i 
november. Med anledning av Covid-19 har beslut om budget 2021 tagits i november år 
2020 likt tidigare år. Regionfullmäktige beslutade 2020-03-31 (RF § 69) att 
Regionfullmäktige ska besluta om verksamhetsplan med budget för 2021 och 
planeringsförutsättningar för 2022-2023 i november 2020. Detta utifrån att 
förutsättningarna för att kunna genomföra arbetet enligt tidigare beslutad tidplan och 
beslutade förutsättningar hade förändrats i grunden. Regionstyrelsen fick i uppdrag att 
besluta om de förändringar i tidsplan och planeringsförutsättningar som är nödvändiga 
utifrån de nya omständigheterna. Regionstyrelsen har 2020-04-29 (RS § 94) beslutat 
om reviderad tidsplan för verksamhetsplan med budget 2021. 

Förändringarna i tidsplanen gäller för verksamhetsplan med budget 2021, för år 2022 
ska verksamhetsplan med budget beslutas i juni 2021 enligt tidigare beslutad tidplan. 
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Förslag till budget lämnades till regionstyrelsens sammanträde 2020-10-20 (RS § 191) 
och för beslut i regionfullmäktige 2020-11-11 (§ 153). Nämndernas verksamhetsplaner 
har beslutats i december och presenteras vid ett seminarium i januari 2021 som ett led i 
att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt. 

Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att den formella beredningen av budgeten har 
hanterats i enlighet med kommunallagen (11 kap. 8-11 §§) dvs, innan beslut i 
Regionfullmäktige har budgeten beretts av regionstyrelsen samt regionstyrelsens 
arbetsutskott. Vi bedömer dock att det är en brist i budgetprocessen att regionstyrelsen 
inte begär samt tar del nämnders/styrelsers yttranden som en del i budgetprocessen. 
Detta i syfte att tidigt i budgetprocessen säkerställa ett mer ändamålsenligt 
beredningsunderlag inför fastställandet av förslag till verksamhetsplan med budget. 

Vår bedömning är att de budgeterade resultaten för åren 2021-2023 lever upp till 
kommunallagens krav på återställning av eget kapital, det s.k. balanskravsresultatet. 
Dock understiger det budgeterade balanskravsresultatet varje enskilt år regionens 
angivna målvärde om ett resultat på minst 1,25 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Vi bedömer därför revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

2. Vilka förutsättningar och erfarenheter finns inför budgetarbetet och hur 
bedöms kända risker samt omvärldspåverkan? 

Iakttagelser 
Region Örebro läns vision "Tillsammans skapar vi ett bättre liv" och värdegrunden är 
utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. 1 verksamhetsplanen ska 
också andra regionövergripande styrdokument beaktas, bland annat Regional 
utvecklingsstrategi och Program för hållbar utveckling. 

Region Örebro läns omvärldsrapport 2020 ska genomsyra den fortsatta processen för 
verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar 2022-2023. 1 
omvärldsrapporten beskrivs fem megatrender och fjorton trender med identifierade 
möjligheter och utmaningar samt två till fyra strategiska vägvalsfrågor per trend. Åtta 
trender bedöms ha hög påverkan på Region Örebro läns verksamheter och det bedöms 
brådskande att vidta åtgärder för att möta de utmaningar som trenderna medför. 
Megatrenderna som väsentligen påverkar förutsättningarna för Region Örebro län: 

• Globalisering 
• Digitalisering och teknisk utveckling 
• Urbanisering 
• Demografiska förändringar 
• Hållbarhetsfokus 

Trender med hög påverkan och brådskande att agera på under nästa år: 

• Ökande tempo och komplexitet — den ekonomiska logiken förändras 
• Förändrat sjukdomspanorama 
• Hälsan i centrum 
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• Dina och mina data — den nya oljan 
• Health tech — språnget 
• "Life on demand" 
• Reducerade regionala ramar 
• Förändrat säkerhetsparadigm — inbromsande tillit 

För hälso- och sjukvården ska också Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030 
beaktas. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

I och med beslutet om verksamhetsplan med budget beslutar regionfullmäktige om 
följande riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Målet för Region Örebro läns 
ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en 
verksamhetsmässig och finansiell, god hushållning. Grundtanken med god ekonomisk 
hushållning i Region Örebro län är att varje generation av länets invånare ska bära 
kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda 
investeringar ska kunna ersättas. 

• En långsiktig stark ekonomi omfattar att ha reserver som klarar anpassningar från 
högkonjunktur till lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. Det krävs därför mer än 
nollresultat för att finansiera verksamheterna över tid. 

• Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat, tillgångar 
och skulder resultera i att soliditeten (inklusive samtliga pensionsförpliktelser) som 
uppgick till -21 procent i bokslutet 2019 blir positiv senast 2030. 

• Region Örebro läns intäkter i form av skatter och statsbidrag utgör den ekonomiska 
ramen för omfattningen på den verksamhet som regionorganisationen kan erbjuda 
till länets invånare. Därför är det av största vikt att respektive verksamhets 
omfattning anpassas efter de ekonomiska ramarna och redovisar ett resultat varje år 
som är noll eller större. 

• Region Örebro län ska använda tillgängliga resurser på ett så kostnadseffektivt sätt 
som möjligt. Det innebär att verksamhet bedrivs på rätt sätt, med rätt insatta 
resurser och vid rätt tidpunkt. Detta gäller oavsett om verksamheten bedrivs i 
regionorganisationens regi eller av privata entreprenörer. 

• För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av finansiella 
och verksamhetsmässiga mål vara uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god 
ekonomisk hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas mot 
verksamheternas övergripande måluppfyllelse. 

Regionens effektmål inom ekonomi är: 

• Region Örebro län har en långsiktigt stark och hållbar ekonomi samt uppnår en 
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 

För att följa upp ovanstående effektmål använder sig regionen av sex indikatorer: 

• Soliditeten förbättras. 
• Region Örebro län redovisar över mandatperioden 2019-2022 ett resultat som 

motsvarar minst 1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
• Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans. 

10 
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• Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning är lägre än för 
jämförbara index. 

• Extern upplåning för finansiering av investeringar sker om möjligt genom gröna lån. 
• Betalningsberedskapen uppgår varje tillfälle till minst en månad. 

Målet är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och 
finansiell, god hushållning. Grundtanken med god ekonomisk hushållning i Region 
Örebro län är att varje generation av länets invånare ska bära kostnaderna för den 
service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda investeringar ska 
kunna ersättas. Det medför att god ekonomisk hushållning idag är en förutsättning för 
att också i framtiden bedriva och utveckla en bra verksamhet för länets invånare. En 
långsiktig stark ekonomi omfattar att ha reserver som klarar anpassningar från 
högkonjunktur till lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. Det krävs därför mer än 
nollresultat för att finansiera verksamheterna över tid. 

Verksamhetsplan och budget 2021 med planeringsförutsättningar för 2022-2023 

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande 
styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att 
tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges 
mål, inriktningar och ambitioner. De fastställda målen och uppföljningen av dessa är en 
viktig del i Region Örebro läns verksamhets- och ekonomistyrning samt 
kvalitetsutveckling. Målen styr och anger förutsättningar för hur nämnderna ska planera 
sin verksamhet. Verksamhetsplanen omfattar inriktningar och mål för såväl Region 
Örebro läns verksamheter som inom det regionala utvecklingsansvaret. 

Resultatbudgeten baseras på ekonomiskt utfall till och med 2019, prognosen för år 2020 
samt SKRs prognos för skatteunderlag från oktober 2020. Helårsprognosen i 
delårsrapporten juli beräknades till ett överskott om 100 miljoner kronor exklusive 
orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Därefter har nya förutsättningar 
kommit som inneburit förstärkningar av årets resultat. 

Resultatbudgeten omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade särskilda 
satsningar samt beslut fram till och med beslut av budget. Den långsiktiga reserv som 
funnits för att möta kommande kostnads- och utgiftsökningar löses upp 2021 då den nya 
vårdbyggnaden för högspecialiserad vård vid Universitetssjukhuset Örebro tas i bruk. 
En planeringsreserv finns för respektive år för att kunna möta tillfälliga 
resultatsvängningar. I de regiongemensamma posterna finns kostnader för pensioner, 
vilka har beräknats utifrån Skandias prognos per 31 augusti. 

Finansnettot är kalkylerat från att investeringar görs med upplåning för 
fastighetsinvesteringar för externa hyresgäster och med en viss försiktighet gällande 
avkastning på placerade medel. I budgeten har antagits en avkastning från 
pensionsmedelsportföljen om 5 procent (3 procent realt d.v.s. avkastning justerat för 
inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex). Detta innebär för de två första 
åren i budgeten totalt 165 miljoner kronor varav 85 miljoner är orealiserad avkastning. 
Finanspolicyn anger att den reala avkastningen över en rullande femårsperiod ska 
avkasta 3,0 procent. 
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SKR presenterade den 1 oktober nya planeringsförutsättningar för regionerna för åren 
2020-2023. Skatteintäkterna beräknas 2021 till 7 477 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner 
kronor lägre än budget 2020. Minskningen beror på de stora nedrevideringarna under år 
2020. Generella statsbidrag och utjämningsavgiften beräknas till 2 954 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 426 miljoner kronor från budget 2020. I ökningen ingår ännu inte 
förändringen av statsbidraget för läkemedelsförmånen. När beloppet är känt beslutar 
regionstyrelsen om tilläggsbudgetering av detta belopp och fördelning till berörda 
nämnder. 

Full uppräkning enligt LPIK har gjorts för samtliga år i Region Örebro läns 
resultatbudget. 

Resultatbudgeten förutsätter att nämnderna har en ekonomi i balans för samtliga år. 

Förutsättningarna för verksamhetsplan med budget 2021 beslutades av regionstyrelsen 
2020-02-27 (§ 51). Enligt reviderad tidplan ska komplettering lämnas 2020-08-28 och 
2020-10-05. 

Budgetkalkylen är uppdaterad utifrån ovan angivna förutsättningar avseende 
uppräkningar av skatter, generella statsbidrag samt löne- och prisuppräkning. Den 
beslutade ekonomiska prognosen för år 2020 (per delårsrapporten juli) har också lagts 
till i kalkylen. Budgetkalkylen har även reviderats med konkretiserade effekter av 
regionens höstbudget samt en prognos över framtida pensionskostnader (från Skandia) 
per augusti. Resultatkalkylen omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade 
särskilda satsningar samt utnyttjande av 2020 års planeringsreserv (110 mnkr). En 
planeringsreserv finns därefter för respektive år för att kunna möta tillfälliga 
resultatsvängningar. Resultatkalkylen förutsätter vidare att nämnderna har en ekonomi i 
balans för samtliga år. 

En reserv behövs för att kunna möta eventuella uteblivna intäkter eller tillkommande 
kostnader som uppstår under året. För samtliga år i planperioden budgeteras en 
planeringsreserv på 50 miljoner kronor, vilken styrelsen kan besluta om att disponera. 

Utöver detta görs flera särskilda prioriteringar i budgeten för år 2021, se tabell 1. Totalt 
uppgår de särskilda prioriteringarna till 280 mnkr för år 2021 varav 219 mnkr avser 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Särskilda prioriteringar (mnkr) Nämnd År 2021 

Hälso- och sjukvård erhåller extra tillskott bl.a. till omställning nära 
vård, uppskjuten vård p.g.a. pandemin, fortsatt utveckling av 
högspecialiserad vård. 

Hälso- och 
sjukvård 

200 

Utveckla den psykiatriska vården för barn och unga vuxna Hälso- och 
sjukvård 

15 

Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet Hälso- och 
sjukvård 

4 

Särskilda lönesatsningar Regionstyre 
Isen 

50 
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Återstart av Örebro län för jobb och tillväxt Region 
tillväxt 

5 

Utökat stöd till civilsamhällets organisationer Kultur 2 

Fortsätta utveckla närtrafiken i länet Samhällsby 
ggnad 

4 

Summa 

 

280 

Tabell 1. Prioriterade satsningar i budget år 2021. 

Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår balanskravsresultatet till 100 miljoner kronor 

för samtliga år inom planperioden, se tabell 2. Inklusive budgeterade orealiserade 

värdeökningar på finansiella tillgångar uppgår resultatet till 185 miljoner kronor. 

 

Plan 
2022 

Plan i 
20231 

RESULTATBUDGET 
mnkr 

Budget 
åka 

r 
rognos.1 Budget 

Håg] 2021 
E udgetrarnar tt råens 4431 4 540 -9 771 .9 913 

i  LOre- och pr4p$14.1 Ty 

 

-230 -173 -215 
Sarskta grionterirgar 

 

-280 -280 -280 
Effek1er av tidigare års beskt -32 44 -99 

 

Regatirestyte'seerspbrienroresero -110 -SO -80 

 

DrnstatirSrig -220 

 

-138 -91 -44 
Reg.orstyre-serts 'ffirksarnhetskostrad 4 

 

44 -126 

 

'Frarrt da urnan tgai -20 

 

0 0 0 
Verksamhetens nettokostnad« -9836 .10025 -14* -10 589 .10 734 

Skatteintäkt« 7 480 7 193 7 477 7 734 $ 032 

Generella statsbidrag och utkamning 2 528 2 908 2 '3.1 2960 2 809 

!Verksamhetens resultat 170 771 4 ,..; 5, 108 107 

KIN-ridet] InLikter 80 163 108 175 
Frrairdieta koshader -134 -140. -114 -162 

I Finansnetto -70 23 4 -7 

Asets resultat gala, ,,sir a VW Nik.lt• 104 100. 1001 100 100 

  

.1211 tål 

  

C.$$I4ad u•ttielke ård nen av reunotrak toganor 

Resultat inkl orealiserad vardeltirandr ing av 
finansiella tiltonciar 

Is 

165, 

 

42 

-21 185 1941 142 

     

Tabell 2. Resultatbudget enligt Verksamhetsplan och budget 2021 

I tabell 3 redovisas prognos för år 2020 samt det budgeterade balanskravsresultat för år 

2020-2023 relaterat skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Det 

budgeterade balanskravsresultatet uppgår till 0,92-0,96 % per år för perioden 2021-

2023. 

 

Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 fl;lan 2023 
Skatteintäkter 7 480 7 193 7 477 7 734 8 032 
Generella statsbidrag och utjämning 2 528 2 908 2 954 2 960 2 809 
Summa 10008: 10 101 10 431 10 694 10 841 
Årets resultat (balanskravsresultat), mnkr 100 , 100 100 100 100 
Årets resultat (balanskravsresultat),% 1,00% 0,99% 0,96% 0,94% 0,92% 

Tabell 3. Årets balanskravsresultat i relation till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
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Regionens ekonomiska utfall påverkas av flera faktorer. I verksamhetsplan och budget 
redovisas en känslighetsanalys, se tabell 4, som påvisar på vilka sätt olika förändringar 
påverkar regionens budget. 

Känslighetsanalys I ntäkter/kostn 
ader (mnkr) 

Löneförändring 1 procent +/- 66 

Förändring av övriga 
driftkostnader 1 procent 

+/- 51 

Förändring av skatteunderlaget 
med 1 procent 

+/- 76 

10 öre förändrad utdebitering +/-68 

Tabell 4. Känslighetsanalys avseende år 2021. 

Budgetförutsättningar för nämnder och styrelser år 2021 

Regionstyrelsen och nämnderna har ansvar att ta fram en egen verksamhetsplan utifrån 
regionfullmäktiges verksamhetsplan samt en internkontrollplan. Regionstyrelsen och 
nämnderna har tilldelats effektmål och strategier som fullmäktige har beslutat. 
Nämnderna ska konkretisera vad som ska åstadkommas och hur, för att uppnå 
effektmålen och svara mot strategierna. Detta görs genom nämndernas mål med 
indikatorer eller uppdrag. 

Ramarna till styrelse och samtliga nämnder räknas upp med LPIK inklusive läkemedel. 
Uppräkningen för 2021 uppgår till totalt 230 miljoner kronor. Därutöver ska 
kompensation för ökade läkemedelskostnader delas ut till verksamheten i samma nivå 
som Region Örebro län erhåller ökade statsbidrag för läkemedel inom förmånen. När 
detta belopp är känt ansvarar regionstyrelsen för att fördela anslag till berörda nämnder. 

Omställningen till svårare ekonomiska förutsättningar innebär att alla verksamheter 
behöver förändras och utvecklas för att kunna utföra uppdragen med minskad 
resursförbrukning. I samband med detta kommer det kunna uppstå behov av tillfälliga 
förstärkningar för att genomföra omställningsåtgärder. Regionstyrelsen disponerar för 
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detta ändamål ett anslag om 138 miljoner kronor för år 2021, ur vilken medel kan 
beviljas till nämnderna för omställningsåtgärder. 

Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen till viss del beaktat ekonomiska 
förutsättningar samt bedömt risker i budgetarbetet inför år 2021. 

I budgetförslaget som överlämnats till regionfullmäktige bedömer vi att regionstyrelsen i 
tillräcklig omfattning har beaktat förändringar i förutsättningar utifrån de av SKRs senast 
presenterade budgetförutsättningarna samt prognoserna. Utifrån dessa har regionen 
gjort egna bedömningar och antaganden kring vilken påverkan dessa har på regionens 
intäkter. I det osäkra läget, med anledning av pandemin, finns även en planeringsreserv 
på 50 mnkr budgeterat samt omställningsmedel (138 mnkr) för nämnderna. Vidare har 
en känslighetsanalys gjorts, vilken påvisar vilken effekt förändringar har på regionens 
intäkter och kostnader. 

I budget för år 2021 förutsätts att samtliga nämnder har en ekonomi i balans för samtliga 
år. Vår bedömning är att erfarenheter från tidigare års utfall samt faktisk 
kostnadsutveckling inte har beaktats i tillräcklig omfattning i budgetarbetet. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden prognostiserade ett resultat på -600 mnkr per september år 2020. 
Det faktum att hälso- och sjukvårdsnämnden årligen uppvisat underskott bedömer vi 
stödjer denna uppfattning. 

Regionstyrelsen har enligt vår bedömning inte beaktat beslutad målsättning avseende 
regionens balanskravsresultat. Detta utifrån att det budgeterade balanskravsresultatet 
varje enskilt år understiger det angivna målvärdet om ett resultat på minst 1,25 "1/0 av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Vi bedömer därför revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

3. Vilka möjligheter har styrelser och nämnder haft till dialog och 
synpunkter under denna process? 

Iakttagelser 
Regionstyrelsen beslutade 2020-01-28 § 7 att fastställa tidplan för verksamhetsplan 
med budget 2021 och uppföljning 2020. Av tidplanen framgår att den ska skapa 
förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan 
med budget för kommande år. Vidare framgår det att arbetet startat med ett 
omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i december 2019. 
Enligt tidplanen utgör detta en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan 
med budget 2021 som beslutas av regionstyrelsen i februari 2020. 

Efter politisk beredning i mars-maj 2020 fattas beslut om Region Örebro läns 
verksamhetsplan med budget vid regionstyrelsens sammanträde i maj och 
regionfullmäktiges sammanträde i juni. Enligt tidplanen skulle regionfullmäktige besluta 
om budget 2021 i juni år 2020 i istället för beslut i november. Med anledning av Covid-
19 har beslut om budget 2021 tagits i november år 2020 likt tidigare år. 

Styrelser och nämnder har enligt beslutade förutsättningar ingen formell möjlighet till 
dialog och synpunkter under budgetprocessen. Vid intervjuerna framgår det att styrelser 
och nämnder erhåller budgetramarna först efter att regionstyrelsen beslutat om 
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budgetförslaget till regionfullmäktige. 1 intervju lyfts att det är regionfullmäktige som har 
ansvaret för att besluta om budgetramarna, inte hälso- och sjukvårdsnämnden, varför 
det inte finns ett behov av att yttra sig på föreslagna budgetramar. Det framkommer 
samtidigt att det vissa år är känt redan när budgetramen sätts att hälso- och 
sjukvårdsnämnden inte kommer att kunna hålla den. 

Enligt intervju med tidigare ekonomichef för hälso- och sjukvårdsnämnden så lyfts det 
fram att de på tjänstemannanivå erhåller information om budgeten i 
ekonomichefsgruppen innan det att förslaget går upp till regionstyrelsen. Vidare föredrar 
ekonomichefen budgetprocessen för hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Vid intervjuerna lyfts den personunion som finns där bland annat hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande även är ledamot i regionstyrelsen som en viktig del i 
informationsflödet och möjlighet till informell dialog. 

Bedöinning 
Vår sammanfattande bedömning är att styrelser och nämnder inte haft någon möjlighet 
till formell dialog och synpunkter under budgetprocessen. 

Beredningen syftar till att ge fullmäktige ett tillförlitligt beslutsunderlag. Ett syfte med 
beredningen av budgeten är att den ska leda fram till att fullmäktige kan fastställa en 
realistisk budget. Vi bedömer det således som viktigt att nämnderna ges möjlighet till 
formell dialog samt att lämna synpunkter inom ramen för budgetprocessen. 

Vi bedömer därför revisionsfrågan som inte uppfylld. 

4. Hur genomförs internbudgetarbetet av hälso- och sjukvårdsnämnden 
och är detta arbete ändamålsenligt? 

Iakttagelser 
På intranätet är det publicerat en beskrivning av planerings- och uppföljningsprocessen 
av verksamhetsplan med budget. I beskrivningen framgår att planerings- och 
uppföljningsprocessen är en del av Region Örebro läns ledningsprocess och styr 
framtagandet av verksamhetsplan inklusive internkontrollplan, liksom uppföljning i 
periodrapporter, delårsrapporter, verksamhetsberättelser samt i årsredovisningen. 

Av rutinbeskrivningen finns det ett avsnitt för framtagande av verksamhetsplan med 
budget. Det anges att verksamhetsplaner tas fram på olika organisatoriska nivåer. 
Regionfullmäktige beslutar om "Verksamhetsplan med budget och 
planeringsförutsättningar" vilket utgör grunden för nämndernas och förvaltningarnas 
planering. 

Av rutinbeskrivningen framgår även ett flödesschema över hur framtagandet av 
verksamhetsplan med budget går till på övergripande nivå, nämndsnivå samt 
förvaltningsnivå. 
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Efter det att regionfullmäktige fastställt verksamhetsplan och budget börjar 
verksamhetsplaneringen för nämnder och förvaltningar. Detta arbete ska mynna ut i 
verksamhetsplan och budget för respektive nämnd. 

Det finns även en framtagen tidplan för verksamhetsplan med budget vilken enligt 
beslutet ska skapa förutsättning för en tydlig och transparent process att ta fram 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett dokument för intern styrning och kontroll (ISK) 
vilket är beslutat av hälso- och sjukvårdsdirektör. Av dokumentet framgår att syftet med 
ISK är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten. För den interna styrningen 
innebär detta bland annat att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. 
Av bilagan för intern styrning framgår det att processen består av momenten; identifiera 
och värdera framgångsfaktorer, ta fram och besluta om aktiviteter, genomföra aktiviteter 
samt följa upp och utvärdera genomförda aktiviteter. Vid identifiering av 
framgångsfaktorer ska fokus bland annat finnas på befintliga krav där verksamhetens 
resultat inte når upp till kraven. Det är utifrån de prioriterade framgångsfaktorerna som 
verksamheten sedan tar fram aktiviteter. Att beakta enligt processen är om aktiviteten är 
konkret och realistiskt och rimlig i förhållande till det förväntade resultatet. Utvärdering 
och uppföljning sker i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. 
Resultatet diskuteras mellan områdeschef och förvaltningschef och används som 
underlag till nästkommande års planering. 

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i mars 2020 informerades det om att 
tidsplanen för budget 2021 reviderats och att nämndens arbete kommer att starta upp i 
oktober med beslut i december/ januari. 2020-11-04 (§ 125) informerade nämndens 
ordförande om tidplan och process för verksamhetsplan med budget 2021. 

Utgångspunkten för den interna resursfördelningen är nämndens budget från 
föregående år samt uppräkning enligt fullmäktiges beslut. Nämndens interna budget 
bryts sedan ner utifrån de förutsättningar som finns i organisationen men i stort följer 
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budgetramarna tidigare års fördelning även på verksamhetsnivå. En omfördelning av 
områdesramarna gjordes enligt intervju år 2018/ 2019 och detta är något man har en 
ambition att se över framåt. Efter att budgeten brutits ned får områdescheferna en 
budgetsumma till sig av förvaltningens ekonomer. Detta är inte något som formellt 
kvitteras av cheferna för respektive område. Det tas inte fram någon fördelning på 
verksamhetsnivå kring vad som kan levereras utifrån budget. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en intern rutin för budgetregistrering och 
regionbidrag 2020 som beskriver hur budget och regionbidrag ska registreras och 
konteras i systemet. 

Verksamhetsplan och budget 2021 beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-
01-22 (§ 26). 

I budget och verksamhetsplan för år 2021 lyfts att ett stort fokus kommer att läggas på 
arbetet med strukturella omställningar i organisationen, innebärande en förändrad 
områdes- och verksamhetsorganisation för ytterligare fokus på framtida optimalt 
resursutnyttjande. När den förändringen är beslutad och genomförd kommer, om 
situationen med pandemin så tillåter, arbetet med att stabilisera ekonomin och gå emot 
en ekonomi i balans återupptas. 

I budget 2021 erhåller hälso- och sjukvårdsnämnden ett tillskott om 437,2 mnkr fördelat 
på justeringar inför 2021 (73 mnkr), löne- och prisuppräkning (145,2 mnkr) samt 
särskilda prioriteringar (219 mnkr). Av budgeten framgår vad de särskilda 
prioriteringarna ska omfatta vilket bland annat är att komma ikapp med uppskjuten vård 
på grund av pandemin. I tabell 5 framgår driftbudgeten för hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021. 

Belopp i =kr Budget 2021 

 

Prognos 2020 

 

Omsätt- 
ning 

Varav 
budget-

 

ram 

Omsätt-

 

n. 
1' 

Varav 
region-

 

bidrag 

Område nära vård 2 850 1 200 2 750 1 166 

Område specialiserad vård 4 940 4 106 4 650 3 882 

Område psykiatri 

 

850 

 

765 

 

800 

 

732 

Område gemensamt 

 

600 

 

320 

 

380 

 

115 

Summa 9 240 6 391 8 580 5 895 

Tabell 5. Budget per område år 2021. 

Bedömning 
Vi konstaterar att det finns en framtagen tidplan och anvisningar för budgetprocessen i 
regionen. Vi ser dock att denna tydlighet inte finns avseende arbetet med hälso- och 
sjukvårdsnämndens interna budget. Vi saknar en tydlig tidplan och anvisning för arbetet 
med den interna budgetprocessen. För att anses ha ett ändamålsenligt 
internbudgetarbete krävs det enligt vår bedömning att detta finns på plats. I syfte att 
skapa en mer realistisk och ändamålsenlig budget är vår bedömning att förvaltningens 
interna budgetarbete behöver starta tidigare samt ha en högre grad av involvering från 
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budgetansvariga chefer, vilket även inkludering en tydlig kvittering av budgeten från 
respektive områdeschef. 

Vi bedömer därför revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

5. Finns tydliga strategier för att klara en ekonomi i balans och verkar 
budgeten som styrinstrument i nämndernas och styrelsens 
verksamhet? 

Iakttagelser 
1 årsredovisningen 2019 redovisar Region Örebro län ett resultat om 467 miljoner 
kronor. För samma period redovisar hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott om 
476 miljoner kronor vilket är en försämring med 129 miljoner kronor jämfört med året 
innan. Det framgår av årsredovisningen att grundorsaken till nämndens 
resultatförsämring är att det effektiviseringskrav som en uppräkning av regionbidrag och 
hälsovalsersättning med 1 procent innebär inte har mötts av tillräckligt 
resultatförbättrande åtgärder i verksamheten. Av årsredovisningen 2019 framgår att 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen befinner sig i en mycket allvarlig situation och att 
arbetet med den ekonomiska handlingsplanen påbörjats. 

Region Örebro läns prognos år 2020 

I tabell 6 framgår Region Örebro läns prognos för år 2020 utifrån de månatliga 
ekonomiska rapporterna i regionstyrelsen. 

Månad Resultat 
för 
perioden 
(mnkr) 

Balanskravsresultat för 
perioden (mnkr) 

Helårsprognos 
(mnkr) 

RS 
sammanträde 

Februari -138 -41 - 2020-03-30 § 

    

82 
Mars -430 -86 - 2020-04-29 § 

    

93 
April -374 -146 - 2020-05-06 § 

    

107 
Maj -364 -170 - 2020-06-09 
Juli -84 37 100 (exkl. 2020-09-10 § 

   

balanskravsjusterinq) 161 
Augusti 

    

September 189 232 300 (exkl. 2020-10-20 § 

   

balanskravsiusterino) 190 

Tabell 6. Budgetavvikelse per område per 2020-07-31. 

I samband med delårsrapporten per juli presenterades den första helårsprognos för år 
2020. Det framgår av regionstyrelsens protokoll tidigare under året att på grund av 
pandemin är de ekonomiska förutsättningarna för år 2020 mycket osäkra och Region 
Örebro län avvaktar därför med sin helårsprognos för år 2020. 

Helårsprognosen per september uppgår till 300 mnkr. Detta innebär en 
resultatförbättring med 200 mnkr jämfört med prognosen per juli. Detta beror framför allt 
på att prognosen för skatter och statsbidrag har ökat med 122 mnkr, vilket åren positiv 
avvikelse med 215 mnkr jämfört budget för året. Verksamheternas helårsprognoser 
uppgår tilll -109 mnkr, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -600 mnkr i 
helårsresultat 2020. 
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Verksamheternas nettokostnadsutvecklingstakt har stigit under år 2020 och per 
september uppgick detta till 4,1 procent. Dock förväntas denna nivå att sjunka och den 
prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2020 uppgår till 2,6 procent, vilket 
beror på förväntat ökade nivåer av riktade statsbidrag. Lönekostnaderna är beräknade 
att öka med 6,0 procent för helår 2020, vilket är i nivå med utfallet per september. På 
grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla 
arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i 
arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Om hänsyn tas till denna ersättning 
förväntas årets lönekostnadsökning bli lägre och uppgå till 5,2 procent. 

I intervju framgår att regionen inte har en högre kostnadsutveckling än övriga regioner 
utan underskottet inom hälso- och sjukvården främst på att intäkterna inte ökat. Det 
beskrivs ha varit en återhållsam budgettilldelning, som ett led i en medveten strategi. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med ekonomi i balans 

I regionens verksamhetsplan med budget 2019-2022 gavs nämnderna i uppdrag 
(uppdrag 63) att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner i syfte att 
bibehålla eller nå ekonomisk balans. Åtgärderna skulle beskrivas med ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser samt att uppföljning av handlingsplanerna ska vara 
en del av nämndernas del- och årsrapportering till regionstyrelsen. 

Av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2019 framgår det att hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen under 2019 ska ta fram och genomföra en revidering av arbetet 
för en budget i balans som omfattar genomgång av sjukvårdens struktur och utbud 
innefattande både kostnadsreduceringar och inkomstförstärkningar i form av såld vård, 
avgifter, hyra, pant mm. Uppdragets olika delar ska beredas av respektive 
fokusberedning i samverkan och rapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

2019-05-29 § 51 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att uppdra till hälso- och 
sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag för att 
uppnå en ekonomi i balans samt svara regionstyrelsen avseende åtgärder och effekter 
av beslutade handlingsplaner för ekonomi i balans. Handlingsplanen ska beslutas i 
september av nämnden. 

Som ett första steg av flera i arbetet med att nå en ekonomi i balans beslutade hälso-
och sjukvårdsnämnden 2019-09-25 § 90 om en handlingsplan för budget i balans. Det 
beslutades även att nämnden ska följa upp förvaltningens arbete för en budget i balans 
vid varje nämndsammanträde. Av nämndens protokoll för år 2020 framgår att detta 
tagits upp som informationsärende i samband med genomgång av ekonomin. 

Av handlingsplanen framgår att de ekonomiska åtgärderna omfattar olika angreppssätt: 

• Omedelbara åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen 
• Ökade intäkter, ökat stöd alternativt minskade utgifter 
• Minskade kostnader genom samordnad förvaltning av utrustning 
• Ökad samordning och/ alternativt verksamhetsförändringar 
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Total resultatförbättring för ovan uppges till 43 mnkr år 2019 och 174 mnkr år 2020. 
Som komplement till detta anges i nämndens verksamhetsplan 2020 att varje 
områdeschef sedan år 2018 har ett uppdrag att minska kostnaderna med 2 70. 

2020-01-22 § 26 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om verksamhetsplan med 
budget för år 2020. Av verksamhetsplanen framgår att det fortsatt kommer vara ett stort 
fokus på arbetet med de strukturella omställningar som organisationsförändringen för 
hälso- och sjukvården inneburit och arbeta vidare med fokus på optimalt 
resursutnyttjande för att stabilisera ekonomin och gå emot en ekonomi i balans. Det 
framgår vidare att det i denna process är viktigt att inte fastna i historiska tankesätt utan 
att som samlad hälso- och sjukvårdsförvaltning fortsätta tänka nytt och framåtsyftande. 
Tydligt är att detta inte kan göras med generella neddragningar utan att det är arbete 
med strukturella grepp som måste till. Även vid genomförda intervjuer har det 
strukturella greppet lyfts fram som viktigt för att nå en budget i balans. 

2020-04-16 § 58 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att ge hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att mot bakgrund av förvaltningens arbete med pandemin 
bedöma i vilken omfattning uppdragen i Verksamhetsplan med budget 2020 kan 
genomföras under året samt kontinuerligt återkomma till nämnden med information om 
uppdragen och hanteringen av den. 

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2020-05-20 § 73 gavs en 
ekonomisk rapportering där ekonomichefen informerade om en helårsprognos om -700 
miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade även om att inga större 
förändringar skett i verksamhetsplan 2020 sedan sammanträdet i april. 

2020-06-16 § 79 gavs information om ekonomi samt förutsättningar inför 2021. Det 
framgår av protokollet att ekonomin påverkats av bland annat pandemin. Resultatkalkyl 
för Region Örebro län utgår från fullmäktiges verksamhetsplan 2020, ingen uppräkning 
av budget 2021 och SKR:s prognos. Det gavs även information om det ekonomiska 
läget i hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

2020-08-27 § 82 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna nämndens 
delårsrapport 2020. Av delårsrapporten per 2020-07-31 framgår det att prognosen för år 
2020 uppgår till -700 mnkr. Helårsprognosen är gjord med bedömningen att pandemin 
kommer att ha fortsatt påverkan på hälso- och sjukvården även under stora delar av 
hösten. Grundförutsättningen för 2020 var att hälso- och sjukvården utifrån beslut om 
utebliven uppräkning av regionbidraget skulle arbeta med åtgärder för ekonomi i balans. 
Det framgår av delårsrapporten att sedan utbrottet av covid-19 har detta arbete fått stå 
åt sidan. 

2020-09-30 § 108 gavs information till hälso- och sjukvårdsnämnden att 
helårsprognosen visar på -600 miljoner kronor. Prognosen förutsätter kompensation från 
staten för kostnader relaterade till covid-19. 

2020-11-04 § 125 presenterades resultatutvecklingen för år 2020 som 
informationsärende till hälso- och sjukvårdsnämnden. Utvecklingen är en försämring på 
231 miljoner kronor jämfört med 2019. Särskilda prioriteringar inför 2021 presenterades 
också enligt protokollet. 
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2020-12-09 är det ett beredningsärende av hälso- och sjukvårdsnämndens 
verksamhetsplan med budget 2021. I ärendet framgår att beredningen för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad vård lyfter att behovs- och kapacitetsplaneringen, 
inklusive tillgänglighet och vårdplatser, bör lyftas som en central aspekt i det fortsatta 
strategiska utvecklingsarbetet. Beredningen lyfter fram att det krävs en samsyn kring 
hur detta hänger ihop med såväl ekonomiska och kompetensrelaterade förutsättningar 
som de förändrade patientbehov som i sin tur gör omställningen till nära vård 
nödvändig. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat 2016-2020 

I tabell 7redovisas hälso- och sjukvårdsnämndens budgetavvikelse för åren 2016-2019 
samt prognostiserad avvikelse för år 2020. 

År Budget 
(mnkr) 

Utfall 
(mnkr) 

Utfall mot budget (mnkr) 

2016 0 -166,2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
2017 0 -324,7 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
2018 0 -330,5 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
2019 0 -475,8 Hälsa- och sjukvårdsnämnden 
2020 0 -600 Prognos per september Hälso- och 

siukvårdsnämnden 

Tabell 7. Region Örebro läns budget och årsredovisning åren 2016-2019 samt budget 2020 och prognos 
per september 2020. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska prognos för år 2020 har hanterats som 
informationsärenden vid nämndens sammanträde under våren 2020 där förvaltningen 
informerat om en helårsprognos på -700 mnkr. Av delårsrapporten per juli vilken 
nämnden behandlade 2020-08-27 (§ 82) framgår att helårsprognosen är -600 mnkr. För 
den aktuella perioden uppgår resultatet till -445 mnkr enligt tabell 8. Det är stora 
variationer i budgetavvikelse mellan områdena, dock uppvisar samtliga områden 
underskott för den aktuella perioden. 

Område Budgetavvikelse perioden 2020 
(mnkr) 

Område närsjukvård Väster -19,0 

Område närsjukvård Norr -18,0 

Område närsjukvård Örebro -66,6 

Område närsjukvård Söder -1,3 

Område medicin och rehabilitering -62,2 
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Område opererande och onkologi -156,5 

Område thorax, kärl och diagnostik -76,0 

Område habilitering och hjälpmedel -4,0 

Område psykiatri -13,6 

Förvaltningsgemensamt -27,8 

Resultat -445,0 
Tabell 8. Budgetavvikelse per område per 2020-07-31. 

I intervjuer framgår att budgeten inte är tillräckligt styrande i verksamheten. Fokus 
beskrivs vara på att att skapa kostnadskontroll samt att minska takten avseende 
nettokostnadsutvecklingen i syfte att minska gapet mellan utfall och budget. I intervjuer 
lyfts vidare fram att handlingsplanen behandlar hälften nämndens underskott samt att 
det inte vidtagits några ytterligare åtgärder under år 2020 för att nå en budget i balans. 
Detta framgår även av nämndens protokoll. 

Bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att det inte finns tillräckligt tydliga strategier för att 
klara en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämnden samt att budgeten inte i 
tillräcklig utsträckning verkar som ett styrinstrument inom hälso- och 
sjukvårdsverksnämnden. 

Vi konstaterar att det redan under våren 2020 prognostiserades ett underskott för hälso-
och sjukvårdsnämnden om 700 miljoner. Vi konstaterar även att hälso- och 
sjukvårdsnämndens handlingsplan för att nå en budget i balans år 2020 omfattar cirka 
30 procent av det prognostiserade underskottet. Vidtagna effekter år 2020 har i 
förhållande till underskottet låg eller ingen effekt på år 2020 och 2021 vilket bedöms 
göra det svårt att nå en budget i balans även 2021. Således har nämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans år 2020 och den ekonomiska styrningen 
kan således inte anses ha varit tillräcklig. 

En tillbakablick visar att budgeten inom hälso- och sjukvården i regionen inte fungerat 
som ett tillräckligt styrinstrument för verksamheterna, vilket också uppges i flera av 
intervjuerna. De senaste åren har verksamheterna redovisat högre kostnadsutveckling 
än budgeterat samt återkommande underskott. Vi konstaterar att de av nämnden 
vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans även tidigare år har varit otillräckliga. Vi 
ser att regionstyrelsen i låg utsträckning genomfört uppföljningar under år 2020 av 
hälso- och sjukvårdsnämndens vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans trots det 
att ett stort underskott prognostiseras. Resultatet i delårsrapporten 2020 visar att inget 
område inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en budget i balans. Regionstyrelsen 
behöver således utifrån sin ledande roll förstärka sin uppsikt och i synnerhet arbetet 
med åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans. 

Vi konstaterar att samtliga månadsuppföljningar i hälso- och sjukvårdsnämnden inte 
hanteras som beslutsärenden under år 2020. Det är av vikt att det sker en tillräcklig 
frekvent uppföljning samt att hälso- och sjukvårdsnämnden aktivt fattar beslut om 
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åtgärdsförslag, inte minst mot bakgrund av det prognostiserade ekonomiska underskott 
för år 2020 samt tidigare år. 

Vi bedömer därför revisionsfrågan som inte uppfylld. 
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Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Örebro läns budgetprocess är 
ändamålsenlig och effektiv. Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens 
budgetprocess inte helt är ändamålsenlig och effektiv. 

Vår bedömning är att den formella beredningen av budgeten har hanterats i enlighet 
med kommunallagen (11 kap. 8-11 §§) dvs, innan beslut i Regionfullmäktige har 
budgeten beretts av regionstyrelsen samt regionstyrelsens arbetsutskott. Vi bedömer 
dock att i syfte att säkerställa ett mer ändamålsenligt beredningsunderlag inför 
fastställandet av budget, så bör regionstyrelsen möjliggöra en utökad formell dialog med 
nämnderna samt begär formella yttranden från nämnderna som en del i 
budgetprocessen. 

Regionstyrelsen har till viss del beaktat de ekonomiska förutsättningar samt bedömt 
risker i budgetarbetet inför år 2021. Vi bedömer dock att det budgeterade 
balanskravsresultatet inte uppfyller regionens finansiella målsättningar om ett resultat på 
minst 1,25 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I budget för år 2021 förutsätts 
att samtliga nämnder har en ekonomi i balans för samtliga år. Vår bedömning är att 
erfarenheter från tidigare års utfall samt faktisk kostnadsutveckling inte har beaktats i 
tillräcklig omfattning i budgetarbetet. Det faktum att hälso- och sjukvårdsnämnden 
uppvisat årligen återkommande underskott bedömer vi stödjer denna uppfattning. Det är 
dock positivt att regionen med anledning av pandemin, budgeterat för en 
planeringsreserv samt även särskilda omställningsmedel för nämnderna. Vidare har en 
känslighetsanalys gjorts, vilken påvisar vilken effekt förändringar har på regionens 
intäkter och kostnader. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har enligt vår mening inte säkerställt en tillräckligt 
ändamålsenlig budgetprocess. För att anses ha ett ändamålsenligt internbudgetarbete 
krävs det enligt vår bedömning att det finns tydliga riktlinjer och tidplaner för det interna 
arbetet samt en högre grad av involvering från budgetansvariga chefer. Detta i syfte att 
skapa en mer realistisk och ändamålsenlig budget och budgetstyrning samt säkerställa 
att åtgärder för en ekonomi i balans beslutas och genomförs. Vi bedömer inte att det 
finns tillräckligt tydliga strategier för att klara en ekonomi i balans inom hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Detta utifrån att nämnden de senaste åren redovisat högre 
kostnadsutveckling än budgeterat samt återkommande underskott. Vidare konstaterar vi 
att hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplan för att nå en budget i balans för år 
2020 omfattar cirka 30 procent av det prognostiserade underskottet. Vidtagna effekter år 
2020 har i förhållande till underskottet låg eller ingen effekt på år 2020 och 2021, vilket 
bedöms göra det svårt att nå en budget i balans även år 2021. Vi konstaterar att de av 
nämnden vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans även tidigare år har varit 
otillräckliga. 

Vi ser att regionstyrelsen i låg utsträckning genomfört uppföljningar under år 2020 av 
hälso- och sjukvårdsnämndens vidtagna åtgärder för att nå en budget i balans. 
Regionstyrelsen behöver således utifrån sin ledande roll förstärka sin uppsikt över 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden med särskilt fokus på att säkerställa en ekonomi i balans 
inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Bedömningar mot revisionsfrågor 
Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till 
respektive revisionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

Revisionsfråga Kommentar 

1. Följs gällande 
lagar, regler, beslut 
och anvisningar vid 
framtagande av 
budget i Region 
Örebro län? 

Delvis uppfyllt 

2.Vilka 
förutsättningar och 
erfarenheter finns 
inför budgetarbetet 
och hur bedöms 
kända risker samt 
omvärldspåverkan? 

Delvis uppfyllt 

3.Vilka möjligheter 
har styrelser och 
nämnder haft till 
dialog och 
synpunkter under 
denna process? 

Ej uppfyllt 

4. Hur genomförs 
internbudgetarbetet 
av respektive nämnd 
och styrelse och är 
detta arbete 
ändamålsenligt? 

Delvis uppfyllt 

5.Finns tydliga 
strategier för att klara 
en ekonomi i balans 
och verkar budgeten 
som styrinstrument i 
nämndernas och 
styrelsernas 
verksamheter? 

Ej Uppfyllt 
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi 

• Regionstyrelsen att i samband med fastställande av budget i högre 
utsträckning beakta tidigare års kostnadsutveckling samt beslutade 
målnivåer avseende årets resultat. 

• Regionstyrelsen att utöka den formella dialogen med nämnderna i syfte att 
säkerställa en mer ändamålsenlig budgetprocess, detta i huvudsak genom 
att fokusera på vilka åtgärder nämnderna behöver vidta med anledning av 
föreslagna budgetramar. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en mer ändamålsenlig 
budgetprocess. 

• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att 
beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en ekonomi i balans. 

• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa en 
tillräcklig uppföljning av beslutade åtgärder för en ekonomi i balans. 

_Lx 
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I genomförd granskning är följande intervjuade: 

• Regionstyrelsens ordförande 
• 2:e vice ordförande i regionstyrelsen 
• Regiondirektör 
• Ekonomidirektör. regionkansliet 
• Verksamhetscontroller, regionkansliet 
• Budgetchef, regionkansliet 
• Ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden 
• 2:e vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Ekonomichef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Planeringschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Områdeschef psykiatri, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Områdeschef opererande och onkologi, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Februari 2021 

Rebecka Hansson 
Uppdragsledare  

Kristian Damlin 
Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisorerna i Region Örebro län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
år 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport. 
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Interpellation
till ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionrådet Karin Sundin 

Varför använder inte Hälso- och sjukvården uppgifterna från Patientförsäkringen LÖF? 

Hög säkerhet och få skador borde vara viktigt i varje verksamhet. Förra året var det ca 480 st
patienter som anmälde patientskada till LÖF som berörde Hälso- och sjukvård i Regionen. 
Det verkar dock som om hälso- och sjukvården inte använder LÖFs statistik och uppgifter i 
sitt arbete för att förbättra patientsäkerheten. Skadestatistiken borde vara en veritabel 
guldgruva av information för hur man kan förbättra säkerheten och kvalitén för patienterna i 
hälso- och sjukvården. 

Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till 
ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad 
vård finns en patientförsäkring hos: LÖF – en patientförsäkring för alla. LÖF försäkrar cirka 
90 % av Sveriges vårdgivare och som patient är man automatiskt försäkrad genom sin 
vårdgivare. 

Man kan få ersättning: 
• för skador som varit möjliga att undvika 
• för skador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt 

eller sjukvårdsutrustning 
• för skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos 
• om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion 
• för vissa olycksfallsskador 
• för skador som orsakats av felmedicinering. 

År 2020 tog Löf emot cirka 17 400 anmälningar. Skador inom ortopedi, tandvård,
distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till LÖF. Vanligast är skador som 
inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador 
på grund av försenad eller utebliven diagnos. 

I cirka 43 % av de ärenden som beslutades under 2020 erhöll patienten ersättning. Under 
2020 betalades drygt 624 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela 
landet. 

År 2020 gjordes det 581 anmälningar för Region Örebro län, samma antal som för 2019. 
Totalt 83 procent, varav 69 % sjukhusvård och 14 % primärvård, eller ca 480 st, av dem 
rörde hälso- och sjukvård. 

Anmälningarna till LÖF och statistiken därifrån är en mycket bra källa till information om vad 
som kan gå fel och vad som kan orsaka skador. Det är information som borde användas i 
förvaltningens eget löpande arbete med att förbättra patientsäkerheten, egen utvärdering och 
för egen förbättring. 

För att förbättra säkerheten för patienter måste man veta vad som har gått fel och varför det
har gått fel. LÖFs uppgifter borde vara centrala och nödvändiga i ett sådant arbete. 

För att få ut de mer detaljerade uppgifter från LÖF som krävs för patientsäkerhetsarbetet
krävs tillstånd. Vid kontakt med LÖF uppger de att Region Örebro län inte begär ut sådana 
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patientskador? 

Karlskoga den 18 mars 2021 

Ola Karlsson 
Oppositionsråd (M) 

uppgifter, vare sig för Regionen i sin helhet eller för hälso- och sjukvården. Det 
gör mig upprörd och uppriktigt förvånad. 

Jag vill därför ställa följande frågor: 

1. Hur arbetar Hälso- och sjukvården med systematiskt patientsäkerhetsarbete? 

2. Vilka är de vanligaste patientskadorna i Hälso- och sjukvården i Regionens 

verksamhet? 

3. Har Hälso- och sjukvården kontroll på de patientskador som sker i sin verksamhet? 

4. Varför väljer Hälso- och sjukvården att inte ta del av LÖFs uppgifter och statistik om 
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Interpellation
till ordföranden i Folktandvårdsnämnden Maria Comstedt 

Varför använder inte Folktandvården uppgifterna från Patientförsäkringen LÖF? 

Hög säkerhet och få skador borde vara viktigt i varje verksamhet. Förra året var det 75 st
patienter som anmälde patientskada till LÖF som berörde tandvård. Jag tycker att varje
anmälan till LÖF borde leda till egen utredning eller analys av den anmälda skadan. Så 
verkar inte vara fallet. Det verkar som om Folktandvården inte använder LÖFs statistik och 
uppgifter i sitt arbete för att förbättra patientsäkerheten. Skadestatistik borde vara en 
veritabel guldgruva av information för hur man kan förbättra säkerheten och kvalitén för 
patienterna i tandvården. 

Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till 
ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad 
vård finns en patientförsäkring hos: Löf – en patientförsäkring för alla. Löf försäkrar cirka 
90 % av Sveriges vårdgivare och som patient är man automatiskt försäkrad genom sin 
vårdgivare. 

Man kan få ersättning: 
• för skador som varit möjliga att undvika 
• för skador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av medicinteknisk produkt 

eller sjukvårdsutrustning 
• för skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos 
• om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion 
• för vissa olycksfallsskador 
• för skador som orsakats av felmedicinering. 

År 2020 tog Löf emot cirka 17 400 anmälningar. Skador inom ortopedi, tandvård, 
distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls oftast till Löf. Vanligast är skador som 
inträffar i samband med operation eller behandling. En annan vanlig skadetyp är merskador 
på grund av försenad eller utebliven diagnos. 

I cirka 43 % av de ärenden som beslutades under 2020 erhöll patienten ersättning. Under 
2020 betalades drygt 624 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela 
landet. 

År 2020 gjordes det 581 anmälningar för Region Örebro län. Tretton procent, eller ca 75 st, 
av dem rörde tandvård. Folktandvården i Regionen gjorde samma år 6 st riskanalyser, 0 st
händelseanalyser och 6 st internutredningar. Jag tycker att varje anmälan till LÖF borde leda 
till egen utredning eller analys av den anmälda skadan. 

Anmälningarna till LÖF och statistiken därifrån är en mycket bra källa till information om vad 
som kan gå fel och vad som kan orsaka skador. Det är information som borde användas i 
förvaltningens eget löpande arbete med att förbättra patientsäkerheten, egen utvärdering och 
för egen förbättring. 

För att förbättra säkerheten för patienter måste man veta vad som har gått fel och varför det
har gått fel. LÖFs uppgifter borde vara centrala och nödvändiga i ett sådant arbete. 
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förvaltningen? 

Karlskoga den 18 mars 2021 

Ola Karlsson 
Oppositionsråd (M) 

För att få ut de mer detaljerade uppgifter från LÖF som krävs för patientsäkerhetsarbetet
krävs tillstånd. Vid kontakt med LÖF uppger de att Region Örebro län inte begär ut sådana 
uppgifter, vare sig för Regionen i sin helhet eller för Folktandvården. Det gör mig upprörd och 
uppriktigt förvånad. 

Jag vill därför ställa följande frågor: 

1. Hur arbetar Folktandvården med systematiskt patientsäkerhetsarbete? 

2. Vilka är de vanligaste patientskadorna i Folktandvårdens verksamhet? 

3. Har Folktandvården kontroll på de patientskador som sker i sin verksamhet? 

4. Varför väljer Folktandvården att inte ta del av LÖFs uppgifter och statistik om 

patientskador? 

5. Borde inte en anmälan om patientskada leda till egna analyser eller utredningar inom 
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TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 2021-03-19 

Interpellation till Regionrådet Karin Sundin 

Hur ökar regionen stödet till barn och unga under pandemin? 
Under pandemin har ett stort fokus ur vårdsynpunkt av naturliga skäl legat på den äldre 
delen av befolkningen. Det har dock kanske gjort att barn och ungas situation glömts bort. 
Deras vardag har också påverkats i stor grad och de som redan haft det jobbigt hemma kan 
ha fått det värre nu när de möter få andra vuxna. . 

Organisationen BRIS - Barnens rätt i samhället - presenterar årligen en rapport om deras 
samtal med barn och de har noterat en kraftig ökning av samtal från oroliga unga (+16%). 
Så här skriver de i sin sammanfattning; 

För barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation; som led av 
psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, och 
barn som lever med våld i hemmet, har pandemins följder blivit särskilt utmanande. 

”Jag har haft problem med psykisk ohälsa hela mitt liv men innan skolan stängde mådde 
jag rätt bra. Men jag tycker det är riktigt jobbigt att inte träffa människor varje dag. 
Skolan och mitt privatliv blandas också ihop för jag är i mitt hus hela tiden. Skolan var det 
enda trygga stället där jag kunde vara ifred.” 

”Jag mår så dåligt. Nu har corona gått upp, det kommer en ny muterad version, 
klimatförändringar som hotar hela min framtid. Det känns verkligen som världen håller 
på att gå under. Det känns som att det aldrig ska ta slut. Det är bara samma skit och jag 
väntar på en framtid som också ser ut som skit.” 

Ur  “Första året med pandemin Om barns mående och utsatthet - Bris årsrapport 2020” 

Några av rapportens slutsatser är: 
-Restriktioner har lett till färre skyddsfaktorer i barns liv 
-Pandemin har förstärkt dåligt mående 
-Betydligt fler konflikter inom familjen 
-Ökad utsatthet för våld i hemmet 



      

        
  

          
       

Jag ställer därför följande frågor till Karin 

1. 
BUP m.fl. ökat? 

2. 
3. Har några resurser tillförts för att möta problemen? 

Mats Gunnarsson 

Miljöpartiet de Gröna 

Har söktrycket till regionens egna verksamheter som barn och ungdomsmottagning, 

Har några handlingsplaner tagits fram för att möta den ökade psykiska ohälsan? 
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