Kallelse

Sammanträde med:
Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-07
Tid: kl. 09:00 - cirka 20:00
Plats: Sessionsalen, Rådhuset, Örebro
Kaffe och smörgås serveras i representationsvåningen 8.30 - 9.00.
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Marita Jansson,
e-post marita.jansson2@regionorebrolan.se eller tfn. 019-602 77 59.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.
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)
Fredrik Askhem (L)
Håkan Stålbert (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)
Jon Fredriksson (V)
Patrik Nyström (SD)
Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Joakim Carlsson (S)
Azra Prepic (S)
Lennart M Pettersson (S)
Carina Dahl (S)
Peter Björk (S)
Fredrika Jakobsen (S)

Farhan Mohammad (S)
Sebastian Cehlin (M)
Katarina Tolgfors (M)
Lennart Carlsson (M)
Anna Stark (M)
Kristian Berglund (M)
Anders Brandén (M)
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)
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Ersättare underrättas
Ingrid Båve (S)
Lars-Eric Johansson (S)
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)
Birgitta Borg (L)
Mats Einestam (L)
Hendrik Bijloo (L)
Ewa Sundkvist (KD)
Johan Svanberg (KD)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Jerry Karjalainen (V)
Rune Karlsson (V)
Clara Ericson (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)
Ingvar Eriksson (V)
Juhani Sihvo (V)
Yvonne Möllberg (V)
Richard Sandström (SD)
Peter Reinholdsson (SD)
Carl Hallberg (SD)
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)
Ronnie Boenke (S)
Marcus Ahltun (M)

Maria Lönnberg (M)
Maria Odheim Nielsen (V)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Markus Lundin (KD)
Per Söderlund (SD)
Tina Pirttijärvi (SD)
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Isac Nordin (M)
Eva Leitzler (M)
John Hägglöf (M)
Johan Kumlin (M)
Darko Spahic (M)
Malin Silén (KD)
Tore Mellberg (V)
Nadia Abdellah (V)
Marie Krantz (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Pia Frohman (MP)
Jonas Eriksson (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)
Eric Viduss (M)
Tomas Klockars (M)
Göran Gustafsson (M)
Hans Lindkvist (V)
Johan Stolpen (V)
Mari Fändrik (V)
Kim Bäckström (V)
Fredrik Dahlberg (SD)
Tom Persson (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
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1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Protokollsjustering

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den
13 december 2021, klockan 14.00 samt att ordföranden, ....................................(S)
och ....................................(M) med ....................................(S)
och ....................................(M) som ersättare ska justera protokollet.

4. Val av andre vice ordförande i regionfullmäktige
Diarienummer: 21RS9379

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att utse …………….. (M) till andre vice ordförande i regionfullmäktige för tiden
2021-12-07 – 2022-10-14.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 5 oktober 2021 att bevilja Håkan Södermans (M)
begäran om entledigande från uppdraget som andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Nu föreslås ……………… (M) utses till ny andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, val av andre vice ordförande i
regionfullmäktige

4 (410)

Föredragningslista

5. Skrivelser till regionfullmäktige
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Nafih Mawlods (S), Lars-Erik Johanssons (S), Maria Lönnbergs (M),
Ola Karlssons (M) och Lotta Öhlunds (MP) begärda entlediganden samt
att överlämna relevanta skrivelser till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro
län.
Sammanfattning
21RS9646
Från Förvaltningsrätten i Karlstad med beslut om entledigande av nämndeman
Agneta Eriksson (S).
21RS8332
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Håkan Stålbert (KD) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Kristina Borén (KD) i valkrets Örebro läns Södra, från och
med den 6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022, Sven-Erik Sahlén (KD)
till ny ersättare i regionfullmäktige efter Håkan Stålbert (KD) i valkrets Örebro läns
Södra och Örebro läns Norra, från och med den 6 oktober 2021 till den 14 oktober
2022, samt Malin Silén (KD) som ersättare i valkrets Örebro-Lekeberg efter Håkan
Stålbert (KD) för perioden 6 oktober 2021 till den 14 oktober 2022.
21RS6865
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Lars-Eric Johansson (S) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Eva-Lena Jansson (S) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och
med den 6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022, samt Ronnie Boenke (S)
till ny ersättare i regionfullmäktige efter Lars-Eric Johansson (S) i valkrets ÖrebroLekeberg, från och med den 6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS9379
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Anders Brandén (M) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Håkan Söderman (M) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och
med den 12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022, samt Darko Spahic (M)
till ny ersättare i regionfullmäktige efter Anders Brandén (M) i valkrets ÖrebroLekeberg, från och med den 12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS9894
Från Nafih Mawlod (S) med begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
21RS9980
Från Lars-Eric Johansson (S) med begäran om entledigande från uppdrag som
ledamot i regionfullmäktige.
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21RS9926
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt.
21RS10082
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Gransknig av verkställighet
av fullmäktiges beslut.
21RS10144
Från Maria Lönnberg (M) med begäran om entledigande från samtliga uppdrag.
21RS10644
Patientnämnden har överlämnat sammanställning över klagomål om avsaknad av fast
läkarkontakt i primärvården.
21RS10770
Från Kammarrätten i Göteborg med beslut om entledigande av nämndeman Sirke
Karlsson (S).
21RS11254
Från Lotta Öhlund (MP) med begäran om entledigande från samtliga uppdrag.
21RS11258
Från Ola Karlsson (M) med entledigande från uppdrag som regionråd, 2:e vice
ordförande i regionstyrelsen, ledamot i Region Örebro läns förvaltnings AB, ledamot
i regionfullmäktiges valberedning samt ersättare Mälardalsrådets rådsmöte.
21RS4795, 21RS11415
Begäran från Göta Hovrätt att utse nämndemän efter Annika Bergman (C) och
Anders Brandén.

Beslutsunderlag
 Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
 Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige, Anders Brandén (M),
och Darko Spahic (M) som ersättare
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ersättare i
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice från Nafih Mawlod (S) samt
val av ny ersättare
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige
från Lars-Eric Johansson (S)
 Revisionsrapport - Granskning av regionstyrelsens uppsiktplikt
 Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut
 Begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag från Maria Lönnberg
(M)
 Sammanställning över klagomål om avsaknad av fast läkarkontakt i
primärvården
 Entledigande av nämndeman Sirke Karlson (S) från Kammarrätten i Göteborg
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Begäran om entledigande från politiskt uppdrag i Länstrafiken Örebro AB från
Liselotte Öhlund (MP) samt val av ny
Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Region Örebro län
NHF Sweden - Uppmaning till regionen att omedelbart stoppa vaccinationer av
barn med Covid-19-vacciner, 2020-10-16
Synpunkter från medborgare
Synpunkter från medborgare över Region Örebro läns ledning
Synpunkter från medborgare, 21RS101
Synpunkter från medborgare, 21RS101
Synpunkter från medborgare, 21RS101-253
Synpunkter från medborgare, 21RS101Synpunkter från medborgare
Begäran från Göta Hovrätt om nya nämndemän

6. Anmälan av interpellationer och frågor

7. Anmälan av medborgarförslag om att låta Transport &
Logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 21RS9456

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 4 oktober
2021 om att låta Transport & Logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av medborgarförslag
om att låta Transport & Logistigenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
 Medborgarförslag om Transport och logistikenheten
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8. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att
representation ska vara alkoholfri utan undantag
Diarienummer: 21RS9698

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro
län den 11 oktober 2021 om att representation ska vara alkoholfri utan undantag.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet, HR-staben för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L) om att representation ska vara alkoholfri utan undantag
 Motion - Representation ska vara alkoholfri utan undantag

9. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
Diarienummer: 21RS10108

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) har inkommit med en motion om utlokalisering av verksamheter från
Örebro stad.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik och
säkerhet för stöd i beredningen.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om utlokalisering av verksamheter från Örebro
 Motion - Utlokalisering av verksamheter från Örebro stad

10. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras
Diarienummer: 21RS10580

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om rätten har inkommit med motion om att rätten till fast läkarkontakt
ska tydliggöras.
Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från
Motion från Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L)
och Fredrik Askhem (L) om rätten till en fast läkarkont
 Motion - Rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras

11. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att förbättra för finsktalande
i regionen
Diarienummer: 21RS10593
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har inkommit
med motion om att förbättra för finsktalande i regionen.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben Hållbar utveckling för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att
förbättra för finsktalande i regionen
 Motion - Förbättra för finsktalande i Regionen

12. om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
Diarienummer: 21RS10840

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den
10 november 2021 trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för beredning.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av medborgarförslag
om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
 Medborgarförslag om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
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13. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att upprätta en konkret
handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i energioch klimatprogrammet 2021-2025
Diarienummer: 21RS10192

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 22 oktober 2021 om att upprätta
en konkret handlingsplan för att uppnå energi- och klimatmålen i energi- och klimatprogrammet 2021-2025.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling, Område energi och klimat för
stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att upprätta
konkret handlingsplan för att uppnå energi- och kli
 Motion - Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i
energi- och klimatprogrammet 2021-2025

14. Aktuell regioninformation

15. Utdelning av kulturpris och kulturstipendier 2021

16. Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Diarienummer: 21RS7812
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avgifter för öppenvård och slutenvård,
att godkänna förslag till avgifter för hjälpmedel,
att godkänna förslag till avgifter för vaccinering och avgiftsbefriade vaccinationer,
att godkänna förslag till avgifter för intyg, samt
att samtliga förslag ska träda ikraft 15 januari 2022.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för
patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa
nationella genomsnitt och att de förändringar som görs ska förenkla för
verksamheten.
Ett förslag till avgifter för 2022 har sammanställts. Eftersom Region Örebro läns
patientavgifter ligger på eller nära det nationella genomsnittet föreslås att de flesta
avgifterna lämnas oförändrade.
De största förändringarna i förslaget är att högkostnadsskyddet för öppenvård under
en tolvmånadersperiod höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor, slutenvårdsavgiften
per dygn höjs från 100 kronor till 110 kronor, avgiften för mellanliggande provtagning (utan samband med besök) slopas och att avgiften för HPV-(humant
papillomvirus)vaccinering slopas för kvinnor födda 1996-1998, i samband med
screening mot livmoderhalscancer.
Beslutsunderlag
 Avgifter för öppenvård och slutenvård 2022
 Hjälpmedelsavgifter 2022
 Intygsavgifter 2022
 Vaccinationsavgifter 2022
 Avgiftsbefriade vaccinationer 2022
 Nationella jämförelser 2021
 Yrkande från Vänsterpartiet, avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården
2022
 Yrkande från Sverigedemokraterna, avgifter för patienter inom hälso- och
sjukvården 2022

17. Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022
Diarienummer: 21RS6544
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård
och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022, samt
att ge folktandvårdsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband
med kampanjer och liknande.
Sammanfattning
Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022.
Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på självkostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och
omfattar all tandvård från undersökningar, röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling,
fyllningar till protetisk tandvård och implantat. Utgångspunkten är att alla
verksamhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna kostnader och
Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en självkostnadsberäkningsmodell
som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna modell används vid
beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan exempelvis
barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på
transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje
verksamhetsgren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader.
Särredovisningen är en del av årsbokslutet för Region Örebro län.
Folktandvården har i arbetet med förslag till ny prislista beaktat förhållandet till
prisnivåerna hos landets övriga Folktandvårdsorganisationer och regioner samt också
de justerade nivåerna för referenspriserna som ingår i den statliga tandvårdsförsäkringen. Referenspriserna är statens riktpris för storleken på den statliga
subventionen för tandvård. Referenspriserna kommer att justeras upp med i genomsnitt 2,32 procent från och med januari 2022.
De senaste tre åren har justeringen av priserna för Folktandvården i Region Örebro
län legat på nivå 1,5-1,9 procent, vilket har medfört att prisnivåerna för
Folktandvården Region Örebro län numera harmoniserar med det nationella
medianpriset för de åtgärder som ingår i den statliga tandvårdsförsäkringen.
Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård
innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,6 procent.
Folktandvårdsnämnden ges också mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i
samband med kampanjer och liknande.
Beslutsunderlag
 Förslag Folktandvårdens prislista 2022
 Urval av åtgärder jämförda med alla regioner-landsting inför 2022-års prislista
 Yrkande i regionstyrelsen från Vänsterpartiet, prislista för allmäntandvård,
specialisttandvård och frisktandvård år 2022
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18. Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022
Diarienummer: 21RS5210

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Region Örebro läns Kulturplan 2020-2023 revideras enligt redovisat förslag för
att gälla från 2022.
Sammanfattning
Örebro läns regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur
2022-2023 och en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin. Den är
också en viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för
fördelningen av statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en
årlig revidering.
Det har varit möjligt att lämna in förslag på revideringar inför 2022 mellan 1 mars
och 14 maj 2021. De inkomna förslagen berör uppdrag/utvecklingsmål för Stadra
teater, musikfrämjande verksamhet, filmfrämjande verksamhet, regional biblioteksutveckling, litteraturfrämjande verksamhet och främjandeverksamhet bild och form.
Stadra teaters text föreslås revideras för att på ett tydligare sätt beskriva verksamhet,
uppdrag och utvecklingsmål 2020-2023. Övriga revideringar föreslås med anledning
av den utveckling som har skett inom verksamheterna för musikfrämjande, filmfrämjande, regional biblioteksutveckling, litteraturfrämjande och främjande av bild
och form.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, revdering av Örebro läns
kulturplan inför 2022
 Förslag på revidering av Region Örebro läns kulturplan inför 2022

19. Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro än 2020-2023
Diarienummer: 21RS9023

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Biblioteksplan för Region Örebro län revideras enligt redovisat förslag och
gäller från 2022.
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Sammanfattning
I och med revideringen av Örebro läns kulturplan som beslutades den 8 september
2021 skedde en omformulering av den regionala biblioteksverksamhetens övergripande mål. En liknande revidering av mål och indikatorer föreslås därför ske
även för biblioteksplanen för Region Örebro län för den del som berör ”regional
biblioteksverksamhet” i §11 bibliotekslagen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, revidering av Biblioteksplan
för Region Örebro län 2020-2023
 Sammanställning av förslag på revidering av Biblioteksplan för Region Örebro
län 2020-2023 inför 2022

20. Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025
Diarienummer: 20RS6997

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta förslaget till Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025.
Sammanfattning
Den nuvarande handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021
fastställdes av regional tillväxtnämnd. Under hösten 2020 och våren 2021 har planen
reviderats och getts en mer regionövergripande utformning. Planen har sänts på
remiss till kommuner, företrädare för civilsamhället och den sociala ekonomin samt
andra intressenter. Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025 är en handlingsplan knuten till Regional utvecklingsstrategi för Örebro
län 2018-2030.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, plan för civilsamhälle och
social ekonomi 2022-2025
 Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
 Sammanställning av remissvar Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022
 Yrkande från Sverigedemokraterna, regional handlingsplan för civilsamhälle och
social ekonomi 2022-2025

21. Ägaranvisning samt finansiering av Almi Företagspartner
Mälardalen AB år 2022
Diarienummer: 21RS8034
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB
för 2022 samt
att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI
Företagspartner Mälardalen AB för 2022.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län genom Region
Örebro läns förvaltnings AB med 24,5 procent. Varje år utkommer ägaranvisningar
där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål
för bolagets verksamhet.
En del mindre förändringar i ägaranvisningen föreslås för år 2022.
För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till
samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget (Almi) aktivt ta initiativ till
en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt
internationalisering av näringslivet. Här finns ett förtydligande i förslaget att detta
särskilt gäller att förstärka Almis strategiska och operativa samarbete med
Mälardalens universitet, Örebro Universitet och kommunerna samt andra aktörer i
regionen.
Nytt är även att bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom
de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i
Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra utmaningsområdena i
Östra Mellansverige.
Ägaranvisningen innehåller ett fortsatt uppdrag för bolaget att följa utvecklingen av
det pågående corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget och ägaranvisning
anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som detta kan komma
att föranleda.
Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för ökad samordning
av insatser i aktörssystemet och i samband med detta redogöra för hur bolaget arbetat
för att vara närvarande i hela Region Västmanland och hela Region Örebro län. Här
finns ett förtydligande att föregående års insatser fördelat på bransch och kommun
ska redovisas
Tidigare beslutad målstruktur kvarstår.
Region Örebro läns anslag till bolaget har från 2018-2021 varit densamma,
7 220 840 kronor. Ägarna föreslår i en överenskommelse att utöka finansieringen
med totalt 1 224 490 kronor. Finansieringen från Region Örebro län föreslås således
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öka med 300 000 kronor från och med år 2022, till en summa av 7 520 840 kronor.
Behovet av en ökad finansiering kan i huvudsak förklaras av Almis ökade
kreditstock.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, ägaranvisning samt
finansiering av Almi Företagspartner Mälardalen AB år 2022
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 2022
 Målstruktur affärsområde Företagspartner - Almi Mälardalen AB
 Resursbedömning Almi Mälardalen Företagspartner AB 2022
 Almi Företagspartner Mälardalen AB – anslag 2022 med uppräkning
 Yrkande från Sverigedemokraterna, ägaranvisning samt finansiering av Almi
Företagspartner Mälardalen AB för 2022

22. Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022
Diarienummer: 21RS3269

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta förslaget om attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022, samt
att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av
attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare tas.
Sammanfattning
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning,
ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda
attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, listan är samma för regionstyrelsen som för regionfullmäktige,
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som
en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet,
samt
- förteckning över personer på Regionservice, avdelning för kundfakturor respektive
avdelning för leverantörsfakturor som har attesträtt för regionfullmäktiges
verksamheter.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, attestliggare för
regionfullmäktiges verksamheter 2021 och 2022
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, attestliggare för
regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021 och 2022
 Signaturlista 2021 och 2022
 Attestliggare regionfullmäktiges verksamheter år 2021 och 2022
 Attesträtter 2021 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor

23. 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.
Beslutat medborgarförslag i samhällsbyggnadsnämnd:
- sjukresor, 20RS3564
Beslutsunderlag
 §75 SNB Svar på medborgarförslag om sjukresor

24. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla
barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
Diarienummer: 20RS8413

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
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Sammanfattning
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBEvaccin för barn och unga upp till 19 år.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att avgiften för TBE-vaccin
till barn är subventionerad i Region Örebro län och bland de lägsta i landet. I
förslaget framgår också att det kan finnas skäl att öka subventionen för att kunna
sänka patientavgiften om sjukdomen blir vanligare i Örebro län än den är idag. Innan
en förändring görs behöver dock en analys göras kring vilken åldersgrupp som det
finns störst behov av att ändra avgiften för, enligt förslaget till svar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin

25. Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser
behöver stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
första linjen
Diarienummer: 20RS9189

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att ett mobilt team skapas inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”,
samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är
öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”,
oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården.
Regionfullmäktige har avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att
förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård
och barn- och ungdomspsykiatri.
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter
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som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag
möjlighet till behandling i hemmet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och
första linjen

26. Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om
upprättande av samarbetsavtal med Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen
Grimsö
Diarienummer: 20RS10406

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L) föreslår i sin motion att ett samverkansavtal upprättas med
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen Grimsö.
Verksamheten vid SLU Grimsö (förvaltning av vilda djur och fåglar samt
människors attityder till rovdjur) adresserar uteslutande frågor som bedöms ligga
utanför Region Örebro läns regionala utvecklingsansvar. Det bör dock noteras att det
idag finns samarbeten med SLU genom olika projektinitiativ i den administrativa
ytan Östra Mellansverige (NUTS-II SE12) inom vilken Uppsala län ingår.
Samverkan söks även med SLU i frågor kopplade till genomförandet av den
regionala handlingsplan för Örebro läns livsmedelskedja som finns upprättad för att
förverkliga den nationella Livsmedelsstrategin.
Ur ett regionalt innovationspolitiskt perspektiv ligger idag prioriteringen på att
utveckla långsiktiga strategiska satsningar utifrån två starka kunskapsdomäner vid
Örebro universitet. Forskningsinriktningen vid Grimsö är inte av den karaktären att
den bedöms inrymmas i detta sammanhang.
Bedömningen från berört sakområde är att det inte finns skäl att motivera ett
upprättande av ett specifikt samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU).
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet
 Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med
Sveriges lantbruksuniversitet
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet

27. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för
skydd mot bältros för äldre
Diarienummer: 20RS12471

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Mats Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (samtliga
MP) att Region Örebro län erbjuder personer över 60 år gratis vaccin mot bältros,
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att undersöka om det finns andra
riskgrupper i yngre åldrar som också skulle ha stor nytta av en dylik vaccination
kostnadsfritt.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att det på nationell nivå
pågår en utvärdering av det nya vaccin som under förra året introducerades. Därför
görs bedömningen att ingen ändring för närvarande ska göras och att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis
vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre

28. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av
regional utvecklingsstrategi
Diarienummer: 20RS12472
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) föreslår, i en
motion att regionfullmäktige beslutar att den regionala utvecklingsstrategin revideras
så att målen om hållbar utveckling blir överordnad andra utvecklingsmål.
Det långsiktiga målet är att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till samtliga tre
dimensioner av hållbarhet och att Region Örebro län närmar sig de tre övergripande
målen i Regional utvecklingsstrategi (RUS) som likt FN:s 17 hållbarhetsmål är
balanserade, integrerade och odelbara.
I samband av den nu pågående uppdateringen av RUS är det därför viktigt att behålla
balansen, integreringen och odelbarheten mellan de tre övergripande målen.
Förslaget är därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att
revidera den regionala utvecklingsstrategin
 Svar på motion om revidering av regional utvecklingsstrategi
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om att revidera den regionala utvecklingsstrategin

29. Besvarande av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka
tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Diarienummer: 20RS12715

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Ola Karlsson (M) har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige
ska besluta att snabbt utveckla digitala verktyg och ordna en organisation så att det
blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen att få snabb tillgång till och kunna
konsultera en specialistläkare. Det pågår nu förändringsarbete på flera plan gällande
regionens insatser inom området. Regionen arbetar även med att förstärka hemsjuk22 (410)
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vården genom mobila närsjukvårdsteam. Det pågår också arbete med att möjliggöra digital informationsdelning mellan länets kommuner och regionen samt
digitala kontaktvägar och tjänster för länsinvånarna.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från Ola
Karlsson (M) om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i
äldreomsorgen
 Svar på motion tillgång och tillgänglighet läkare äldreomsorg
 Motion - Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen

30. Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Daniel Spiik
(SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQcertifiering
Diarienummer: 21RS395

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Elin Jensen (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD)
har i sin motion yrkat följande:
- att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på speciella
HBTQ-utbildningar och certifiering/diplomering av våra verksamheter som sker
genom lobbyorganisationer.
- att HBTQ-frågor lyfts i samma grad som alla andra frågor som behandlas under
hanteringen av bemötandefrågor.
- att utreda och redovisa kostnaderna för HBTQ-utbildningarna och
certifieringarna/diplomeringarna för de senaste fem åren.
Regionstyrelsen bedömer att hbtqi-diplomeringen är en kostnadseffektiv och väl
avvägd åtgärd. Den fyller en viktig funktion, då utbildningsinsatserna syftat till att
stärka hbtqi-perspektivet genom att öka medvetenhet och kunskap inom området och
därmed bidra till att uppfylla vårt ansvar som samhällsaktör, vårdgivare och
arbetsgivare så att hbtqi-personer känner sig trygga och inkluderade i mötet med
regionens verksamheter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Elin Jensen (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson
(SD) om HBTQ-certifiering
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Svar på motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD) och
Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQ-certifieringar
Motion - Stå upp för jämlikheten, om HBTQ-utbildningar, certifieringar och
diplomeringar

31. Besvarande av interpellationer och frågor
Beslutsunderlag
























Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om nästa pandemi
Interpellation - Psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi
Återkallande av interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i
kollektivtrafken
Interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken och
åtgärder för att minimera smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken
Svar på interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om felaktiga nekanden i
kollektivtrafiken
Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om upprepade felaktiga nekanden
inom busstrafiken
Svar på interpellation från Monika Aune (MP) om rasism inom hälso- och
sjukvården
Interpellation från Monika Aune (MP) om rasism inom hälso- och sjukvården
Svar på interpellation från Oskar Svärd (M) om klimatanpassningsplan
Interpellation om klimatanpassningsplan
Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om vätgas
Svar på interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om regionens roll i framtidens
vätgasförsörjning
Svar på interpellation om regional utvecklingsstrategi
Interpellation från Sebastian Cehlin (M) om hot och våld mot vårdens
medarbetare
Svar på interpellation från Sebastian Cehlin (M) om hot och våld mot vårdens
medarbetare
Svar på interpellation från Anna Nordqvist (M) om Folktandvården ska
centraliseras
Interpellation från Anna Nordqvist (M) om Folktandvården i Region Örebro län
på väg att centraliseras
Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om effekten av målrelaterad
ersättning
Interpellation från Willhelm Sundman (L) om effekten av målrelaterad ersättning
Svar på interpellation från Fredrik Askhem (L) om cykelparkeringar vid
busshållplatser
Interpellation från Fredrik Askhem (L) om cykelparkeringar vid busshållplatser
Återkallande av fråga
Fråga från Anna Nordqvist (M) om ni tänker hålla ert löfte till regionens
invånare och återöppna förlossningen i Karlskoga innan mandatperiodens slut
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32. Allmän frågestund för ledamöterna

33. Valärenden

34. Avslutning
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Val av andre vice
ordförande i
regionfullmäktige
21RS9379
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Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9379

Organ
Regionfullmäktige

Val av andre vice ordförande i regionfullmäktige
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att utse …………….. (M) till andre vice ordförande i regionfullmäktige för
tiden 2021-12-07 – 2022-10-14.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 5 oktober 2021 att bevilja Håkan Södermans
(M) begäran om entledigande från uppdraget som andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Nu föreslås ……………… (M) utses till ny andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, val av andre vice ordförande
i regionfullmäktige
Skickas till:
Den valde
Regionkansliet – Staben Administration, juridik och säkerhet

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

5
Skrivelser till
regionfullmäktige
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BESLUT
2021-10-06
Dnr: 201-7894-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige från och med den
6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Landsting: Örebro läns landsting
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ledamot: Lars-Eric Johansson
Ny ersättare: Ronnie Boenke
Avgången ledamot: Eva-Lena Jansson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Örebro-Lekeberg
Ledamot

Ersättare

Karin Sundin
Torgny Larsson
Irén Lejegren
Joakim Carlsson
Azra Prepic´
Ingrid Båve
Lars-Eric Johansson *
Lennart M Pettersson
Carina Dahl
Peter Björk
Fredrika Jakobsen
Farhan Mohammad

1. Margareta Scherlund
2. Jette Bergström
3. Bulent Oktay
4. Mayson Murad
5. Bernt Karlsson
6. Ewa Wiktorsson
7. Eva Järliden
8. Yvonne Nordström
9. Jan Zetterqvist
10. Ida Eklund
11. Emina Gacic
12. Ronnie Boenke *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86
ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anna Mia Johansson

Lisa Åhl
Kopia till
Landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-10-06

201-7894-2021

Lars-Eric Johansson
VÄSTRA BANGATAN 3 LGH 1102
70354 ÖREBRO

Du har utsetts till ledamot av landstingsfullmäktige från och med den
6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Landsting: Örebro läns landsting
Valkrets: Örebro-Lekeberg

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lisa Åhl

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2021-10-06

201-7894-2021

Ronnie Boenke
LYSMASKSTIGEN 2 A
70230 ÖREBRO

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av landstingsfullmäktige från och med den
6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Landsting: Örebro läns landsting

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lisa Åhl

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2021-10-12
Dnr: 201-7897-2021

Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige från och med den
12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Landsting: Örebro läns landsting
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Anders Brandén
Ny ersättare: Darko Spahic
Avgången ledamot: Håkan Söderman
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Örebro-Lekeberg
Ledamot

Ersättare
1. Marcus Ahltun
2. Isac Nordin
3. Eva Leitzler
4. John Hägglöf
5. Johan Kumlin
6. Darko Spahic *

Sebastian Cehlin
Katarina Tolgfors
Lennart Karlsson
Anna Stark
Kristian Berglund
Anders Brandén *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86
ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Anna Mia Johansson

Lisa Åhl
Kopia till
Landsting
Ny ledamot
Ny ersättare
Parti
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Bevis
2021-10-12

201-7897-2021

Anders Brandén
PRÅMKAJEN 90
70215 ÖREBRO

Du har utsetts till ledamot av landstingsfullmäktige från och med den
12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Moderaterna
Landsting: Örebro läns landsting
Valkrets: Örebro-Lekeberg

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lisa Åhl

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Bevis
2021-10-12

201-7897-2021

Darko Spahic
MARKGATAN 3 LGH 1202
70355 ÖREBRO

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av landstingsfullmäktige från och med den
12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Moderaterna
Landsting: Örebro läns landsting

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Lisa Åhl

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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Region Örebro län

Centrala diariet
Diarienummer

Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613
701 16 Örebro

Begäran om entledigande från politiskt
uppdrag inom Region Örebro län
Namn
Nafih Mawlod (S)
Politiska uppdrag
(Om avsägelsen gäller samtliga uppdrag inom Region Örebro län skriv "samtliga uppdrag")

Ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice

Datum

Namnteckning

.b961,(1

-lö -f I

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

wvvw.regionorebrolan.se
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Region Örebro län

Centrala diariet
Diarienummer

Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613
701 16 Örebro

Begäran om entledigande från politiskt
uppdrag inom Region Örebro län
Namn
L

j21--Cte

ii-44./ftt/V

s'

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

Datum

Nan t c -nn

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

www regionorebrolan.se
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Region Örebro län
Regionens revisorer

2021-09-23

Till regionstyrelsen för yttrande
Regionfullmäktiges presidium, för kännedom
Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört
en granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningens syfte är att bedöma om
regionstyrelsen bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att regionstyrclsen i allt väsentligt bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt.
Revisionsfrågor

Bedömning

Revisionsfråga 1: Är
regionstyrelsens former
för uppsikten ändamålsenliga?

Ja — styrande dokument ger en fastställd struktur och ändamålsenliga former som inkluderar
väsentliga delar rörande regionstyrelsens uppsiktsplikt som skapar tydliga förutsättningar för
en röd tråd i arbetet.

Revisionsfråga 2: Är
omfattningen av och
innehållet i regionstyrelsens uppsikt tillräcklig?

Ja- Regionstyrelsens arbete med uppsiktsplikten sker genom periodrapporter, delårsrapport
och årsredovisning.

Revisionsfråga 3: Begär
regionstyrelsen upplysningar från nämnderna
och bolagen och kontrollerar vidtagna åtgärder i
tillräcklig utsträckning?

Ja - Regionstyrelsen begär upplysningar om
nämndernas ekonomi, verksamhet och deras
arbete med intern kontroll i enlighet med gällande direktiv.

Revisionsfråga 4: Rapporterar regionstyrelsens
till fullmäktige i tillräcklig utsträckning?

Delvis - Den huvudsakliga rapporteringen till
regionfullmäktige sker genom delårsrapport
och årsredovisning i enlighet med givna direktiv. Regionstyrelsen har inte lämnat någon
samlad rapportering om hur styrelsen fullgjort
sin uppsiktsplikt.

Utifrån genomförd granskning lämnas ett antal rekommendationer regionstyrelsen:
•

För att ännu tydligare klargöra former, ansvar, innehåll och utförande av
regionstyrelsens uppsiktsplikt och över tid, rekommenderar vi regionsty-

Regionens revisorer
do PwC
Jennie Forsberg
Tfn 072-353 00 35
Box 885
721 23 VÄSTERÅS
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relsen att fastställa dessa delar i en strategi för uppsiktsplikten. En strategi
för vad uppsikten kan innehålla presenteras i bilaga 1.
•

Med utgångspunkt i ovanstående rekommendation bör regionstyrelsen årligen rapportera till fullmäktige hur styrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt.

•

Regionstyrelsen behöver säkerställa en god informationsöverföring från
samtliga sammanträden/möten kopplat till uppsikten, till samtliga regionstyrelseledamöter.

•

Regionstyrelsen behöver även fortsatt noggrant följa nämndernas arbete
för att vid behov aktivt utöva sin uppsiktsplikt (vid behov göra påpekanden
och ge anvisningar till nämnderna samt uppmärksamma fullmäktige på och
ge förslag till åtgärder vid behov). Detta som grund till att önskade resultat
från berörda nämnders arbete med handlingsplaner ska uppnås och att
driftsbudgetar för år 2021 ska kunna hållas. Vikten av att nämnderna håller
sina tilldelade ekonomiska ramar, kan inte nog betonas ur ett långsiktigt
ekonomiskt perspektiv.

•

I Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län anges att regionstyrelsen ska; se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från
samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Regionstyrelsen bör därför tillse att
väsentliga avvikelser kopplat till främst ekonomi, verksamhet och intern
kontroll rapporteras till fullmäktige på närmast följande fullmäktigesammanträde, d.v.s. det ska inte behöva dröja ända till delårsrapporten som
ligger sent under budgetåret.

•

Regionstyrelsen behöver tillse att årlig rapportering till fullmäktige, av
uppföljning av privata utförare, sker i enlighet med gällande direktiv.

Vi emotser regionstyrelsens yttrande över skrivelsen och bilagd rapport, med förslag till
åtgärder samt tidplan, senast 2021-12-22.
För regionens revisorer

440
Annica Blomg
revisor

Ordförande
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Granskning av
regionstyrelsens
uppsiktsplikt
Region Örebro län
Augusti 2021

Projektledare, Peter Asch berg, Certifierad kommunal revisor
Projektmedarbetare, Sara Ljungberg

Revisionsrapport
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Granskningens syfte är att bedöma om
regionstyrelsen bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt.
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
regionstyrelsen i allt väsentligt bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor".
Revisionsfrågor

Bedömning

Revisionsfråga 1: Är regionstyrelsens former för
uppsikten ändamålsenliga?

Revisionsfråga 2: Är omfattningen av och innehållet i
regionstyrelsens uppsikt tillräcklig?

Ja

Ja

Revisionsfråga 3: Begär regionstyrelsen upplysningar
från nämnderna och bolagen och kontrollerar
vidtagna åtgärder i tillräcklig utsträckning?

Ja

Revisionsfråga 4: Rapporterar regionstyrelsens till
fullmäktige i tillräcklig utsträckning?

Delvis

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas ett antal rekommendationer regionstyrelsen:

pwc

•

För att ännu tydligare klargöra former, ansvar, innehåll och utförande av
regionstyrelsens uppsiktsplikt och över tid, rekommenderar vi regionstyrelsen att
fastställa dessa delar i en strategi för uppsiktsplikten. En strategi för vad uppsikten
kan innehålla presenteras i bilaga 1.

•

Med utgångspunkt i ovanstående rekommendation bör regionstyrelsen årligen
rapportera till fullmäktige hur styrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt.
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•

Regionstyrelsen behöver säkerställa en god informationsöverföring från samtliga
sammanträden/möten kopplat till uppsikten, till samtliga regionstyrelseledamöter.

•

Regionstyrelsen behöver även fortsatt noggrant följa nämndernas arbete för att vid
behov aktivt utöva sin uppsiktsplikt (vid behov göra påpekanden och ge anvisningar
till nämnderna samt uppmärksamma fullmäktige på och ge förslag till åtgärder vid
behov). Detta som grund till att önskade resultat från berörda nämnders arbete med
handlingsplaner ska uppnås och att driftsbudgetar för år 2021 ska kunna hållas.
Vikten av att nämnderna håller sina tilldelade ekonomiska ramar, kan inte nog
betonas ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.

•

I Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län anges att regionstyrelsen
ska; se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Regionstyrelsen bör därför tillse att väsentliga avvikelser kopplat till främst ekonomi,
verksamhet och intern kontroll rapporteras till fullmäktige på närmast följande
fullmäktigesammanträde, d.v.s. det ska inte behöva dröja ända till delårsrapporten
som ligger sent under budgetåret.

•

Regionstyrelsen behöver tillse att år:lig rapportering till fullmäktige, av uppföljning av
privata utförare, sker i enlighet med gällande direktiv.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kap §§ 3-6 ska kommun/(region)styrelsen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och
bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan
på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som
behövs. Med anledning av detta är det av vikt att regionstyrelsen nogsamt följer de
verksamheter som bedrivs inom regionen. Särskilt tydlig och viktig blir regionstyrelsens
uppsiktsplikt då någon nämnd går med större och ihållande underskott. I en vanligtvis
ansträngd ekonomi för landets regioner blir det extra viktigt för regionstyrelsen att utöva
sin uppsiktsplikt för att på så vis kunna leda och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter.
Styrelsen får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de
behöver för att fullgöra sitt uppdrag.
Under 2020 granskade revisorerna ägarstyrningen av regionens bolag, där även
regionstyrelsens uppsikt över bolagen berördes. Av granskningen framgick att det finns
områden kopplat till uppsikten över bolagen som behöver utvecklas. Revisorerna har
med utgångspunkt i ovanstående bakgrund och sin risk- och väsentlighetsbedömning
för år 2021 beslutat att genomföra en granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt med
fokus på nämnderna.
Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen bedriver sin uppsiktsplikt på ett
ändamålsenligt sätt. Följande revisionsfrågor svarar mot syftet:
1.
2.
3.
4.

Är regionstyrelsens former för uppsikten ändamålsenliga?
Är omfattningen av och innehållet i regionstyrelsens uppsikt tillräcklig?
Begär regionstyrelsen upplysningar från nämnderna och bolagen och kontrollerar
vidtagna åtgärder i tillräcklig utsträckning?
Rapporterar regionstyrelsens till fullmäktige i tillräcklig utsträckning?

Revisionskriterier
- Kommunallagen 6 kap. 3-6 samt 8 §§, 10 kap. 2-6 §§ samt 5 Kap. 3 §.
- Interna styrdokument exempelvis; styrmodell, reglemente för regionstyrelsen och
nämnderna.
Avgränsning
Granskningen avgränsas till regionstyrelsens arbete med styrning och uppföljning inom
ramen för uppsiktsplikten och ovanstående revisionsfrågor. Med bakgrund i att
revisorerna genomförde en granskning av regionstyrelsens arbete med ägarstyrning av
bolagen år 2020, där även uppsikten över bolagen ingick, inriktas granskningen
huvudsakligen mot regionstyrelsens uppsikt över nämnderna men bolagen inkluderas i
ett övergripande perspektiv.
Granskningen avser revisionsår 2021 men kontroll av regionstyrelsens arbete innehåller
även kontroller av beslut m.m. från tidigare år.

pwe
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Metod
Granskningen genomförs genom dokumentationsgranskning; (styrdokument
exempelvis; styrmodell, reglementen för regionstyrelsen och nämnderna, reglemente för
intern styrning och kontroll, protokoll, riktlinjer mm). Dokumenten presenteras löpande i
rapporten.
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med nedanstående funktioner,
där några har ingått i gruppintervju:
-

Regionfullmäktiges ordförande
Regionstyrelsens presidium
Respektive nämndsordförande i samtliga nämnder, förutom patientnämnden.
Regiondirektör
Kanslichef
Ekonomidirektör
Regionens budgetchef
Regionstyrelseförvaltningens ekonom
Regionstyrelseförvaltningens verksamhetscontroller

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av
revisionsrapporten.
Inom ramen för granskningen har en enkätundersökning genomförts.
Enkätundersökningen har riktat sig till samtliga ledamöter och ersättare i regionstyrelsen
(totalt 30 stycken). Enkäten är en webbaserad enkät som har genomförts med hjälp av
det digitala verktyget SurveyXact. Enkäten var möjlig att besvara mellan 2021-05-11 och
2021-05-21.
Enkäten har bestått av 25 stycken påståenden kopplat till regionstyrelsens uppsiktsplikt.
Respondenterna har vidare fått ta ställning till dessa påståenden genom sex olika
svarsalternativ:
O

1. Instämmer inte alls

O

2.

O

3. Varken/eller

O

4.

O

5. Instämmer helt och hållet

O

6. Vet ej/ingen åsikt

Möjlighet har även givits respondenterna att lämna kommentarer till varje påstående
genom fritextsvar. Alla lämnade svar i enkäten har behandlats anonymt.
Totalt har 24 personer svarat på enkäten i sin helhet, varav 14 har varit ordinarie
ledamöter och 10 ersättare. 3 respondenter har lämnat ett fåtal svar men inte slutfört
enkäten i sin helhet. Enkätens svarsfrekvens uppgår till totalt 70 procent. Påminnelse
har skickats ut vid två tillfällen.

Jiet_
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfråga 1: Är regionstyrelsens former för uppsikten
ändamålsenliga?
Iakttagelser

Sedan den 1 januari 2019 har Region Örebro län en ny politisk organisationl. Inom
ramen för den nya organisationen har nämnderna blivit fler och även övertagit en del av
de ansvarsområden som regionstyrelsen tidigare haft. Organisationsförändringen
innebar att nämnderna fick ett tydligare eget ansvar med mer mandat. Vidare beskrivs
regionfullmäktiges roll numera som övergripande. I och med den nya organisationen har
också styrmodellen gjorts om, vilket innebär att nämnderna har ansvar för att ta fram en
egen verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges verksamhetsplan samt en
internkontrollplan. I intervjuer upplevs den nya organisationen ha skapat bättre
förutsättningar för utövandet av regionstyrelsens uppsiktsplikt. I och med att nämnderna
fått ett större ansvar har det också resulterat i högre krav på att uppsiktsplikten ska
fungera. Som ett resultat av detta har ett arbete pågått i regionen med att sätta formerna
för uppsiktsplikten. Av intervjuer framgår att den nya organisationen och styrmodellen
fungerar väl och med tiden har också ansvar- och roller blivit tydligare. Samtidigt
understryker flera att det arbetet som helhet sker inom ramen för ett systematiskt
utvecklingsarbete där det alltid kan finnas delar som kan förbättras. Någon utvärdering
av organisationen som helhet har ännu inte gjorts utan planeras, enligt uppgift, att
genomföras inför nästa mandatperiod.
Regionstyrelsens ansvar och former för uppsikten anges i flera styrande dokument i
regionen, bland annat genom dokumenten; bestämmelser för politiska organ inom
Region Örebro län, regionfullmäktiges verksamhetsplan 2021, reglemente för intern
styrning och kontroll, instruktion för regiondirektören, regionstyrelsens beslutade
tidsplaner för verksamhetsplan och uppföljning samt program för uppföljning och insyn
av verksamhet som utförs av privata utförare.
•

1 'Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län2" anges
uppgiftsfördelningen mellan nämnderna i regionen. Av bestämmelserna framgår att
regionstyrelsens roll är att, i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen, leda
och samordna förvaltningen av Region Örebro läns angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över Region
Örebro läns verksamhet som bedrivs i sådana bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§
kommunallagen och sådana kommunalförbund som Region Örebro län är medlem i.
Av bestämmelserna framgår även regionstyrelsens styr- och ledningsfunktion samt
ansvar och rapporteringsskyldighet. Exempel på detta är 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. Vidare ska regionstyrelsen se till att

1

Den tidigare politiska organisationen bestod av regionstyrelse och två nämnder: nämnd för regional tillväxt och nämnd
för samhällsbyggnad. Den nya politiska organisationen består av regionstyrelsen och nio nämnder: Regional
tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnden, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice,
hälso- och sjukvårdsnämnden, forsknings- och utbildningsnämnden, foiktandvårdsnämnden, servicenämnden,
patientnämnden samt kulturnämnden.
2
Reviderat av RF 2020-02-15 §15.
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verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har
bestämt.
•

I "Verksamhetsplanen med budget 20213" framgår hur styrning och uppföljning inom
regionen ska ske. Regionstyrelsen och nämnderna har ansvar för 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. Uppföljning av mål med indikatorer, uppdrag och strategier
samt internkontrollplan görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse inklusive
bokslut. Skriftliga delårsrapporter och verksamhetsberättelser inklusive bokslut
beslutas i nämnder och redovisas till regionstyrelsen. Regionstyrelsen rapporterar till
regionfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning inklusive bokslut.
Vidare framgår av verksamhetsplanen att vid utövandet av uppsiktsplikten får
regionstyrelsen fatta beslut om uppdrag till nämnderna, att redovisa hur nämnderna
avser göra för att hålla budget och nå mål beslutade av fullmäktige. Detta framgår
också i "Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län".

•

Regionstyrelsen tar inom ramen för verksamhetsplaneringen beslut om "Tidsplan
verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 20204" som syftar till att skapa
förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan
med budget för kommande verksamhetsår. Av tidsplanen framgår en tidsplan för
både verksamhetsplanering och uppföljning. Vidare framgår att regionstyrelsen ska
ha ett seminarium inom ramen för uppsiktsplikten för att säkerställa "den röda
tråden" genom verksamhetsplaner och handlingsplaner för ekonomi i balans.

•

Av "Reglemente för intern styrning och kontroll5" framgår regionstyrelsens och
nämndernas roller och ansvar för intern styrning och kontroll. Med koppling till
regionstyrelsens uppsiktsplikt framgår att regionstyrelsen har en särställning bland
nämnderna genom den ledande och samordnande rollen. Vidare framgår att
regionstyrelsen i samband med uppföljningen vid del- och helår vid behov ska göra
påpekanden och ge anvisningar till nämnderna samt uppmärksamma fullmäktige på
och ge förslag till åtgärder vid behov. Regionstyrelsen ska göra en bedömning av
om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i enlighet med 4 § samt
utvärdera Region Örebro läns samlade system för intern styrning och kontroll i
samband med årsredovisningen. Till arbetet med internkontroll finns en riktlinje° för
hur reglementet för intern styrning och kontroll ska tillämpas i verksamheten.
Regionstyrelsens ansvar kopplat till uppsikten anges även här. Bland annat anges
att regionstyrelsen i samband med uppföljningen vid del- och helår vid behov ska
göra påpekanden och ge anvisningar till nämnderna samt uppmärksamma
fullmäktige på och ge förslag till åtgärder vid behov. Vidare har regionkansliet en

3

2020-11-1i RF §153.

5

Beslutad av regionfullmäktige 2016-06-14.

4

6
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rutin'för arbetet med den interna styrningen och kontrollen, där en checklista finns
framtagen för att genomföra bedömning av arbetet i verksamhetsberättelsen.
•

1 dokumentet "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare på uppdrag av Region Örebro län8" anges Region Örebro läns
uppföljning och kontroll av privata utförare. Programmet anger omfattning och
ansvar. Regionstyrelsen ansvarar enligt programmet att genomföra uppföljning av
Vårdval (LOV) samt Privata vårdgivare med upphandlat Vårdavtal (LOU). Av
dokumentet framgår att nämnderna årligen, till regionstyrelsen och
regionfullmäktige, ska återrapportera hur arbetet med uppföljning, kontroll och insyn
i enlighet med programmet har bedrivits. Vidare framgår att programmet ska följas
upp och revideras inför varje mandatperiod. Någon revidering av programmet har
inte gjorts sedan 2016 men enligt uppgift planeras detta att göras framgent.

•

Av instruktion för regiondirektören 20209 framgår att direktören biträder
Regionstyrelsen i dess uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Regiondirektören ska ta
de initiativ som behövs med anledning av uppsiktsplikten. Regiondirektörens arbete
inom ramen för uppsikten anges i intervju främst ske genom att stödja
regionstyrelsen i sitt arbete med stöd från regionens strategigrupp för planering och
uppföljning samt genom regelbunden dialog med regionens förvaltningschefer.

•

I den tidigare granskningen av ägarstyrningen 2020 framgick att de övergripande
styrdokument som berör ägarstyrning främst utgörs av reglemente och
arbetsordning för regionstyrelse, nämnder och beredningar samt bolagspolicy för
Region Örebro läns bolag. Även verksamhetsplan med budget 2020 och
planeringsförutsättningar för 2021 - 2022 berör till viss del ägarstyrning.

När det gäller styrdokument som kan kopplas till regionstyrelsens uppsiktsplikt nämner
de intervjuade främst bestämmelser för politiska organ, reglemente för intern styrning
och kontroll samt verksamhetsplan samt den uppföljning som sker i delårsrapport och
årsredovisning.
1 genomförd enkät ställdes ett antal påståenden om formerna för regionstyrelsens
uppsiktsplikt. En fråga var om regionstyrelsen har beslutat om former för uppsiktsplikten
(se figur 1). En majoritet av respondenterna, 65%, anser att regionstyrelsen har beslutat
om former för uppsiktsplikten. 13% har svarat varken/eller, 17% har svarat vej ej/har
ingen åsikt och 4% instämmer inte alls.

7

Rutin för intern styrning och kontroll, beslutad av regiondirektör och daterad 2016-10-20.
Daterat 2016-08-18.
2020-02-27 §57.
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Figur 1: Regionstyrelsen har beslutat om former för uppsiktsplikten.
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l de fall respondenterna angav alternativen instämmer helt och hållet eller nivån lägre på
ovanstående frågor ställdes en följdfråga om de beslutade formerna skapar goda
förutsättningar för styrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt (se figur la). 80% av
respondenterna instämmer helt och hållet eller nivån lägre. 7% har valt alternativet
varken/eller och 13% har valt en nivå högre än instämmer inte alls.
Figur la: Regionstyrelsens beslutade former skapar goda förutsättningar för
styrelsen att fullgöra sin uppsiktsplikt.
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Vidare ställdes en fråga om det finns en god kännedom om uppsiktsplikten och vad den
innebär (se figur 2). Av enkätresultatet framgår att en majoritet, 78%, i mer eller mindre
utsträckning, anser att man har en god kännedom om vad regionstyrelsens uppsiktsplikt
innebär. Av respondenterna har 21% valt alternativen varken/eller och nivån under.
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Figur 2: Jag har god kännedom om vad Regionstyrelsens uppsiktsplikt innebär.
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I intervjuer anges det generellt finnas en god medvetenhet hos ledamöterna avseende
uppsiktsplikten, i enlighet med enkätresultatet ovan. Utbildning för förtroendevalda inom
uppsiktsplikten sker enligt intervju främst i samband med en ny mandatperiod.
Regionstyrelsens ledamöter fick enligt intervju utbildning senast mars 2019, där
uppsiktsplikten var ett inslag. 1 den genomförda enkäten ställdes en fråga om ledamöter
och ersättare deltagit i någon utbildning som innefattar regionstyrelsens uppsiktsplikt (se
figur 3). Av enkätresultatet framgår att 63% har svarat Nej och 38% Ja.
Figur 3: Har du i din roll som ledamot eller ersättare deltagit i någon utbildning
som innefattat information om regionstyrelsens uppsiktsplikt?
Respondenter

Ja
Nej

9

38%
i
0%

15

r3.
25%

75%

50%

100%

Vidare ställdes en fråga i enkäten om ledamöter och ersättare anser att det är tydligt när
regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt (se figur 4). Av resultatet framgår att en knapp
majoritet, 56%, i mer eller mindre utsträckning, anser att det är tydligt. Av enkätresultatet
framgår dock att 39% har svarat varken/eller eller nivån under. 4% har valt alternativet
vet ej/har ingen åsikt.
Figur

4: Jag anser att det är tydligt när Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt.
Respondenter

1. Instämmer inte alls

0%

2

2

3. Varken/eller

7
7

5. Instämmer helt och hållet

6

6. Vet ej/har ingen åsikt

4%
0%

pwc

50%

25%

50 (410)

75%

100%

10

Bedömning
Revisionsfråga 1: Är regionstyrelsens former för uppsikten ändamålsenliga?
Ja. Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om
innehållet i uppsiktsplikten. Detta innebär att det är upp till respektive region att utforma
uppsiktspliktens innehåll och hur den ska genomföras i praktiken. Granskningen visar att
regionstyrelsens ansvar för och innehåll i uppsiktsplikten anges i flera olika styrande
dokument i regionen. Vi bedömer att det genom de olika styrdokumenten rörande
styrning, uppföljning och intern kontroll, finns en fastställd struktur som ramar in
regionstyrelsens arbete med uppsiktsplikten. Vi bedömer utifrån detta att det finns
ändamålsenliga former som inkluderar väsentliga delar rörande regionstyrelsens
uppsiktsplikt som även skapar förutsättningar för en tydlig röd tråd i arbetet.
Vi noterar främst att det av enkätresultatet framgår ett något svagare resultat bland
regionstyrelsens ledamöter och ersättare om man upplever det som tydligt när
regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt och att det kan finnas behov av att
uppmärksamma utbildning inom området tydligare.
Regionstyrelsens former, innehåll och praktiska utövande för uppsiktsplikten i Region
Örebro län uttrycks inte i ett samlat styrdokument, vilket enligt vår mening ytterligare
skulle tydliggöra regionstyrelsens former och arbete med uppsiktsplikten över tid samt
även underlätta utbildning. Exempel på vad en strategi för uppsikten kan innehålla
presenteras i bilaga 1.

Revisionsfråga 2: Är omfattningen av och innehållet i regionstyrelsens
uppsikt tillräcklig?
Iakttagelser

Inom ramen för granskningen har regionstyrelsens protokoll gåtts igenom för perioden
januari 2020-maj 2021 för att identifiera i vilken omfattning regionstyrelsen utövar sin
uppsiktsplikt. Av protokollsgranskningen framgår främst följande:
•

Periodrapporterl° - Regionstyrelsen tar del av periodrapporter vid varje
sammanträde. Periodrapporterna fokuserar på en mindre resultatanalys,
helårsprognos, nämndernas driftredovisning samt resultaträkning för regionen som
helhet och per nämnd. Vidare innehåller periodrapporterna även HR-statistik.

•

Delårsrapport och årsredovisning" - Regionstyrelsen tar del av nämndernas
verksamhet och ekonomi i detaljerad form i samband med delårsrapport och
årsredovisning. Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2020 innehåller bland
annat en ekonomisk redovisning och nämndernas delårsrapporter samt redovisning
av effektmål och strategier. Inom ramen för respektive nämnds delårsrapport
framgår en redogörelse över väsentliga händelser, prognos för måluppfyllelsen,
resultatrapport, HR-statistik, produktions- och nyckeltal, en sammanfattande analys
av det ekonomiska resultatet samt helårsprognos. I delårsrapporten finns även ett
avsnitt som berör vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans. Utöver ekonomi och

10 2020.03.30 §82, 2020-04-29 §93, 2020-05-26 §107, 2020-10-20 §190, 2020-11-26 §227, 2021-03-22 §55, 2021-0429.
11

Delårsrapport 2020-09-10 §161 och Årsredovisning 2021-03-22 §62.
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verksamhet tar regionstyrelsen del av en återrapportering avseende nämndernas
internkontroll i samband med årsredovisning, något som ska göras enligt
"Reglemente för intern styrning och kontroll". Region Örebro läns årsredovisning
2020 innehåller en samlad bedömning om den interna styrningen och kontrollen varit
tillräcklig enlig angivna direktiv.
•

Uppföljning av privata utförare. Regionstyrelsen ansvarar enligt programmet för att
genomföra uppföljning av Vårdval (LOV) samt Privata vårdgivare med upphandlat
Vårdavtal (LOU). Av protokoll har regionstyrelsen tagit del av en årsrapport för
hälsoval 2020, årsrapport psykoterapi 2020 samt uppföljning av överenskommelse
2020 mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden12.

•

Seminarium13. Regionstyrelsen har inför 2020 och 2021 anordnat seminarium med
respektive nämnds presidium och förvaltningschef, i enlighet med "Tidsplan
verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning 2020". Syftet med seminariet är
att utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, säkerställa den röda tråden mellan
regionfullmäktige och nämnderna samt handlingsplaner för ekonomi i balans.
Seminariumen beskrivs i intervjuerna både omfatta året som varit och som
framtidsorienterad. Enligt intervjuer fanns vid det senaste seminariet tydliga direktiv
framtagna om syfte och vilket innehåll som skulle diskuteras. Vi har för granskningen
tagit del av direktiven, där vi noterar att nämndens ordförande och förvaltningschef
ska presentera vad nämnden ska vidta för åtgärder för att uppfylla
regionfullmäktiges effektmål och strategier samt en handlingsplan för ekonomi i
balans i de fall nämnden redovisar underskott år 2020. Vid samtliga intervjuer
beskrivs seminariet som värdefullt, både av regionstyrelsens presidium och av
respektive nämndsordförande.

•

Träff mellan regionstyrelsens ordförande, regiondirektör samt nämndsordförande
och förvaltningschef14 - Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har
regelbundna träffar med respektive nämndsordförande och förvaltningschef ca 2
gånger per år. Syftet med träffarna är att inom ramen för regionstyrelsens
uppsiktsplikt diskutera hur nämndens arbete fortskrider med koppling till främst
verksamhetsplan och budget och andra eventuella uppdrag. Utöver det nämns även
samverkan och utveckling som viktiga diskussionsområden. Av vår
protokollsgenomgång noteras att regionstyrelsens ledamöter har delgetts
minnesanteckningar från samtal mellan regionstyrelsens ordförande och
nämndernas ordförande vid sammanträdet 2020-10-20, §217, inom ramen för
meddelanden/anmälningsärenden. I intervju framgår att minnesanteckningar inte
förts vid alla möten men detta ska enligt uppgift ske fortsättningsvis för att underlätta
informationsöverföringen till samtliga regionstyrelseledamöter och skapa en bättre
spårbarhet. Några formella direktiv för hur och när träffarna ska genomföras har inte
noterats. Vid samtliga intervjuer beskrivs även dessa träffar som värdefulla.

12 20210322
13

§47, §49 samt §51.

2021-01-26 §21 2021-02-18 §39.

14 Minnesanteckning från träff har delgetts regionstyrelsen vid sammanträdet 2020-10-20 §217 inom ramen för
meddelanden/anmälningsärenden.
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•

Regiondirektören informerar. Regionstyrelsen tar löpande del av information från
regiondirektören vid varje sammanträde, där väsentliga frågor och information
rörande Region Örebro läns verksamhet enligt uppgift ges.

•

Av revisorernas granskning av ägarstyrningen 2020 framgår att det finns styrning
som reglerar hur dialogen mellan ägaren och bolagen ska ske. Det framgår även att
Region Örebro läns förvaltnings AB:s ordförande och VD träffar respektive bolags
ordförande och VD årligen. Regionstyrelsen ska årligen, senast den sista april, i
beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som Region Örebro
län helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 10 kap. 3-4 §§
kommunallagen under föregående kalenderår, har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. I
revisorernas granskning av ägarstyrning år 2020 framgick att regionstyrelsen
behandlade frågan om bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala
ändamålet ändamålet för år 2019 under våren 2020. För år 2020 visar vår
protokollsgranskning att detta skedde på regionstyrelsens sammanträde 2021-0322, §58. Regionstyrelsen godkände också ägda bolags årsredovisningar för år 2020
vid sammanträdena 2021-03-22, §59 och 2021-04-29, §84.

I enkäten ställdes en fråga om uppsiktsplikten är ett återkommande ärende på
regionstyrelsens sammanträden (se figur 5). Av enkätresultatet framgår att en majoritet,
52%, instämmer helt och hållet eller nivån lägre. Av respondenterna har 43% valt
alternativen varken/eller och nivån under. 4% har svarat vet ej/ingen åsikt.
Figur 5: Regionstyrelsens uppsikt är ett återkommande ärende på styrelsens
sammanträden.
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1 intervjuer med regionstyrelsens presidium, nämndsordföranden samt tjänstepersoner
som arbetar med budgetprocessen, verksamhetsplan samt internkontroll uppges att det
finns en tydlig tidsplan med tydliga riktlinjer och anvisningar i Region Örebro län inför
periodrapport, delårsbokslut och årsredovisning. Vidare är uppfattningen från samtliga
intervjuade att rapporteringen fungerar väl och att den sker i enlighet med de direktiv
som finns. Regionen har sedan 2014 haft verksamhetsuppföljning genom ett it-stöd för
planering och uppföljning. I it-stödet hanteras regionens arbete med styrning,
måluppföljning och internkontroll. I intervjuer beskrivs stödet skapa goda förutsättningar
för det löpande arbetet och uppföljning. Enligt intervju har politiker inte tillgång till
systemet. Vidare finns på förvaltningsnivå en strategigrupp för planering och uppföljning,
där respektive förvaltning finns representerade. Inom ramen för strategigruppen
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hanteras enligt uppgift frågor kopplat till styrning, uppföljning och intern kontroll samt
processutveckling och tidsplaner. Gruppen utgör även ett forum för erfarenhetsutbyte
och utveckling inom ramen för det systematiska utvecklingsarbetet. Strategigruppen
träffas var 6:e vecka och det är regionstyrelseförvaltningens verksamhetscontroller som
är sammankallande.
Vidare ställdes en fråga i enkäten om arbetet med uppsiktsplikten fungerar
ändamålsenligt (se figur 6). Av enkätresultatet framgår att en majoritet, 68%, instämmer
helt och hållet eller nivån lägre. Av respondenterna har 32% valt alternativen
varken/eller och nivån under.
Figur 6: Regionstyrelsens arbete med uppsiktsplikten sker på ett ändamålsenligt
sätt.
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Bedömning
Revisionsfråga 2: Är omfattningen av och innehållet i regionstyrelsens uppsikt tillräcklig?
Ja. Granskningen visar att regionstyrelsens arbete med uppsiktsplikten sker genom
periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning, där löpande information om ekonomi,
verksamhet och nämndernas arbete med internkontroll ges. Vidare anordnas träffar
genom seminarier och träffar mellan regionstyrelsens ordförande, regiondirektör och
nämndsordförande och förvaltningschef. Samtliga intervjuade anger att dessa träffar
fyller en tydlig funktion inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt. Vidare konstateras
att det finns en tydlig tidsplan med tydliga riktlinjer och anvisningar för hur och när
uppföljning av verksamhet, ekonomi samt intern kontroll ska ske.
På förvaltningsnivå finns en strategigrupp för planering och uppföljning med
representanter från samtliga förvaltningar och regionen har även ett it-stöd för planering
och uppföljning som vi utifrån intervjuerna bedömer fungerar som ett bra stöd.
Utifrån ovanstående är vår bedömning att omfattningen och innehållet i regionstyrelsens
uppsikt i allt väsentligt är tillräcklig.

Revisionsfråga 3: Begär regionstyrelsen upplysningar från nämnderna och
bolagen och kontrollerar vidtagna åtgärder i tillräcklig utsträckning?
Iakttagelser

Upplysningar från regionens nämnder
Regionstyrelsen får och begär upplysningar avseende ekonomi, verksamhet och intern
kontroll från regionens nämnder i samband med de tillfällen och med det innehåll som
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ovan beskrivits i revisionsfråga 2. Vid intervjuer framgår att regionstyrelsen även får
upplysningar om nämndernas pågående arbete genom ärendeberedningsprocessen, då
ärenden från nämnderna kommer till regionstyrelsen för beslut eller vidare beredning
inför beslut i fullmäktige. Vidare kan särskilda upplysningar inhämtas från nämnderna
via dialog vid behov. Exempel som ges är den nationella Tandvårdsutredningen och
nyckelrekryteringar.
Av genomförd enkät framgår att majoriteten av respondenterna anser att
regionstyrelsen får de upplysningar som önskas från nämnderna avseende deras
ekonomi (95%) och verksamhet (87%) (se figur 7). Avseende ekonomi har 4% svarat
varken/eller och avseende verksamhet har 8% av respondenterna valt alternativen
varken/eller och nivån under. 4% har svarat vet ej/ingen åsikt.
Figur 7: Regionstyrelsen får de upplysningar som önskas avseende ekonomi och
verksamhet från nämnderna

Respandenter

Regionstyaelsen får de upplysningar
sOm.onskas från nämnderna avseende
deras ekonom:.
11. Reoionstyretsen får de upplysningar
som önskas frän nämnderna avseende
deras verksarnheL

23

23

-1

el.

255,
Instämmer inte alls

50%

100%

75%,

2. Ej 3 Varken/elle( 1E4.

5 Irsstämmer helt och hållet

6. Vet ej/har ingen äsik.t

Vidare, enligt figur 8, framgår att majoriteten av respondenterna anser att
regionstyrelsen analyserar resultatet av uppföljningarna avseende ekonomi (91%) och
verksamhet (65%). Avseende ekonomi valde 4% alternativet varken/eller och 4% valde
alternativet instämmer inte alls. Avseende verksamhet valde 22% alternativet
varken/eller, 9% instämmer inte alls och 4% vet ej/ingen åsikt.
Figur 8: Regionstyrelsen analyserar resultatet av uppföljningarna avseende
nämndernas ekonomi och verksamhet
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I de fall respondenterna angav alternativen instämmer helt och hållet eller nivån lägre på
ovanstående frågor ställdes en följdfråga om analys avseende ekonomi och verksamhet
används som underlag med målformuleringar, resurstilldelning och/eller utarbetandet av
direktiv och riktlinjer (se figur 8a). Av respondenterna angav 62% att underlaget
används avseende ekonomi och 86% avseende verksamhet. Avseende ekonomi valde
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5% alternativet vet ej/ingen åsikt och 10% närmare instämmer inte alls. Inom
verksamhet angav 13% varken/eller.
Figur 8a: Analys avseende ekonomi och verksamhet används som underlag med
målformuleringar, resurstilldelning och/eller utarbetandet av direktiv och
riktlinjer"
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Vidare, enligt figur 9 nedan, visar enkätresultatet att majoriteten av respondenterna,
56% instämmer helt eller en nivå lägre om att regionstyrelsen regelbundet följer upp att
nämnderna arbetar för att säkerställa tillräcklig intern kontroll i sina verksamheter. 26%
har svarat varken/eller och 13% har svarat instämmer inte alls eller nivån högre. Vidare
har 4% valt alternativet vet ej/ingen åsikt.
Figur 9: Regionstyrelsen följer regelbundet upp att nämnderna arbetar för att
säkerställa tillräcklig intern kontroll i sina verksamheter.
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Av reglemente för intern styrning och kontroll framgår att regionstyrelsen i samband
med uppföljningen vid del- och helår vid behov ska göra påpekanden och ge
anvisningar till nämnderna samt uppmärksamma fullmäktige på och ge förslag till
åtgärder vid behov. Av regionens årsredovisning för år 2020 framgår att hälso- och
sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott om 336 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar ett underskott om 71 mnkr och folktandvårdsnämnden ett underskott om 24
mnkr. Berörda nämnder har enligt uppgift beslutade handlingsplaner för en ekonomi i
balans sedan tidigare. Vid intervjuer framgår att nämnderna arbetar med
handlingsplanerna men att pandemin har bidragit till en extraordinär period, där
15 9,a: Analyserna används som underlag för det
fortsatta arbetet med t.ex. målformuleringar,
resurstilldelning och/eller utarbetandet av direktiv och riktlinjer avseende ekonomi.
12,a: Analyserna används som underlag för det fortsatta arbetet med t.ex. målformuleringar,
resurstilldelning och/eller utarbetandet av direktiv och riktlinjer avseende verksamhet.
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nämnderna men framför allt hälso- och sjukvårdsnämnden, har fått ändra sina
prioriteringar för att kunna hantera situationen på bästa sätt. Pandemin har också haft
en effekt på både kostnader och intäkter. Information om de ekonomiska
handlingsplanerna för en ekonomi i balans framgår i regionens delårsrapport 2020, där
även pandemins påverkan berörs.
Inom ramen för granskningen har regionstyrelsens protokoll gåtts igenom för perioden
januari 2020-maj 2021, för att identifiera i vilken omfattning regionstyrelsen har gett
nämnderna uppdrag eller lämnat påpekanden. Av protokoll noteras inget särskilt beslut
eller påpekande från regionstyrelsen under perioden. Vidare noteras inget beslut i nära
anslutning till periodrapporter och delårsrapport. Att regionstyrelsen inte lämnat några
påpekanden bekräftas också vid intervjuer med regionstyrelsens presidium.
Anledningen till detta är med hänvisning till den rådande pandemin och att nämnderna
har de beslutade handlingsplanerna sedan tidigare. Vidare framgår att regionstyrelsen
vid behov i regel ger påpekanden men med undantag för 2020 och i början av 2021.
Dock framgår i intervju att det kan vara lite otydligt om när och hur regionstyrelsen ska
agera ifall av att en nämnd visar tydliga avvikelser exempelvis från tilldelade
ekonomiska ramar. Av reglementet för intern kontroll och styrning §15 framgår att
nämnderna vid avvikelser från måluppfyllelse och tilldelade ekonomiska ramar ska ge
uppdrag eller lämna anvisningar till förvaltningarna. Flera intervjuade anger att
nämnderna följer dessa direktiv så att det för regionstyrelsens del mer handlar om att
följa upp att det sker och hur det går med genomförandet av åtgärder.
l intervjuer framgår att regionstyrelsen har fått återrapportering av nämndernas arbete
för en ekonomi i balans och verksamhetsmål i samband med seminarier och träffar,
vilket bekräftas i intervjuerna med nämndsordföranden. Vi har för granskningen tagit del
av protokoll under 2019, där vi noterar att regionstyrelsen tidigare har begärt in
återrapportering av åtgärder och effekter av handlingsplanerna för en ekonomi i balans.
Enligt figur 10 nedan, framgår att majoriteten av respondenterna (83%) anser att
regionstyrelsen, vid avvikelser rörande ekonomi håller sig informerad om nämndernas
åtgärdsplaner för att ekonomin ska förbättras. Vidare anger 17% av respondenterna
alternativen varken/eller och nivån under. Majoriteten av respondenterna, 78%, anser
att regionstyrelsen, vid avvikelser avseende verksamhet eller måluppfyllelse, håller sig
informerad om nämndernas åtgärdsplaner. Vidare anger 18% av respondenterna
alternativen varken/eller och nivån under. 4% har svarat vet ej/ingen åsikt.
Figur 10: Vid avvikelser rörande ekonomi och verksamhet håller sig
regionstyrelsen informerad om åtgärdsplaner
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Vidare, enligt figur 11 nedan, framgår ett splittrat resultat om regionstyrelsen vid behov
utövar sin uppsiktsplikt aktivt. 43% instämmer helt och hållet eller nivån lägre. Vidare
anger 43% av respondenterna alternativen varken/eller, nivån under eller instämmer
inte alls. 13% har svarat vet ej/ingen åsikt.
Figur 11: Vid behov utövar regionstyrelsen aktivt" sin uppsiktsplikt.
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1 de fall respondenterna angav alternativen instämmer helt och hållet eller nivån lägre
ställdes en följdfråga om regionstyrelsen följer upp att förbättringsåtgärder genomförs i
tillräcklig utsträckning (se figur 11a). Majoriteten av respondenterna, 70%, valde
alternativet instämmer helt och hållet eller nivån lägre. 30% valde alternativet
varken/eller.
Figur ha: Regionstyrelsen följer upp att förbättringsåtgärder genomförs i
tillräcklig utsträckning
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Upplysningar från bolag
1 genomförd enkät ställdes ett antal påståenden avseende bolagen. Resultatet, som
framgår i figur 12 nedan, visar att majoriteten av respondenterna, totalt 68% instämmer
helt och hållet eller nivån lägre, avseende om regionstyrelsen får de upplysningar som
önskas från bolagen avseende deras ekonomi. Totalt 27% av respondenterna anger
alternativen varken/eller, nivån under eller instämmer inte alls. 5% valde alternativet vet
ej/ingen åsikt. Motsvarande siffror för upplysningar avseende bolagens verksamhet är
att totalt 64% instämmer helt och hållet eller nivån lägre och totalt 33% svarar
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Exempel kan vara råd, anvisningar eller förslag då en nämnd redovisar negativa avvikelser rörande ekonomi eller
måluppfyllelse.
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varken/eller, nivån under eller instämmer inte alls. 5% valde alternativet vet ej/ingen
åsikt.
Figur 12: Upplysningar från bolagen avseende ekonomi och verksamhet
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Vidare framgår ett splittrat resultat bland regionstyrelsens ledamöter avseende
regionstyrelsens kunskaper om bolagens ekonomi och verksamhet och om den är god
(se figur 13). Avseende ekonomi instämmer totalt 45% helt och hållet eller nivån lägre.
27% har svarat varken/eller och totalt 28% har svarat instämmer inte alls eller nivån
högre. För verksamhet instämmer totalt 54% helt och hållet eller nivån lägre. 36% har
svarat varken/eller och 9% instämmer inte alls.
Figur 13: Kunskapen om bolagens ekonomi och verksamhet
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Av lämnade fritextsvar på ovanstående enkätfrågor om bolagen framgår att bolagen
följs upp löpande genom regionstyrelsens arbetsutskott och förvaltningsbolaget.
Enskilda ledamöter som sitter i arbetsutskottet får därigenom upplysningar om både
ekonomi och verksamhet oftare och ges därmed förutsättningar för en ökad kunskap om
bolagen. Enligt intervju har regionstyrelsen inga liknande träffar eller seminarium med
bolagen som regionstyrelsen har regelbundet med nämnderna.
I enkäten ställdes också påståenden om regionstyrelsen håller sig informerad om
bolagens åtgärdsplaner för förbättrat resultat (se figur 14). 50% av respondenterna har
svarat instämmer helt och hållet eller nivån lägre. Vidare har 41% svarat varken/eller
och 5% har svarat instämmer inte alls och resterande 5% har svarat vet ej/ingen åsikt.
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Figur 14: Vid awikelser rörande ekonomi och/eller verksamhet håller sig
regionstyrelsen informerad om bolagens åtgärdsplaner för förbättrade resultat.
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I enkäten ställdes också påståenden om regionstyrelsen följer regelbundet upp att
bolagen arbetar med att säkerställa en tillräcklig internkontroll i sina verksamheter (se
figur 15). 50% har svarat instämmer helt och hållet eller nivån lägre. Vidare har 41%
svarat varken/eller och 5% har svarat nivån lägre. Vidare har 5% valt alternativet vet
ej/ingen åsikt.
Figur 15: Regionstyrelsen följer regelbundet upp att bolagen arbetar med att
säkerställa tillräcklig intern kontroll i sina verksamheter
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Som nämnts tidigare i rapporten genomförde PwC på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna en granskning av ägarstyrningen av hel- och delägda bolag under år 2020. I
granskningen framkom bland annat att regionstyrelsen inte tog del av bolagens
styrelseprotokoll. Med bakgrund i revisorernas granskning och rekommendationerna i
den anger flera av de intervjuade att det har påbörjats ett arbete med att ytterligare
förstärka regionstyrelsens uppsiktsplikt och gentemot bolagen. Ett exempel som nämns
är att protokoll från bolagen nu utgör underlag till regionstyrelsens sammanträden i
enlighet med direktiven i regionens bolagspolicy, vilket underlättar för samtliga
regionstyrelseledamöter att hålla sig informerade.
I samband med genomförd enkät ställdes ett påstående om skillnaden i
regionstyrelsens utövande av uppsiktsplikten, mellan nämnderna och bolagen är liten.
(se figur 16 nedan). Av enkätresultatet framgår att flera av respondenterna har svarat
varken/eller, 41%. Vidare har 28% svarat att man inte tycker skillnaden är liten och
resterande 18% tycker att den är liten. 14% valde alternativet vet ej/har ingen åsikt.
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Figur 16: Skillnaden i regionstyrelsens utövande av uppsiktsplikten mellan
nämnderna och bolagen är liten.
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Som ledamot i en nämnd eller styrelse åligger ett aktivitetskrav. Varje ledamot har ett
eget ansvar att aktivt ta del av information som är tillgänglig. l enkäten ställdes en fråga
om samtliga ledamöter och ersättare i regionstyrelsen har samma möjligheter att
tillgodogöra sig information kopplat till uppsikten (se figur 17). Av enkätresultatet
framgår ett splittrat resultat. 48% instämmer i att samtliga har liknande möjligheter att
tillgodogöra sig information. 26% har svarat varken/eller och 22% har svarat har svarat
instämmer inte alls eller nivån högre. 4% har valt alternativet vet ej/ingen åsikt.
Figur 17: Samtliga ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen har samma
möjligheter att tillgodogöra sig information kopplat till uppsiktsplikten.
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l intervju med regionstyrelsens presidium uppges att en anledning till ovanstående
resultat i enkäten tros bero på i första hand att samtliga ledamöter och ersättare inte
tjänstgör/arvoderas i lika stor utsträckning då de har olika roller. Vidare sitter flera av
ledamöterna i regionstyrelsen även i regionstyrelsens arbetsutskott tillika
förvaltningsbolagets styrelse och ges därmed förutsättningar för en ökad tillgång till
information. Som tidigare nämnt under revisionsfråga 2 pågår ett arbete med att
förbättra informationsöverföringen till samtliga regionstyrelseledamöter.
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Bedömning
Revisionsfråga 3: Begär regionstyrelsen upplysningar från nämnderna och bolagen och
kontrollerar vidtagna åtgärder i tillräcklig utsträckning?
Ja. Granskningen visar att regionstyrelsen begär upplysningar om nämndernas
ekonomi, verksamhet och deras arbete med intern kontroll i enlighet med gällande
direktiv. Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och
folktandvårdsnämndens underskott för år 2020, har regionstyrelsen inte gett några
formella påpekanden eller anvisningar i nära anslutning till rapporteringarna under 2020.
Anledningarna till detta är den rådande covid-19 pandemin och att samtliga tre
ovanstående nämnder har beslutat om handlingsplaner för en ekonomi i balans tidigare
år. Regionstyrelsen har dock tidigare under 2019 begärt in återrapportering av åtgärder
och effekter av handlingsplanerna för en ekonomi i balans. Vår bedömning är att
styrelsen, utöver den löpande dokumenterade uppföljningen, med regelbundenhet följer
upp nämndernas arbete genom seminarium och styrelseordförandens möten med
nämndsordförandena. Som helhet bedömer vi utifrån enkätsvaren att det finns ett behov
av att säkerställa att väsentlig information rörande uppsikten från dessa möten men
även styrelsens arbetsutskotts sammanträden, tillgängliggörs för samtliga
styrelseledamöter på ett bättre sätt. Av intervjuerna framgår att ett arbete med att
förbättra dessa delar har påbörjats.
Pandemin har varit och är en extraordinär situation, vilket har påverkat berörda
nämnders förutsättningar för budgetföljsamhet. Genom fullmäktiges beslut om
verksamhetsplan och budget får nämnderna sin budgetram att årligen förhålla sig till. Vi
anser därför det är viktigt att regionstyrelsen även fortsatt noggrant behöver följa
nämndernas arbete för att vid behov aktivt utöva sin uppsiktsplikt. Detta som grund till
att önskade resultat från nämndernas arbete med sina handlingsplaner ska uppnås och
att driftsbudgetar för år 2021 ska kunna hållas. Vikten av att nämnderna håller sina
tilldelade ekonomiska ramar, kan inte nog betonas ur ett långsiktigt ekonomiskt
perspektiv.

Revisionsfråga 4: Rapporterar regionstyrelsen till fullmäktige i tillräcklig
utsträckning?

1 denna revisionsfråga berörs inte bolagen då rapporteringen avseende bolagen till
regionfullmäktige ingick i revisorernas granskning av ägarstyrning 2020.

Iakttagelser
I "Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län" anges att regionstyrelsen
ska; se till att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt
att till regionfullmäktige regelmässigt rapportera hur verksamheten i de bolag som
Region Örebro län helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur
den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Vidare ska regionstyrelsen enligt "Reglemente för intern styrning och kontrolf' göra en
bedömning av om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i enlighet med 4 §
samt utvärdera Region Örebro läns samlade system för intern styrning och kontroll.
Bedömningen ska delges regionfullmäktige i samband med årsredovisningen. Region
Örebro läns årsredovisning 2020 innehåller en samlad bedömning om den interna
styrningen och kontrollen varit tillräcklig enlig angivna direktiv ovan.
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Av dokumentet "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare på uppdrag av Region Örebro län" framgår att nämnderna ska årligen, till
regionstyrelsen och regionfullmäktige, återrapportera hur arbetet med uppföljning,
kontroll och insyn i enlighet med programmet har bedrivits. Som tidigare nämnts har
regionstyrelsen tagit del av en årsrapport för hälsoval 2020, årsrapport psykoterapi 2020
samt uppföljning av överenskommelse 2020 mellan regionstyrelsen och
folktandvårdsnämnden. Någon återrapportering av hur arbetet med uppföljning, kontroll
och insyn i enlighet med programmet har inte rapporterats till regionfullmäktige för 2020.
I intervjuer lyfts att rapportering från samtliga nämnder från regionstyrelsen till
regionfullmäktige i huvudsak sker genom delårsrapport och årsredovisning. Vidare
uppges att uppsiktsplikten, d.v.s. hur regionstyrelsen uppfyllt sin uppsiktsplikt, inte
rapporterats som ett särskilt eller eget ärende till regionfullmäktige utan rapporteras
inom ramen för uppföljningsrapporterna. Dock anger några att en avrapportering av
uppsikten skulle vara ett tydligt sätt för regionstyrelsen att rapportera hur ansvaret
fullgjorts. Vidare uppges i intervju att i samband med hanteringen av delårsrapport och
årsredovisning har underskott inom särskilda nämnder diskuterats, exempelvis hälsooch sjukvårdsnämnden.
Av vår protokollsgranskning kan vi inte identifiera att regionstyrelsen, utifrån
informationen i sina periodrapporter, tagit initiativ att informera fullmäktige om
exempelvis hälso- och sjukvårdsnämndens prognostiserade underskott för helåret 2020
i ett eget ärende innan delårsrapporten. En anledning till detta anges kunna vara att det
nu är ett formellt rapporteringstillfälle färre än tidigare jämfört med 2019. Upprättandet
av minst en delårsrapport är inom lagens krav17. Delårsrapporten år 2020 behandlades
på fullmäktiges möte 2020-09-24, §108. Rapporteringen av delårsrapport 1 och 2 för år
2019 skedde på fullmäktiges möten 2019-06-18 §89 och 2019-10-25, §152.
Vidare lämnar nämndsordföranden information till regionfullmäktige i samband med att
nämndsordföranden svarar på frågor. Intervjuade anger även att fullmäktige hålls
informerade om viktiga ärenden genom motioner och interpellationer samt att det på
fullmäktigesammanträdena finns en informationspunkt, där väsentlig information delges
fullmäktiges ledamöter.
Av enkätresultatet, se figur 18 nedan, framgår att en majoritet av respondenterna, 68%,
anser att rapportering av uppsiktsplikten till fullmäktige fungerar tillfredsställande. 23%
valde alternativet varken/eller eller lägre. 9% valde alternativet vet ej/har ingen åsikt.

kommunallagen anges att 16§ fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13
kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
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Figur 18: Rapporteringen av uppsiktsplikten till fullmäktige fungerar
tillfredsställande.
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Av enkätresultatet, se figur 19 nedan, framgår att 59% instämmer helt och hållet eller en
nivå lägre om att ordförande i nämnder och bolag kan spela en mer aktiv roll på
fullmäktiges möten med att informera om och diskutera verksamheten. 27% har svarat
varken/eller, 5% har svarat instämmer inte alls och 9% har svarat vet ej/ingen åsikt.
Figur 19: Ordförande i nämnder och bolag kan spela en mer aktiv roll på
fullmäktiges möten med att informera om och diskutera verksamheten.
1. Instämmer inte alls

e
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Bedömning
Revisionsfråga 4: Rapporterar regionstyrelsen till fullmäktige i tillräcklig utsträckning?
Delvis. Den huvudsakliga rapporteringen till regionfullmäktige sker genom delårsrapport
och årsredovisning i enlighet med givna direktiv, där även regionstyrelsens bedömning
av intern styrning och kontroll ingår i årsredovisningen 2020. Fullmäktige ges även
kompletterande information i olika frågor genom motioner som väckts och
interpellationer som ställts. Granskningen visar dock att regionstyrelsen inte lämnat
någon samlad rapportering om hur styrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt. Exempel på vad
den samlade rapporteringen av uppsiktsplikten kan innehålla presenteras i bilaga 1.
Direktiven anger att uppföljning ska ske under budgetåret och vi kan konstatera att
rapporteringen som sker genom delårsrapporten. Till skillnad från 2019 fick fullmäktige
information både i juni och oktober. Under 2020 fick fullmäktige information först i
september, vilket är sent under budgetåret. Vi anser att väsentliga avvikelser som
exempelvis prognostiserade underskott, bör komma fullmäktige till kännedom på
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närmast följande sammanträde, d.v.s. det ska inte behöva dröja ända till
delårsrapporten som ligger sent under budgetåret.
Vi kan konstatera att återrapportering till regionfullmäktige av hur arbetet med
uppföljning, kontroll och insyn har bedrivits avseende privata utförare, inte har skett till
fullmäktige i enlighet med gällande direktiv.
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Samlad bedömning
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
regionstyrelsen i allt väsentligt bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt sätt.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga.
Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

pwc

Revisionsfråga

Bedömning

1.Är
regionstyrelsens
former för
uppsikten
ändamålsenliga?

Ja - Regionstyrelsens ansvar för och
innehåll i uppsiktsplikten anges i flera
olika styrande dokument i regionen.
Genom dessa finns en fastställd struktur
och ändamålsenliga former som
inkluderar väsentliga delar rörande
regionstyrelsens uppsiktsplikt och som
även skapar förutsättningar för en tydlig
röd tråd i arbetet. Vi anser att
regionstyrelsens arbete med
uppsiktsplikten skulle berikas och
tydliggöras ytterligare genom en strategi
för arbetet med uppsiktsplikten.

2.Är
omfattningen av
och innehållet i
regionstyrelsens
uppsikt tillräcklig?

Ja - Regionstyrelsens arbete med
uppsiktsplikten sker genom
periodrapporter, delårsrapport och
årsredovisning. Vidare anordnas träffar
genom seminarier och träffar mellan bl.a.
regionstyrelsens ordförande och
respektive nämndsordförande som
bedöms fungera bra. Arbetet med
uppsikten styrs bl.a. av en tydlig tidsplan
och anvisningar för uppföljning. Arbetet
stöds av bl.a. strategigruppen på
förvaltningsnivå och it-stödet för planering
och uppföljning.

3. Begär
regionstyrelsen
upplysningar från
nämnderna och
bolagen och
kontrollerar
vidtagna åtgärder
i tillräcklig
utsträckning?

Ja - Regionstyrelsen begär upplysningar
om nämndernas ekonomi, verksamhet
och deras arbete med intern kontroll i
enlighet med gällande direktiv.
Regionstyrelsen har inte gett några
formella påpekanden eller anvisningar i
nära anslutning till rapporteringarna
under 2020 med anledning av nämnders
budgetavvikelser. Anledningarna till detta
är den rådande covid-19 pandemin och
att berörda nämnder har beslutat om
handlingsplaner för en ekonomi i balans
tidigare år. Vår bedömning är att
styrelsen, utöver den löpande
dokumenterade uppföljningen, med
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regelbundenhet följer upp nämndernas
arbete, inklusive handlingsplaner för
budget i balans. Vi ser ett behov av att
informationsöverföringen till samtliga
styrelseledamöter och spårbarheten av
den behöver förbättras.
4. Rapporterar
regionstyrelsens
till fullmäktige i
tillräcklig
utsträckning?
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Delvis - Den huvudsakliga
rapporteringen till regionfullmäktige sker
genom delårsrapport och årsredovisning i
enlighet med givna direktiv.
Regionstyrelsen har inte lämnat någon
samlad rapportering om hur styrelsen
fullgjort sin uppsiktsplikt.
Protokollsgranskningen visar att
nämnders prognostiserade underskott
inte rapporteras till fullmäktige förrän i
delårsrapporten. Vi anser att väsentliga
avvikelser som exempelvis
prognostiserade underskott, bör komma
fullmäktige till kännedom på närmast
följande sammanträde, d.v.s. det ska inte
behöva dröja ända till delårsrapporten
som ligger sent under budgetåret.
Vi kan konstatera att återrapportering till
regionfullmäktige av hur arbetet med
uppföljning, kontroll och insyn har
bedrivits avseende privata utförare, inte
har skett till fullmäktige i enlighet med
gällande direktiv.
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Bilaga 1, Strategi för uppsiktsplikten
En strategi för uppsiktsplikten kan innehålla:
Hänvisning till väsentliga lagar.
Ett årshjul för att säkerställa systematik och ökad medvetenhet om arbetet kopplat
till uppsiktsplikten.
Vad som ska ingå i uppsikten relaterat till uppsikt över nämnder, bolag,
kommunalförbund och ev. stiftelse. Hänvisning till relevanta styrdokument.
Hur den ska tillämpas (dokumenterad uppföljning/att säkerställa spårbarhet,
möten, formellt och informellt). Hänvisning kan ske till andra styrdokument.
Vem/funktioner som ansvarar för de olika delkomponenterna i uppsikten. Tydlighet
i roller och ansvar mellan styrelse, utskott och/eller eventuella områdesansvariga
inom styrelsen. Dokumentation en viktig grund.
Dialoger med olika delar inom koncernen (muntlig, skriftlig, compliancefunktion).
Hur information ska kommuniceras internt inom regionstyrelsen så att relevant
information tillgängliggörs samtliga ledamöter.
När och hur regionstyrelsen bör agera vid fall av tydliga avvikelser från exempelvis
måluppfyllelse och tilldelade ekonomiska ramar.
Prioriterade områden/frågor.
Intern kontroll
Vilken information som regionstyrelsen ska återrapportera till regionfullmäktige.
Väsentliga verksamhetsförändringar som påverkar ekonomi och verksamhet.
Nya lagar och väsentliga förändringar.
Årlig rapportering till regionfullmäktige
Utvärdering av arbetet med uppsiktsplikten
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2021-09-23

Rebecka Hansson

Peter Aschberg

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Region Örebro län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-0215. 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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Region Örebro län

2021 -10- 2 1

Region Örebro län

Centrala diariet

Regionens revisorer

2021-10-13

Till regionstyrelsen för yttrande
Regionfullmäktiges presidium, för kännedom
Revisionsrapport "Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut"
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Län genomfört
en granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2018 till
december 2020. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.
Revisionsfrågor
Finns det ändamålsenliga
riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att
fullmäktiges beslut
verkställs?

Tillser regionstyrelsen att
beslut som fattats av
fullmäktige och som
föranleder en åtgärd och
ett uppdrag till den regionala organisationen
verkställs och återrapporteras?

Finns ändamålsenliga
rutiner för att oavslutade
fullmäktigeuppdrag
redovisas en gång per år
till regionfullmäktige?

Bedömning
Ja - expediering och uppföljning av fullmäktiges beslut ingår bland annat som
moment i regionens processorienterade
arbetssätt för ärendehanteringen. Regionen
har en ärendehandbok som tydliggör roller
och ansvar och hela ärendeberedningsprocessen finns dokumenterad. Uppföljning
och bevakning sker löpande.
Delvis - Totalt har 28 av 47, cirka 60 procent verkställts. Vid vår kontroll av det
pågående arbetet med besluten framgår att
genomförandet i de allra flesta fall kopplas
ihop med pågående utvecklingsprocesser.
Covid-19 pandemin har i flera fall påverkat
förutsättningarna för genomförandet av
granskade beslut. Från intervjuer med
förtroendevalda och tjänstepersoner beskrivs samarbetet mellan nämnderna till stora
delar fungera bra och åsikten är att det i
stort finns en relativt god
effektivitet i verkställandet av regionens
beslut.
Delvis - Det finns i nuläget inte någon
rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en gång per år
till regionfullmäktige.

Regionens revisorer
c/o PwC
Jennie Forsberg
Tfn 072-353 00 35
Box 885
721 23 VÄSTERÅS
Signerat 2021-10-14 06:22:09 Iii-C
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i Region Örebro län
Regionens revisorer

2021-09-23
Vi konstaterar att det inte sker någon årlig
och sammanställd redovisning av status
för samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag till fullmäktige.

Finns ändamålsenliga
rutiner för uppföljning
t.ex. för hantering och
återredovisning av motioner och medborgarförslag?

Ja - Vi kan konstatera att fullmäktige har
beslutat att motioner och medborgarförslag
ska beredas så att fullmäktige, alternativt
styrelse/nämnd gällande medborgarförslag,
kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen och medborgarförslaget väckts.
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga
dokumenterade rutiner som stöd i beredningen av motioner och medborgarförslag.
Vi kan dock konstatera att det saknas en
rutin för att verkställandet av motioner och
medborgarförslag som bifallits eller delvis
bifallits från föregående år rapporteras till
fullmäktige.

•

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi regionstyrelsen att:
•

i enlighet med regionfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.

•

utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade
fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.

•

göra en årlig sammanställd redovisning till regionfullmäktige av status för verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits
föregående år.

•

regionstyrelsen i sina förslag till beslut till fullmäktige avseende uppdrag, alltid
bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.

Vi emotser regionstyrelsens yttrande över skrivelsen och bilagd rapport, med förslag till
åtgärder samt tidplan, senast 2021-12-22.
För regionens revisorer

Sara Dieksen
Ordförande

V Signerat 2021-10-14 06:22:09 UTC

Nils Gunnarsson
revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

556029-6740 Sverige

Granskare
Rebecka Hansson
Partner

Leveranskanal: E-post

NILS GUNNARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-14 06:22:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: NILS GUNNARSSON

Datum

Nils Gunnarsson

Leveranskanal: E-post

ANNICA BLOMGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-1311:09:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNIKA BLOMGREN

Datum

Annica Blomgren

Leveranskanal: E-post

SARA DICKSEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-13 16:21:52 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SARA DICKSEN

Datum

Sara Dicksen
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Granskning av verkställighet
av fullmäktiges beslut
Region Örebro lan
2021 Oktober

Peter Aschberg, Certifierad kommunal revisor
Anton Me16.n, Revisionskonsult
Sara Ljungberg, Revisionskonsult
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Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Län genomfört en
granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2018 till
december 2020. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.
Nedan ses bedömningen för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor".
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska
bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?

Ja

Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och
som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?

Delvis

Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeupp- Delvis
drag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?
Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering
och återredovisning av motioner och medborgarförslag?

Ja

Rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi regionstyrelsen
att:

pwc

•

i enlighet med regionfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.

•

utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.

•

göra en årlig sammanställd redovisning till regionfullmäktige av status för verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits föregående år.

•

regionstyrelsen i sina förslag till beslut till fullmäktige avseende uppdrag, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.
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Inledning

1.
1.1.

Bakgrund

Av 6 kapitlet 4 § i kommunallagen framgår det att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs. Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6
kapitlet 13 § punkt 3 och det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.
Ar 2020 genomförde revisorerna en granskning av ärendeberedningsprocessen, som
visade att berörda nämnder i allt väsentligt har en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Ärendeberedningen är en viktig del i den demokratiska processen inför de politiska besluten. Om beslut inte verkställs eller om det finns en ineffektivitet i verkställandet
av olika uppdrag, påverkas dock demokratin negativt. Det är också viktigt att det sker en
återrapportering till fullmäktige av beslut som ska återrapporteras.
Med utgångspunkt i ovanstående och revisorernas riskanalys för år 2021, har revisorerna
gett PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut.
1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Följande revisionsfrågor svarar mot syftet:
1. Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?
2. Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en
åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?
3. Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en
gång per år till regionfullmäktige?
4.
1.3.

Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning
av medborgarförslag och motioner?
Revisionskriterier

•

Kommunallagen kap 6 §§ 4 och 13

•

Arbetsordning för regionfullmäktige

•

Reglemente för regionstyrelsen

•

Rutiner för ärendeberedning

1.4.

Avgränsning

Granskningen avser revisionsår 2021 men för att kunna kontrollera verkställighet, inkluderas beslut fattade av regionfullmäktige under perioden 2018 till 2020.
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1.5.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med regiondirektör och kanslichef från
regionkansliet och regionstyrelsens presidium. Avstämningar kring olika beslut har genomförts med regionstyrelsens sekreterare. Samtal har även skett med regionfullmäktiges ordförande. De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av
rapporten.
Protokoll för berörda år samt andra för granskningen relevanta handlingar har studerats.
Samtliga fullmäktiges beslut i protokoll för år 2018 - 2020 har setts över i granskningen.
Kontrollen har även inkluderat beslut om uppdrag i budget och verksamhetsplan för berörda år. Av besluten som helhet har ett urval gjorts på sammanlagt 47 ärenden, både
motioner, medborgarförslag och andra uppdrag, avseende beredning och genomförandet
av uppdrag. För år 2020 har även två rena regionstyrelseuppdrag inkluderats. Uppdrag
kan exempelvis avse en byggnation, framtagande av planer eller program eller att genomföra en verksamhetsförändring. Regionstyrelsens sekreterare har varit mycket behjälplig i
att tillhandahålla information om ärendena i detta arbete.
I vår bedömning av statusen för verkställandet av fullmäktiges beslut har vi använt
följande definitioner:
a)

Verkställt — betyder att ärendet antingen beslutats direkt i fullmäktige eller i någon
form återrapporterats till regionfullmäktige. Verkställda beslut innefattar återredovisade uppdrag som genomförts och återrapporterats, motioner och medborgarförslag som anses besvarade eller avslås samt motioner och medborgarförslag som
bifalles och därefter verkställs och sedan återredovisas till fullmäktige.

b) Verkställt men ej återrapporterat i fullmäktige — avser ärende där regionstyrelsen
eller någon nämnd de facto verkställt beslutet i form av uppdrag, motion eller medborgarförslag men som av olika anledningar inte blivit återrapporterat eller att det
inte framgår av beslutet att det ska återrapporteras till regionfullmäktige.
c) Ej verkställt — avser ärenden där vi inte kan hitta någon dokumentation som styrker att beslutet verkställts.
d)

Pågående — avser ärende som inte är avslutat.

e)

Ej bedömningsbart — avser ärenden där vi inte har fått svar från respektive instans
eller inte fått tillräcklig information från respektive instans, för att kunna göra en
bedömning.

Kf. 1
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2.

Utgångspunkter

2.1.

Lagstiftning

I kommunallagens 5 kapitel 22 § fastslås det att ärenden i fullmäktige får väckas av:
1. en nämnd,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige
har beslutat det, eller

2. en ledamot genom motion,
3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som
har samband med revisionsuppdraget eller om
ärendet gäller granskningen,

5. styrelsen i en sådan juridisk person som
avses i 10 kap. 2-6 §§, om fullmäktige har
beslutat det för särskilda fall.
Ärenden i fullmäktige får även väckas genom
medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8
kap. 1 och 2 §§.

,

(.9)200.

6 kap 4 § Nämnderna bereder fullmäktiges
ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

•-

glni),5ffia

6 kap 5 § Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag
som fullmäktige har lämnat till dem med stöd
av 5 kap. 2 och 4 §§.
Fullmäktige ska besluta om omfattningen av
redovisningen och formerna för den.

6 kap 13 § punkt 3 Det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

Beslut ska, om inte annat anges, verkställas så snart som möjligt. I ytterst få fall kan det
finnas anledning att invänta beslutets lagakraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att
överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.
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...

•
Hur ärenden bered

5 kap 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäk-

tige, skall det ha beretts antingen av en nämnd
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av
en fullmäktigeberedning.

5 kap 27 § Om ett ärende har beretts bara av

5 kap 34 § Fullmäktiges beslut att enligt 23 §

andra stycket överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom medborgarförslag får fattas utan
föregående beredning

en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars
5 kap 35 § En motion eller ett medborgarförverksamhetsområde ärendet berör alltid ges till- slag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
fälle att yttra sig.
beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
5 kap 28 § Styrelsen skall alltid ges tillfälle att
yttra sig i ett ärende som har beretts av en anOm beredningen inte kan avslutas inom denna
nan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.
tid, skall detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett samma tid. Fullmäktige får då avskriva
ärende, om inte någon annan nämnd eller en
motionen eller medborgarförslaget från vidare
fullmäktigeberedning har gjort det.
handläggning.

5 kap 33 § Ett brådskande ärende får avgöras

trots att ärendet inte har beretts, om samtliga
närvarande ledamöter är ense om beslutet.

5 kap 71 § Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt
ska gälla för fullmäktiges sammanträden och
handläggningen av ärenden

5 kap 72 § Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om:
handläggningen av motioner, interpellationer
och frågor.

När det gäller beredningen av ärenden framgår följande i kommunallagen:
En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv
är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om detta. Detta ställer
kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.
2.2.

Fullmäktiges arbetsordning

Regionfullmäktiges arbetsordning ingår i Bestämmelser för politiska organ (gäller från och
med 2019-01-01).

Avseende motioner— 17 § framgår följande:
En motion:
• ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
• ska innehålla ett förslag inom ett specifikt område,
• väcks genom att den ges in till regionkansliet, eller vid ett sammanträde med
regionfullmäktige.
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•
•
•
•
•

Motionen ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att förslaget väcktes.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Regionstyrelsen beslutar om formerna för beredning av motion. Sådant beslut ska
för kännedom anmälas vid närmast följande regionfullmäktigesammanträde.
Motionen ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att förslaget väcktes.
Regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Avseende medborgarförslag - 21 § framgår följande:
Ett medborgarförslag:
• ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
• ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
• ska innehålla ett förslag inom ett specifikt område,
• väcks genom att det ges in till regionkansliet, eller vid ett sammanträde med regionfullmäktige.
• Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i regionfullmäktige om det ligger
inom regionfullmäktiges befogenhetsområde.
• Regionfullmäktige kan i vissa fall överlåta till regionstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ärendet. Om regionfullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte
följande bestämmelser som avser handläggningen i regionfullmäktige.
• Medborgarförslag ska beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att förslaget väcktes.
• När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas
• Regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de medborgarförslag som inte har beretts
färdigt.
Avseende beredning av ärenden — 24 § framgår följande:
•
•
•

Om regionfullmäktige inte beslutar något annat, avgör regionstyrelsen hur de
ärenden som regionfullmäktige ska behandla ska beredas.
Regionstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med regionfullmäktige redovisas de regionfullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

Avseende återredovisning från nämnderna — 26 § framgår följande:
•

Regionfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som regionfullmäktige lämnat.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Rutiner för bevakning av att fullmäktiges beslut verkställs

Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka
att fullmäktiges beslut verkställs?
3.1.1.

Iakttagelser

Enligt regionstyrelsens reglemente 2 § är regionstyrelsen Region Örebro Läns högsta
verkställande och beslutande organ. I 2 § framgår även att regionstyrelsen ska ansvara
för att nämnder och andra politiska organ samordnar besluts- och arbetsprocesser samt
att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas.
Enligt Ärendehandbok för Region Örebro Län ansvarar nämndsekreteraren för att delge
de verksamheter som direkt berörs av ett beslut genom att skicka ut protokollsutdrag och
för bevakning av att ärenden kommer upp för beslut samt kvalitetsgranskar, redigerar och
kompletterar beslutsunderlag till nämnden. Av ärendehandboken framgår även att handläggaren ansvarar för att upprätta uppföljningsärenden samt ansvara för bevakningen.
I de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Läns granskning av regionens ärendeberedningsprocess görs bedömningen att regionstyrelsen och övriga nämnder i allt väsentligt har en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. I berörd granskning konstateras
bland annat att dokumenterad styrning finns upprättad i form av ärendehandbok, processbeskrivning samt övriga mallar/riktlinjer och att processbeskrivningar och ärendehandboken, tillsammans med rutinbeskrivningar, reglerar moment och roller i ärendehanteringen,
däribland ansvar för kvalitetssäkring.
I intervju med tjänstepersoner framgår att regionen har ett processorienterat arbetssätt i
sin ärendehantering. Med anledning av detta finns ingen specifik dokumenterad riktlinje
för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs. De intervjuade hänvisar istället bland annat till ovan nämnda styrdokument samt till den dokumenterade processbeskrivning, som finns för att tydliggöra ärendehanteringsprocessen och ge vägledning i organisationen. Det finns även en ärendeberedningsgrupp bestående av personer
inom Regionkansliet, Regionalutveckling och Regionservice som arbetar nära och/eller
med ärendeberedningsprocessen. Gruppens uppdrag är att tillsammans hitta effektiva
arbetssätt för ärendeberedningen och vara bollplank till den som fördelar inkommande
ärenden.
Intervjuade anger vidare att respektive nämnd/styrelse självständigt planerar sin verksamhet utifrån satt tidsplan för politiska sammanträden. Det sker en löpande kontroll och
bevakning över när beslut ska verkställas i respektive verksamhet och det anges att det
finns en god bild över vilka beslut som är på gång i respektive nämnd/styrelse. Detta sker
inom regionens gemensamma process för ärendeberedning, där regionkansliet vid behov
utgör ett stöd beroende av typ av ärende samt i vilken fas i beredningsprocessen ärendet
befinner sig i.

pwe

81 (410)

8

nämndsekreterarnas roll ingår bland annat att utifrån ärendeberedningsprocessen
anvisa om tidsplanering i årshjulet i dialog med företrädare för berörd nämnd samt
påminna om deadlines i ärendeberedningsprocessen eller uppföljningar i förhållande till
fastställd tidplan, då ärenden ska behandlas av beslutande instans. Nämndsekreteraren
är även en stöttande part (kvalitetssäkrare) avseende formalia i tjänsteskrivelser och förslag till beslut. Utöver nämndsekreteraren anges att respektive handläggare självklart har
ett ansvar i hela ärendehanteringen, vilket också tydligt beskrivs i regionens ärendehandbok.
De intervjuade redogör vidare för att fullmäktiges beslut bevakas och återrapporteras i
enlighet med regionens ärendehanteringsprocess men även som en del inom ramen för
regionens styrmodell och regionstyrelsens uppsikt. Detta utifrån tillhörande årshjul med
uppföljning av verksamhetsplan/budget i samband med delårsrapport och årsredovisning
med tillhörande uppföljning av mål, indikatorer och uppdrag. När det gäller denna del
anges att det är respektive förvaltningschef som har ett tydligt ansvar för kontroll av att
uppdrag verkställs. Till stöd för styrning och uppföljning används ett verksamhetsstyrningssystem, där uppdrag enligt uppgift läggs in.
Inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt träffar regionstyrelsens ordförande och
regiondirektören löpande nämndsordförande och förvaltningschef i separata möten. Av
intervju framgår att uppföljning av olika uppdrag är en återkommande punkt på mötena.
Region Örebro Län har ett ärendehanteringssystem, där varje ärende enligt uppgift registreras. Enligt regionens rutin för ärendehanteringsprocessen ska ett beslutat ärende,
som är redo för verkställighet i delmomentet "Administrera beslutsärende", registreras i en
så kallad uppföljningslista om behov av uppföljning finns.
Alla regionens nämndsekreterare tillhör en gemensam enhet hos regionkansliet, vilket
anges underlätta samverkan kring bevakning mellan berörda parter. Varje sekreterare använder sig enligt uppgift även av framtagen flödesplan inför sammanträden med tillhörande avprickning av moment vid ärendehanteringen. Detta medför att personberoendet
minskar, då en eventuell ersättare snabbt kan skapa sig förståelse för ärendet och ta över
ansvaret för detta utifrån aktuell status i flödesplanen. Formella avstämningar genomförs
enligt uppgift veckovis i berörd enhet, där bland annat frågor kring ärendehanteringsprocessen och ärendebalanser berörs.
3.1.2.

Bedömning

Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka
att fullmäktiges beslut verkställs?
Ja. Vi har inte tagit del av en specifik riktlinje för bevakningen av att fullmäktiges beslut
verkställs men expediering och uppföljning av fullmäktiges beslut ingår bland annat som
moment i regionens processorienterade arbetssätt för ärendehanteringen. Regionen har
en ärendehandbok som tydliggör roller och ansvar och hela ärendeberedningsprocessen
finns dokumenterad. Ärendeberedningsprocessen stöds även av specifika dokumenterade rutiner som vi bedömer tydligt anger roller och ansvar för hur bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske.
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Uppföljning och bevakning sker löpande dels genom handläggare, nämndsekreterare och
i regionens ärendeberedningsgrupp, dels genom uppföljning i samband med rapportering
av delårsrapport och årsredovisning enligt regionens nuvarande styrmodell med tillhörande årshjul. Systemstöd finns för arbetet som helhet. Uppföljning och bevakning bedömer vi också sker även inom ramen för regionstyrelsens uppsikt. Vi bedömer även att det
faktum att nämndsekreterarna i regionen är centralt organiserade och att det finns ett etablerat sekreterarnätverk, ökar förutsättningarna för regionstyrelsens kontroll, en ändamålsenlig samverkan och ett systematiskt kvalitetsarbete. Som helhet anser vi att
ovanstående utgör en tillräckligt tydlig styrning för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs.
3.2.

Verkställande och återrapportering av beslut som föranleder åtgärd

Revisionsfråga 2: Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?
3.2.1.

Iakttagelser

För att besvara revisionsfråga två har vi genomfört en granskning av fullmäktigebeslut för
åren; 2018, 2019 och 2020. Region Örebro län har sedan 1 januari 2019 en ny politisk
organisationl. Förändringen har bland annat medfört att regionfullmäktiges styrning utvecklats. Regionfullmäktiges verksamhetsplaner år 2018 och 2019 innehåller konkreta riktade uppdrag till nämnderna och av denna anledning har vi även gjort en kontroll av verkställandet av dessa uppdrag, varav några är inkluderade i vårt urval. För år 2020 har även
två rena regionstyrelseuppdrag inkluderats. Nedan presenteras iakttagelser utifrån utfall
av granskningen av fullmäktigebesluten, genomförda intervjuer och övrig dokumentgranskning. En detaljerad sammanställning av granskade fullmäktigebeslut presenteras i
rapportens bilaga i kapitel 5.
År 2018
För år 2018 har vi granskat 16 fullmäktigebeslut. Totalt 9 beslut har inneburit ett uppdrag
till den regionala organisationen att genomföra. Uppdrag kan då exempelvis avse en
byggnation, framtagande av planer eller program eller att genomföra en verksamhetsförändring. Av de 9 besluten gällde 1 beslut en motion och 8 beslut andra uppdrag. Tre av
de senare ingår i regionens budget och verksamhetsplan för 2018. De 9 besluten är markerade i bilagan. Övriga 7 beslut har verkställts genom fullmäktiges- eller nämnds beslut
och/eller att beslutsformuleringen varit "avslås" eller "anses besvarat".

Den tidigare politiska organisationen bestod av regionstyrelse och två nämnder: nämnd för
regional tillväxt och nämnd för samhällsbyggnad. Den nya politiska organisationen består av
regionstyrelsen och nio nämnder: Regional tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnden, Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, hälso- och sjukvårdsnämnden,
forsknings- och utbildningsnämnden, folktandvårdsnämnden, servicenämnden,
patientnämnden samt kulturnämnden.
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Tabellen nedan illustrerar om besluten har verkställts och återrapporterats. Se även bilaga.
IliTe
Antal på- Antal ej
gående
verkärenden ställda
ärenden

Antal ej bedömningsbara

Totalt
,

0

1

0

0

2

3

2

1

0

0

6

Uppdrag

4

0

3

1

0

8

Totalt
antal beslut

8

2

5

1

0

16

Ärende

ntal
terkställda
ärenden

Antal verkställda i
nämnd men
ej redovisade i fullmäktige

Motioner

1

Medborgarförslag

,

Av sammanställningen kan vi konstatera att 8 beslut är verkställda och återrapporterade.
2 beslut är verkställda men ej återredovisade i fullmäktige. Det vill säga att besluten har
verkställts men att fullmäktige inte tagit del av den informationen. I det ena fallet har redovisning av nämndens beslut ännu inte hunnit ske och i det andra fallet har vi av vår protokollsgranskning inte kunnat verifiera att redovisning har skett. Båda besluten avser medborgarförslag. Sammanställt innebär detta att 10 av 16, cirka 62 procent av de granskade
besluten har verkställts.
Totalt fem beslut bedöms som "pågående ärende." Av dessa avser tre pågående uppdrag
(d.v.s. ej motion eller medborgarförslag). Ett exempel på ett uppdrag som bedöms som
"pågående ärende" gäller byggnation av ett nytt vårdboende och en ny lokal för Vårdcentralen i Kumla (Dnr.18RS3045). Regionfullmäktige har gett Länsgården Fastigheter AB i
uppdrag att bygga nya lokaler för vårdvalsverksamhet på "Fastigheten Spannremmen 2" i
Kumla. Enligt uppgift pågår byggnationen enligt ursprunglig plan. Ett annat exempel är
uppdraget att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta fram ett varumärke för
Region Örebro län som arbetsgivare. Arbetet har återrapporterats i årsredovisningarna år
2018 och 2019 och regionstyrelsen beslutade om en värdegrund för Region Örebro län i
maj 2021. Arbetet har som helhet påverkats negativt av pandemin och arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket kommer att återupptas under hösten 2021..
Ett beslut bedöms som "ej verkställt". Detta avser ett uppdrag från Region Örebro läns
verksamhetsplan 2018 till nämnden för samhällsbyggnad avseende att utreda möjligheten
att införa säsongsbaserad kollektivtrafik till besöksmål och sevärdheter för att underlätta
för unga (uppdragsnummer 37). Uppdraget har inte genomförts, då nämnden under 2019
har fått uppdraget "Budget i balans 2,0", vilket lett till besparingsåtgärder som inneburit att
ekonomiskt utrymme inte funnits för att verkställa uppdraget att införa säsongsbaserad
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kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har även påverkats negativt av den pågående Covid-19
pandemin.
År 2019
För år 2019 har vi granskat 15 fullmäktigebeslut. Totalt 8 beslut har inneburit ett uppdrag
eller en åtgärd till den regionala organisationen att genomföra. Besluten är markerade i
bilagan. Av dessa beslut gällde 1 beslut en motion och 7 beslut andra uppdrag. 3 av de
senare ingår i regionens budget- och verksamhetsplan för 2019. Övriga 7 beslut har verkställts genom fullmäktiges- eller nämnds beslut och/eller att beslutsformuleringen varit
"avslås" eller "anses besvarat".
Tabellen nedan illustrerar om besluten verkställts och återrapporterats. Se även bilaga.
.
, Totalt 1

I
• ntal Wiler
i An al verkerkställda i
ställda
nämnd men
ärenden ej redovisade i Rall

Antal
pågåend
ärende'

Antal ej
verkställda
ärenden

Antal ej bedömningsbara

Motioner

1

0

1

0

0

2

Medborgarförslag

5

1

0

0

0

6

Uppdrag

3

0

4

0

0

7

Totalt
antal beslut

9

1

5

0

0

15

Ärende

i

För 2019 kan vi konstatera att 9 beslut är verkställda och återrapporterade till regionfullmäktige och att 1 beslut är verkställt men ej redovisat i fullmäktige. Beslutet som inte är
återredovisat avser ett medborgarförslag, där vi av vår protokollsgranskning inte har kunnat verifiera att redovisning har skett. Totalt har 10 av 15, cirka 67 procent av ärendena
verkställts.
Ett av uppdragen var hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag från Verksamhetsplan 2019
(uppdragsnummer 17) att utreda förutsättningarna för att införa en förstärkt jourvårdcentralsverksamhet i anslutning till akutverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro. Uppdraget har verkställts, då ett samarbete bland annat har inletts mellan jourvårdcentral och
akutmottagning vid Universitetssjukhuset Örebro med möjlighet för akutmottagningen att
boka tider på jourvårdcentralen.
Av de uppdrag som valts ut finns en spridning mellan nämnder. Av totalt fyra pågående
uppdrag exemplifieras tre av dessa här.
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•

Folktandvårdsnämnden innehar ett uppdrag för att inom huvudprocessen tandvård implementera tjänsten Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina journaluppgifter digitalt via 1177 Vårdguiden. Arbetet med uppdraget pågår och ett lösningsförslag
har inkommit från folktandvårdens leverantör av journalsystem.

•

Det andra exemplet avser samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att ta fram ett nytt
trafikförsörjningsprogram. Programmet ska enligt uppgift skickas ut på remiss under
2021.

•

Det tredje exemplet avser servicenämndens uppdrag att genomföra tillbyggnad av
"Campus, etapp 3" vid Universitetssjukhuset i Örebro. Detta byggprojekt pågår enligt
uppgift i nuläget.

År 2020
För år 2020 har vi granskat 16 beslut varav 14 fullmäktige beslut och 2 beslut i regionstyrelsen då relativt få uppdrag, beslutades i regionfullmäktige år 2020. 1 intervju anges att
detta framför allt beror på att den ändrade politiska organisationen med flera nämnder.
Totalt 6 beslut har inneburit ett uppdrag till den regionala organisationen att genomföra.
Besluten är markerade i bilagan. Besluten avser 1 motion och 5 uppdrag. Regionstyrelsens två beslutade uppdrag ingår i regionstyrelsens budget och verksamhetsplan för år
2020. Övriga 10 beslut pågår eller har verkställts genom fullmäktiges- eller nämnds beslut
och/eller att beslutsformuleringen varit "avslås" eller "anses besvarat".
Tabellen nedan illustrerar om besluten verkställts och återrapporterats. Se även bilaga.
rillIK
• Arende

Antal ej bedömningsbara
,

i
Tota

Antal
verkställda
ärenden

Antal verkställda i
nämnd men,
ej redovt
sade i RF

Antal på- Antal ej
gående
verkärenden ställda
ärenden

Motioner

3

0

3

0

0

6

Medborgarförslag

2

2

1

0

0

5

Uppdrag

1

0

4

0

0

5

Totalt
antal beslut

6

2

8

0

0

16

För 2020 kan vi konstatera att 6 av de granskade uppdragen är verkställda och återrapporterade till fullmäktige och totalt 2 beslut är verkställda men ej redovisade i fullmäktige.
Dessa beslut avser medborgarförslag. Totalt har 8 av 16 beslut, 50 procent av de granskade besluten verkställts.
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För ett av de fyra uppdrag som bedöms som pågående ser vi att Covid-19 pandemin har
påverkat genomförandet av uppdraget. Uppdraget avser ett uppdrag i regionstyrelsens
budget och verksamhetsplan 2020, att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen,
utifrån arbetsgivaransvaret, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning inom
nämndens ansvarsområde. Arbetet har försenats på grund av pandemin. Arbetet med att
göra en analys för regionens yrken pågår inom varje förvaltning våren 2021 och kommer
att presenteras under hösten. Ett annat uppdrag som är pågående avser hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag att genomföra en upphandling av förlossningsverksamheten
med tillhörande avdelningar i Karlskoga (Dnr 20RS1775). Hälso- och sjukvårdsnämnden
har per 2021-04-28 beslutat att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandlingen för
annonsering.
För de två medborgarförslag som har verkställts men inte återrapporterats i regionfullmäktige har beslut tagits i nämnd. Det ena har dock ännu inte hunnit återrapporterats och
för det andra har vi inte kunnat verifiera återredovisning till regionfullmäktige i vår protokollsgranskning.
Av 2020 års utvalda motioner är 3 pågående och 3 verkställda. Orsak till att tre motioner
är pågående hänförs till att respektive ansvarig nämnd, vid tillfället för granskningen ännu
inte har fattat beslut i ärendena.
Sammanfattade iakttagelser
Av de totalt 47 beslut vi har granskat för år 2018-2020 är 23 verkställda och återredovisade till fullmäktige, 5 verkställda men inte återredovisade och 18 pågående. 1 beslut
bedöms som ej verkställt. Totalt har 28 av 47, cirka 60 procent verkställts. Vid vår kontroll
av det pågående arbetet med besluten framgår att genomförandet i de allra flesta fall
kopplas ihop med pågående utvecklingsprocesser i form av; byggnation av verksamhetslokaler, upphandling, framtagande av olika program samt utveckling av verksamhetssystem. Covid-19 pandemin har i flera fall påverkat förutsättningarna för genomförandet
av granskade beslut.
Vi har i vår kontroll av redovisningen av beslut identifierat tre avvikelser avseende återrapportering av nämnds beslut avseende medborgarförslag till regionfullmäktige. Dessa
avser bilagans; beslut nummer 11 år 2018, beslut nummer 6 år 2019 och beslut nummer
6 år 2020. 1 regionfullmäktiges protokoll 2021-04-14 § 55 framgår att det finns 12 motioner
och 18 medborgarförslag som inte har besvarats inom 1 år.
Från intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner beskrivs samarbetet mellan
nämnderna till stora delar fungera bra och åsikten är att det i stort finns en relativt god
effektivitet i verkställandet av regionens beslut. Orsaker till förseningar i genomförandet
av uppdrag anges främst bero på att; en del ärenden kan vara mer komplexa, genomförandet kan vara beroende av extern finansiering som ska godkännas, att genomförandet
kräver externa tjänster som behöver upphandlas eller myndighetsbeslut, exempelvis
bygglov. Detta är således processer som Region Örebro län inte råder över helt själva. En
försening anges även kan uppstå på grund av att regionfullmäktige inte har så många
sammanträden och att en, exempelvis färdigberedd motion, får avvakta beslut tills kommande fullmäktigesammanträde. Däremot understryker intervjuade att fullmäktige hålls
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informerade om eventuella förseningar i genomförandet och dess orsaker, i beslut som är
av övergripande intresse för fullmäktige. Statusuppdatering i regionfullmäktige avseende
olika uppdrag kan enligt uppgift även ske genom att det ställs interpellationer.
Utöver ovanstående nämns även att pandemin har påverkat verksamheterna negativt,
vilket även betonas i årsredovisning år 2020, där det anges att "flera uppdrag, projekt,
utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser har fått stå tillbaka och fått ställas in eller skjutas upp med anledning av pandemin".2
En iakttagelse från våra stickprov och intervjuer är att det av fullmäktiges beslut om uppdrag i de flesta fall inte anges när ett beslut ska återrapporteras till regionfullmäktige,
vilket är något som fullmäktige avgör själva. Undantaget är de uppdrag som ingick i fullmäktiges budget och verksamhetsplan för år 2018 och 2019 och medborgarförslag och
motioner som styrs av gällande direktiv.
3.2.2.

Bedömning

Revisionsfråga 2: Tillser regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återrapporteras?
Delvis. Regionfullmäktige fattar årligen ett stort antal beslut som resulterar i ett uppdrag
vidare i regionens organisation. Av de totalt 47 beslut vi har granskat för 2018-2020 gör vi
bedömningen att 23 är verkställda och återredovisade till fullmäktige, 5 är verkställda men
inte återredovisade till fullmäktige men redovisade till styrelse eller nämnd, 18 är pågående och ett beslut är ej verkställt. Totalt sett är 28 av 47, cirka 60 procent av de granskade besluten verkställda.
I vår kontroll av pågående genomförande av beslut gör vi bedömningen att det i flera fall
finns naturliga förklaringar till varför uppdragen ännu inte är verkställda. De tydligaste
exemplen på vad som kan påverka tiden för verkställandet, är att uppdrag inkluderas i pågående utvecklingsprocesser, som kräver intern samordning som normalt kan ta längre
tid och eller att regionen inte själv fullt ut råder över processen, exempelvis vid byggnationer. Pandemin bedömer vi även haft en negativ påverkan på regionens arbete inom området. Vi kan samtidigt konstatera att det finns uppdrag som har dragit ut på tiden och att
det i april 2021 fanns 12 motioner och 18 medborgarförslag som inte hade besvarats
inom ett år. Detta gör att vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Vi noterar att när regionfullmäktige beslutar om uppdrag till styrelse, nämnd eller förvaltning saknas det ofta en formulering om när uppdraget ska återrapporteras, vilket kan försvåra möjligheten att följa upp verkställigheten. Vår bedömning är att det finns en god planering avseende ärendeberedning och verkställande av uppdrag men för att stödja fullmäktige, vill vi dock understryka vikten av att regionstyrelsen, i sitt förslag till beslut till fullmäktige, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.

2
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3.3.

Rutiner för redovisning av oavslutade uppdrag från regionfullmäktige

Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag
redovisas en gång per år till regionfullmäktige?
3.3.1.

Iakttagelser

Det finns en rutin för att redovisa motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt,
vilken behandlas mer under revisionsfråga 4. I denna revisionsfråga beaktar vi uppdrag
som fullmäktige beslutat om utöver de ärenden som väckts genom motioner och medborgarförslag.
Det finns inga specifika dokumenterade riktlinjer eller rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en gång per år till regionfullmäktige. Av intervjuerna framgår att
det däremot sker minst en årlig redovisning av många uppdrag i samband med de budgetuppföljningar som genomförs i regionfullmäktige främst i samband med delårsrapport
och årsredovisning. Vid intervju med tjänstepersoner beskrivs att regionfullmäktige får
statusuppdateringar när det gäller mer omfattande uppdrag som berör regionen i stort. Ett
exempel enligt intervjuer på ett sådant uppdrag som återkommande följs upp av regionfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning, är uppdraget för att implementera förlossningsverksamhet på Karlskoga sjukhus. Som angivits under revisionsfråga 2 ovan kan status för pågående uppdrag även aktualiseras genom interpellationer.
2020-års förändring av den politiska organisationen och styrmodellen innebar bland annat
regionfullmäktige inte på samma sätt gav konkreta numrerade uppdrag i budget och verksamhetsplanen. Regionfullmäktiges verksamhetsplan är nu mer på en övergripande nivå
utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Det är sedan år 2020 nämndernas ansvar att,
utifrån av regionfullmäktige tilldelade effektmål med indikatorer och strategier, konkretisera vad som ska åstadkommas och hur det ska genomföras för att uppnå regionfullmäktiges mål, inriktningar och ambitioner.
Enligt intervjuer med tjänstepersoner är genomförda förändringar en del av en politisk
samsyn i regionen avseende behovet av en förändringsprocess i att decentralisera
beslutsfattandet i regionen och få nämnderna mer delaktiga i beslut om uppdrag utifrån
sitt uppdrag och sin specifika sakkunskap. Uppföljning av respektive nämnds/styrelses
uppdrag sker numera som en del av den verksamhetsrapportering som ligger till grund för
uppföljning av nämndspecifik verksamhetsplan och budget under våren. Regionstyrelsen
ska utifrån nuvarande politiska direktiv mer inrikta sig mot att arbeta med uppsiktsfrågor
istället för att bedriva central styrning och uppföljning av uppdrag i regionen.
Vid avstämning av regionens årsredovisningar för år; 2018, 2019 och 2020 med tillhörande verksamhetsredovisningar, går det att bekräfta förändringen som skett enligt ovan
redogörelse. 1 2018 och 2019 års årsredovisningar redovisas en sammanställning avseende uppföljning av status för de uppdrag regionens verksamheter har tilldelats utifrån de
strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplan och budget för
respektive år. I 2020 års årsredovisning sker istället redovisning av effektmål med tillhörande indikatorer uppdelat per framtagna perspektiv (invånare, samhälle, processer och

pwc

89 (410)

16

resurser) i verksamhetsplan och budget för 2020. Det sker ingen specifik fullständig redovisning av specifika uppdrag från fullmäktige.
Utöver ovanstående anges att det inte sker någon fullständig årlig redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag.
3.3.2.

Bedömning

Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?
Delvis. Det finns i nuläget inte någon rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag
ska redovisas en gång per år till regionfullmäktige. Vi bedömer utifrån ett övergripande
perspektiv att det finns en tydlighet i rutiner för uppföljning av uppdrag utifrån befintlig
ärendeberedningsprocess som berörts i avsnitt 3.2.1. Utöver detta bedömer vi även att
fullmäktige får återkoppling om mer omfattande uppdrag. Vi kan dock konstatera att det
inte sker någon årlig och sammanställd redovisning av status för samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag till fullmäktige.
3.4.

Rutiner för uppföljning av medborgarförslag och motioner

Revisionsfråga 4, Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?
3.4.1.

Iakttagelser

Enligt Kommunallagen kap. 5, § 35 ska motioner om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Av 17 § i regionfullmäktiges arbetsordning framgår att en motion ska beredas inom ett år från det att förslaget väcktes. Regionstyrelsen ska enligt arbetsordningen redovisa de motioner som inte
har beretts färdigt. Avseende motioner anger gemensamt reglemente och arbetsordning
för regionstyrelsen, nämnder och beredningar § 17 bland annat att en motion ska beredas
så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Vad gäller medborgarförslag kan dessa enligt regionfullmäktiges arbetsordning 21 § bara
behandlas i sak i regionfullmäktige om det ligger inom regionfullmäktiges befogenhetsområde. Regionfullmäktige kan i vissa fall överlåta till regionstyrelsen eller annan nämnd
att besluta i ärendet. Medborgarförslag som beslutas av regionfullmäktige ska enligt
arbetsordning 21 § beredas så att regionfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
att förslaget väcktes och regionstyrelsen ska fortlöpande redovisa de medborgarförslag
som inte har beretts färdigt. Av gemensamt reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen, nämnder och beredningar framgår enligt 1 §, att för ärenden som väckts genom
medborgarförslag som regionfullmäktige har överlåtit beslutanderätten till styrelse/nämnd
ska ärendet handläggas så att det kan avgöras inom ett år från att det väcktes. Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera regionfullmäktige om de beslut som fattas i
anledning av medborgarförslag. Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de
medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes. Regionfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kan
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fattas. Redovisningen ska göras på regionfullmäktiges ordinarie sammanträden, en gång
på våren och en gång på hösten.
I intervju med tjänstepersoner anges att beredning och uppföljning av motioner och medborgarförslag utgör en naturlig del av regionens ärendeberedningsprocess med tillhörande rutinbeskrivning i form av en checklista. Varje motion och medborgarförslag registreras enligt checklistan i regionens diariesystem med tillhörande information om tidsgräns för ärendet, vilket underlättar uppföljning av att motioner och medborgarförslag
bereds inom angiven tidsperiod. I de fall beredningstiden tar längre tid än vad som är fastställt, sker som regel en redovisning av detta till regionfullmäktige i form av att presentation görs av lista med obesvarade motioner och medborgarförslag. I vår genomgång av
regionfullmäktiges protokoll för år 2018, 2019 och 2020 har vi noterat att redovisning av
obesvarade motioner och medborgarförslag sker enligt rutin, vid två sammanträden per
år.
Av intervju framgår vidare att beslutanderätten för medborgarförslag, i de flesta fall överlåts till nämnd/styrelse men att regionfullmäktige blir informerade om de beslut som fattas.
Vid genomgång av regionfullmäktiges protokoll för år 2018-2020 har vi noterat att redovisning av beslutade medborgarförslag löpande sker i form av en specifik mötespunkt vid
fullmäktiges sammanträden. Några avvikelser gällande återredovisning av beslut har
noterats men de har berörts under revisionsfråga 2 ovan.
I intervju anges att det sällan sker någon uppföljning av genomförandet av bifallna
motioner och medborgarförslag. Ett möjligt utvecklingsområde skulle därför kunna vara att
regionfullmäktige ges en årlig uppföljning avseende status för verkställandet av de
motioner och medborgarförslag som bifallits inom en viss tidsperiod.
3.4.2.

Bedömning

Revisionsfråga 4: Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t. ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?
Ja. Vi kan konstatera att fullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska
beredas så att fullmäktige, alternativt styrelse/nämnd gällande medborgarförslag, kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen och medborgarförslaget väckts. Vi bedömer
att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som stöd i beredningen av motioner
och medborgarförslag. Dokumenterade rutiner finns även för hur förseningar i beredningen ska hanteras och hur redovisning till fullmäktige ska ske. Vår övergripande bedömning är att rutinerna i allt väsentligt följs.
Vi kan konstatera att det inte finns en rutin för att verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits från föregående år rapporteras till fullmäktige.
Vi anser därför att detta skulle kunna vara ett utvecklingsområde för att underlätta regionfullmäktiges kontroll.
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4.

Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Län genomfört
en granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2018 till december 2020. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

4.1.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga

Bedömning

1.Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att
fullmäktiges beslut verkställs?

Ja. Regionen har en ärendehandbok som tydliggör roller
och ansvar och hela ärendeberedningsprocessen finns
dokumenterad. Ärendeberedningsprocessen stöds även
av specifika dokumenterade rutiner som vi bedömer tydligt anger roller och ansvar för hur bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske.

•-4• ,

Uppföljning och bevakning sker löpande dels genom
handläggare, nämndsekreterare och i regionens ärendeberedningsgrupp, dels genom uppföljning i samband
med rapportering av delårsrapport och årsredovisning
enligt regionens nuvarande styrmodell med tillhörande
årshjul. Uppföljning och bevakning bedömer vi också
sker även inom ramen för regionstyrelsens uppsikt.
2.Tillser regionstyrelsen att
beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala arganisationen verkställs och
återrapporteras?

Delvis. Av de totalt 47 beslut vi har granskat för 2018—
2020 gör vi bedömningen att 23 är verkställda och återredovisade till fullmäktige, 5 är verkställda men inte återredovisade till fullmäktige men redovisade till styrelse
eller nämnd, 18 är pågående och ett beslut är ej verkställt. Totalt sett är 28 av 47, cirka 60 procent av de
granskade besluten verkställda.

0

Det finns i flera fall naturliga förklaringar till varför pågående uppdrag ännu inte är verkställda, där pandemin
är en orsak. Vi kan samtidigt konstatera att det finns
uppdrag som har dragit ut på tiden och några avvikelser
avseende återrapportering. I april 2021 fanns det även
12 motioner och 18 medborgarförslag som inte hade besvarats inom ett år.
3.Finns ändamålsenliga
rutiner för att oavslutade
fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till
regionfullmäktige?

pwc

Delvis. Det finns i nuläget inte någon rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en
gång per år till regionfullmäktige. Vi bedömer utifrån ett
övergripande perspektiv att det finns en tydlighet i rutiner för uppföljning av uppdrag utifrån befintlig ärendeberedningsprocess som berörts i avsnitt 3.2.1. Utöver detta
bedömer vi även att fullmäktige får återkoppling om mer
omfattande uppdrag. Vi kan dock konstatera att det inte
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sker någon årlig och sammanställd redovisning av status för samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag till fullmäktige.
4. Finns ändamålsenliga
rutiner för uppföljning t.ex.
för hantering och återredovisning av motioner och
medborgarförslag?

4.2.

Ja. Motioner och medborgarförslag ska beredas så att
fullmäktige, alternativt styrelse/nämnd gällande medborgarförslag, kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen och medborgarförslaget väckts. Vi bedömer
att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som
stöd i beredningen av motioner och medborgarförslag.
Dokumenterade rutiner finns även för hur förseningar i
beredningen ska hanteras och hur redovisning till fullmäktige ska ske. Vår övergripande bedömning är att
rutinerna i allt väsentligt följs.

,, (1.

Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi regionstyrelsen att:
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•

i enlighet med regionfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.

•

utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.

•

göra en årlig sammanställd redovisning till regionfullmäktige av status för verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits föregående år.

•

regionstyrelsen i sina förslag till beslut till fullmäktige avseende uppdrag, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.
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5.

Bilagor

Granskade fullmäktigebeslut, Region Örebro län. Nedan presenteras tabeller över granskade fullmäktigebeslut för år 2018 - 2020. Informationen presenteras i kolumner som innehåller, datum för beslut i fullmäktige, själva ärendet, eventuellt beslut och bedömd status för ärendet. I den sista kolumnen framgår om beslutet återredovisats till fullmäktige.
2018

2018-0306,
§6
Dnr
17RS6434

Medborgarförslag Bekostande av anhörigboende vid
transplantation vid
Karolinska eller
Sahlgrenska.

1) Beslut i fullmäktige: Att överlåta till regionstyrelsen
Verk- 2018-09-25
för beslut. Beslut i regionstyrelsen 2018-09-11. Beslut i ställt
hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-04 (Rekommendationer från Samverkansnämnden Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion avseende intygsnivåer och regler för
anhöriga i samband med utomlänsvård) 19RS9020. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-27, (Rekommendation från Sveriges kommuner och regioner
om ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad vård) HSN §86 2020, dnr
20RS4675. Den andra att-satsen är genomförd i och
med beslutet.

2018-03- Medborgarförslag - Att överlåta till regionstyrelsen för beslut. Beslut i
Verk- 2018-06-19
06,
Skyttel på USÖregionstyrelsen 2018-04-24 och medborgarförslaget av- ställt
området
slås.
§ 9,
Dnr
17RS6638
3

2018-03- Motion - Självtest
06,
för få fler att ta cell§22,
prov.
Dnr
17RS4032

Verk- 2021-04-14
Avser motion till Region Örebro län för om att erbjuda
självtest för att få fler kvinnor att ta gynekologiskt cellställt
prov. Ärendet återremitteras till staben för Hälso- och
sjukvård för ytterligare beredning avseende kunskapsoch forskningsläget. Beslut i regionfullmäktige 2021-0414 och motionen anses besvarad.

2018-04- Medborgarförslag - Att överlåta till nämnden för samhällsbyggnad för be17, § 38, Sjukresor
slut. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-23.
Dnr
Medborgarförslaget anses besvarat.
18RS1588,

6

2018-0619, § 58,
Dnr
18RS3316

Medborgarförslag
rehabilitering av
strokepatienter på
folkhögskola

Att överlåta till regionstyrelsen för beslut. Beslut i hälso- Verk- 2019-04-09
och sjukvårdsnämnden 2019-02-13. Medborgarförsla- ställt
get anses besvarat.

2018-0619, § 61,
Dnr
17RS6329

Uppdrag - Politisk
organisation från
och med 2019 med
bestämmelser för
politiska organ
inom Region Örebro län.

Att bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län att gälla från och med den 1 januari 2019 samt
att organisationsstrukturen i enlighet med vad som
framgår av bilaga till detta ärende fastställs. Beslut i
regionfullmäktige 2018-06-19 och ny politisk organisation är implementerad.

2018-06- Uppdrag — Bygg19, § 66, nation av nytt vårdDnr
boende och ny lo18RS3045
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Verk- .Aterredovisning
ställt har inte kunnat
; kontrollerats, då
beslutet togs i juni
2021.

Verk- 2018-06-19
ställt

Att ge i uppdrag till Länsgården Fastigheter AB att på
Pågår
Region Örebro Läns uppdrag bygga nya lokaler för
vårdcentralsverksamhet på "Fastigheten Spannremmen
2" i Kumla. Byggnationen pågår enligt plan.
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i kal för Vårdcentralen i Kumla

8

2018-0619, § 67,
Dnr
18RS3046

Uppdrag — Byggnation av nytt vårdboende på
vårdcentralfastigheten i Hallsberg

Pågår
Beslut i regionfullmäktige 2019-02-12. Att godkänna
upprättade förslag till avtal (köpeavtal och fastighetsregleringsavtal) om att
överlåta fastigheten Kullängen 1 till Länsgården Fastigheter AB (Länsgården) från Region Örebro län samt
Att godkänna att Länsgården Fastigheter AB på Hallsbergs kommuns uppdrag bygger ett
nytt vård- och omsorgsboende på "Fastigheten Kullängen I" i Hallsberg under förutsättning
att Hallsbergs kommun och Länsgården Fastigheter AB
senast i samband med tilldelningsbeslut i byggentreprenaden, har tecknat hyresavtal. Hyresavtal undertecknat ,
2019-02-25. Byggnationen pågår enligt plan.

9

2018-0925, § 103,
Dnr
17RS5310

Motion - bedömningsbilar som
komplement till
ordinarie ambulansverksamhet.

Pågår
Regiondirektören får i uppdrag att komplettera pågående utredningar om ambulansverksamheten med
att utreda möjligheten att införa bedömningsbilar. 1 samband med den ställda frågan så gjordes även en större I
översyn av ambulansverksamheten, där Hälso- och
sjukvårdsledningen också tog ställning till att utreda frågan om bedömningsbilar. Frågan ligger kvar i utredningsfasen.

10

2018-12- Medborgarförslag 17, § 154, Pendlarparkering
Dnr
Berglunda Örebro
18RS6746

Pågår
Att överlåta till nämnden för samhällsbyggnad för beslut. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-07. :
Medborgarförslaget är besvarat och lokalisering av
pendlarparkeringar i länet kommer att utredas under
2019. Utredning av pendlarparkeringar i länet består av
två delrapporter. Kvarstår gör att gå vidare med dialog '
med berörda aktörer i enlighet med rekommenderad inriktning.

2018-1217,
§ 156,
Dnr
18RS7113

Att överlåta regionstyrelsen att besluta i ärendet. Beslut i Verki regionstyrelsen, 2020-02-27 och medborgarförslaget ställt
anses besvarat. Regionstyrelsen anser att frågan är
komplex då förhållandena skiljer sig markant från fastighet till fastighet och kommun till kommun. Tanken är
bra att försöka ta hand om och infiltrera dagvatten
(regn) lokalt så kallad LOD. I enlighet med gällande
regelverk anlägger Region Örebro län system vid byggnationer där det är lämpligt.

12

2018-12- Uppdrag - Högkost- Beslut i fullmäktige: Att högkostnadsskyddet ska till sin
17, § 163, nadsskydd för bp- storlek utgöra det belopp som hälso- och sjukvårdslaDnr
penvård
gen (1150 kr) medger samt att justeringen ska gälla
18RS8875
från 1 januari 2019. Verkställt genom beslut.
r
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2018-1217,
§ 186,
Dnr
18RS144

14

pwe

Medborgarförslag tillvarata regnvattnet från RÖL:s fastigheter

Uppdrag - Parkeringshuset vid Universitetssjukhuset
Örebro och parkeringsavgifter för
Region Örebro Län

--

Vi har av vår protokollsgranskning
inte kunnat verifiera återredovisning till fullmäktige.

Verk- 2018-12-17
ställt

' Beslut i fullmäktige: Att parkeringshuset vid universitets- Verk- 2018-12-17
sjukhuset i Örebro ska ägas av RÖL. Att P-huset ska
ställt
drivas i förvaltningsform, att drift ska ske i intern regi
men att vissa delar exempelvis övervakning kan läggas
ut på extern aktör, att parkeringsavgifter vid Karlskoga
i lasarett fastställs till 6 kr/timme för besöksparkeringar,
att parkeringsavgiften via Universitetssjukhuset i Örebro
fastställs till 10 kr/timmeför besöksparkeringarna. Verkställt genom beslut.

Att förstärka Region Örebro läns roll inom samhällspla- Verk- Statusrapportering
Uppdrag i Verksamhetsplan 2018: nering och bostadsförsörjning.
ställt i årsredovisning
Nämnden för sam2019.
Kommentar i årsredovisning 2018: Under året har rehällsbyggnad
(nr 33)
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!geringen kommit med flera förslag som innebär en utvecklad roll för regionalt utvecklingsansvariga inom områdena samhällsplanering och bostadsförsörjning. Dialog om detta har skett inom ramen för det regionala
samverkansrådet och processen för fördjupad dialog
med kommunerna har lagts fast.

15

_

Kommentar i årsredovisning 2019: Arbetet har förse• nats på grund av att det arbete som startat tillsammans
med kommunerna kring regionplan enligt PBL avslutats
efter att flera kommuner meddelat att en sådan utred• ning inte bör genomföras. Inom ramen för det nya pro' jektet med kommunerna om samverkan kring fysisk planering med regional bäring som genomförs våren 2020
kommer Region Örebro läns ambitioner och inriktning !
fastställas. Nuläge: Region Örebro län har sedan något
år tagit initiativ till ett samverkansforum som kallas Forum för samverkan kring fysisk planering med regional
bäring.
Uppdrag i Verksamhetsplan 2018:
!Nämnden för samhällsbyggnad
' (nr 37)

Att utreda möjligheten till att införa säsongsbaserad kol- Ej
Statusrapportering
lektivtrafik till besöksmål och sevärdheter för att under- verk- i årsredovisning
ställt , 2019.
, lätta för unga.
Kommentar i årsredovisning 2018: Uppdraget är inte ,
genomfört. Ett skäl är att förvaltningen Regional utveckling under 2019 ska arbeta med att ta fram en ny
kulturplan och att arbetet med säsongsbaserad kollektivtrafik med fördel samordnas med detta arbete.
Kommentar i årsredovisning 2019: Arbetet har inte
genomförts då arbetet med budget i balans har prioriterats högre. Detta uppdrag har inte genomförts då förvaltningen samma år fick uppdraget att arbeta med
Budget i balans 2.0. Det arbetet ledde till besparingsförslag om cirka 70 mkr och det fanns därför ingen möjlighet att införa ny trafik. Nuläge: Pandemin har försvårat
utvecklingsarbete ytterligare.

16

Att utifrån Region Örebro läns vision och värdegrund ta Pågår 'Statusrapportering!
Uppdrag i Verki årsredovisning I
samhetsplan 2018: fram ett varumärke för Region Örebro län som arbets2019.
givare.
Regionstyrelsen
(nr 46)
Kommentar i årsredovisning 2018: Region Örebro
läns arbete med en gemensam värdegrund är inte färdigställt varvid uppdraget inte är utfört.
Kommentar i årsredovisning 2019: Utifrån Region
Örebro läns vision "Tillsammans skapar vi ett bättre liv"
finns nu möjlighet att vara med och ge bidrag till Region
Örebro läns värdegrund. Detta görs i en form med förberett material som kan användas på arbetsplatsträffar.
Detta i sin tur utgör en viktig faktor i arbetet
med arbetsgivarvarumärket där frågeställningar ska ge
svar på hur Region Örebro län bland annat kan
attrahera, anställa, utveckla och behålla medarbetare.
Nuläge: En nulägesanalys har gjorts och kandidatresan
i rekryteringsprocessen finns framme. Arbetet med att
ta fram ett arbetsgivarvarumärke har påbörjats. Efter
det att visionen beslutades av fullmäktige 2018-06-19
påbörjades ett arbete med att strukturera upp arbetsgången för arbetsgivarvarumärket och ett inledande arbete startades. Pandemin har inte möjliggjort vidare arbete under 2020. Regionens värdegrund, där arbetet

pwe
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också blev fördröjt med anledning av pandemin, färdigställdes och beslutades i regionstyrelsen under maj månad 2021 medför nu att arbetet återupptas under hösten 2021.

2019

2019-02-12, I Medborgarförslag i
§ 9, Dnr
i portkod för ambu19RS328
lans- och blåljusper; sonal

pwe

!Att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att be- !Verkställt
sluta i ärendet samt, att ta anmälan till protokollet.
Beslut i hälsa- och sjukvårdsnämnden, 2020-01-20.
, Medborgarförslaget avslås.

120200213 i

Verkställt

2019-10-25 I

2019-02-12,
§ 10,
Dnr
18RS9625

Medborgarförslag - Att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att bebygga en gemenI sluta i ärendet, samt att ta anmälan till protokollet.
Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-09-25.
sam vårdcentral i
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning
södra Närke
till att det inte är i linje med Hälso- och sjukvårdsförvaltningens planering för berörda vårdcentraler

3

2019-02-12,
§ 15,
Dnr
18RS3046

Uppdrag - Försäljning av fastigheten
kullängen ii Hallsberg från RÖL till
Länsgården Fastigheter AB.

Att godkänna ändring i denna del avseende beslutet i Verkställt
regionfullmäktige 19 juni 2018, godkänna att fastigheten Kullängen 1 i Hallsberg överlåts från ROL till
Länsgården Fastigheter AB genom köp till en köpeskilling om 32 mnkr. Samt att ge i uppdrag till regiondirektören att vidta erforderliga åtgärder för att överlåtelsen inkluderande rätten för honom att för RÖLS:S
räkning underteckna de avtal och andra dokument
• som krävs. Beslut i regionfullmäktige, 2019-02-12.
Undertecknat köpekontrakt 2019-02-25

:2019-02-12

4

2019-04-09,
§40,
Dnr
;19RS1811

Medborgarförslag
vårdcentraler ändrar
rutiner så att patienter kan beställa tid
påföljande vecka,

'Att ta anmälan till protokollet samt att överlåta till
hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet.
Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-10-23.
Medborgarförslaget anses besvarat då det är en del
av det pågående utvecklingsarbetet med primärvårdens patientadministration och e-tjänster.

;2019-11-18

5

2019-04-09,
§54,
'Dnr
17RS3942

Motion - utveckla
mentorskapet för
sjuksköterskor

Beslut att bifalla motionen i regionfullmäktige, 2019- Pågår
04-19. Inom Region Örebro län pågår aktiviteter inom
området. För sjuksköterskor arbetar verksamheten
nu med så kallade kompetensstegar för att klargöra
vilka utvecklingsvägar som finns. Detta utvecklas
också för andra yrkesgrupper. Med anledning av pandemin har verksamhetsfokus riktats till vård och utifrån det har nämnden varit varsam med att driva på
' utvecklingsarbeten. Detta arbete har därav blivit förskjutet men har pågått i mindre skala och har återupptagits under senvåren 2021.

Verkställt

6

Verkställt
2019-06-18, Medborgarförslag - Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att be§ 74, Dnr
. tillskapande av cysluta i ärendet, samt att anmälan läggs till protokollet.
19RS2894
kelbana utmed väg I Beslut i samhällsbyggnadsnämnd, 2020-06-10. Medborgarförslaget ska anses besvarat. Region Örebro
:205, mellan Laxå
i län tar enligt uppgift dock med synpunkter och önskei och Askersund
mål i fortsatt arbete med att utveckla infrastrukturen i
länet.

7

2019-06-18,
§93,
Dnr
17RS6615

Uppdrag - Tillbyggnad av Campus,
etapp 3, vid
Universitetssjukhuset Örebro

Vi har av
vår protokollsgranskning inte
kunnat verifiera återredovisning till
fullmäktige.

Pågår
Att starta planering (BPI) och teknisk projektering
(BP2) i projektet tillbyggnad av Campus Universitetssjukhuset Örebro etapp 3 i enlighet med bygg- och
investeringsprocessen, samt att teckna samverkansavtal med Örebro universitet. Byggprojektet pågår.
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Beslut i servicenämnden, 2020-09-29. Starta byggnationen (BP3) samt teckna avtal med upphandlade
entreprenörer för etapp 2.
8

'9

2019-09-24,
§ 118, Dnr
19RS5207

Medborgarförslag utöka spädbarnsverksamhet RÖL

2019-10-25, • Medborgarförslag
§ 1467, Dnr införande av pen19RS7605
sionärsrabatt
länstrafikens resekort

Regionfullmäktige beslutar att remittera medborgar- ' Verkställt
förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt ta anmälan till protokollet. Beslut i hälsooch sjukvårdsnämnden, 2020-09-30. Medborgarförslaget anses besvarat. I nuläget är inte målsättningen
att skapa verksamheter liknande Gryningen utan att
utveckla en likvärdig länsövergripande bredare verksamhet och säkra vårdkedjan för tidiga insatser som
möter behovsgruppen. I enlighet med intentionerna i
den av hälso- och sjukvårdsnämnden beställda utredningen Sammanhållen primärvård och länsdelsspecifika processer ska den organisatoriska placeringen
för länsövergripande verksamheter ses över för en
mer sammanhållen jämlik vård för alla regionens invånare.

2020-11-11

Att överlåta samhällsbyggnadsnämnden att besluta i Verkställt
ärendet samt ta anmälan till protokollet. Beslut i samhällsbyggnadsnämnd, 2019-12-04. Medborgarförslaget anses besvarat.

2020-02-13

10 / 2019-10-25,
§ 147, Dnr
19RS7770

Motion - specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
mot intensivvård på
Örebro universitet

Verkställt

2021-04-14

112019-11-19,
§175,
Dnr
19RS8395

Att godkänna förslag till förändrade avgifter gällande Verkställt
Uppdrag - Personliga hjälpmedel: Av- verksamhetema centrum för hjälpmedel, ortopedteknik, audiologiska kliniken och syncentralen enligt förgifter
slag i bilaga, samt att införa en service, installationsoch reparationsavgift på 100 kr inom audiologiska kliniken samt att samtliga förslag ska träda i kraft vid
årsskiftet 2019/2020. Beslut regionfullmäktige beslutade att godkänna förslagen, 2019-11-19.

2019-11-19

12

Uppdrag i Verksamhetsplan 2019:
Hälso- och sjukvårdsnämnden (nr
17). Att utreda förutsättningarna för att
införa en förstärkt
jourvårdcentralsverksamhet i anslutning till akutverksamheten vid Universitetssjukhuset
Örebro.

Verkställt
Kommentar i årsredovisning 2019:
I arbetet med att utveckla omhändertagandet
av akuta patienter ligger för närvarande ett
stort fokus på att styra patientflöden till rätt vårdnivå
och att utveckla arbetssättet på akutkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro inför flytten till H-huset under 2020. I det fortsatta arbetet kring att införa förstärkt jourvårdcentralsverksamhet i anslutning till
akutverksamheten behöver effekterna av bättre styrning till rätt vårdnivå samt att flytt av verksamheten till
nya lokaler beaktas.

2020-06-17

13

JIL
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'Att överlåta till forsknings- och utbildningsnämnden
i att bereda ärendet samt ta anmälan till protokollet.
Beslut i regionfullmäktige, 2021-04-14. Motionen anses besvarad.

Nuläge.
Under hösten 2020 har ett samarbete inletts mellan
jourvårdcentral och akutmottagning USÖ med möjlighet för akutmottagningen att boka tider på jourvårdcentralen.

Pågår
' Kommentar årsredovisning 2019: Arbetet har påUppdrag i Verksamhetsplan 2019: börjats. De utredningar som följs av arbetet med budSamhällsbyggnads- get i balans har dock inneburit att arbetet inte kommit
nämnden (nr 43). Att så långt som planerat.
ta fram ett nytt TraNuläge: Beslut i samhällsbyggnadsnämnd 2021-06fikförsörjningspro23.Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram kommer
gram under 2019.
att skickas ut på remiss.
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Kommentar i årsredovisning 2019:
Pågår
Uppdrag i Verksamhetsplan 2019: 'Arbetet med utveckling pågår och ett första lösnings- i
Folktandvårdsnämn- förslag har inkommit från Tieto som är leverantör av
den (nr 55). Att inom Folktandvårdens journalsystem, Lifecare Dental.
huvudprocessen
tandvård implemen- Nuläge: Implementering avsystemet förväntas kunna
tera tjänsten Journal ske under 2022.
via nätet så att patienter kan ta del av
' sina journaluppgifter
digitålt via 1177
i Vårdguiden.

i 14

Uppdrag från Verk- Kommentar i årsredovisning 2019:
samhetsplan 2019 Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan
— Regionstyrelsen: för hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Att upprätta en lokal- fortskrider enligt tidplan.
' försörjningsplan för
hälso- och sjukvår- • Aktuellt läge:
dens verksamheter Arbetet med utveckling pågår och ett lösningsförslag
har inkommit från TietoEvry som är leverantör av
—(nr 66).
Folktandvårdens journalsystem, Lifecare Dental. Implementering förväntas kunna ske under 2022.

15

Pågår

2020

1 2020-02-13, Medborgarförslag - reseer§ 10,
sättning vid sjukresa med bil.
Dnr
19RS10406
2 2020-02-13, Motion - ersättning till patien,§ 19,
ter över 65 år med dialys i
Dnr
hemmet.
19RS1705

3

pwc

2020-03-31, Medborgarförslag - protest
§ 43,
mot busspriser
Dnr
2ORS1447

Att överlåta till samhällsbyggnadsPågår
nämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet. Ärendet
är under beredning och inget beslut
är fattat.
'Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnd, Verkställt
2020-01-22. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med
. Samverkansnämndens rekommendation att införa ersättning enligt
schablon till patienter som startar sin
dialysbehandling i hemmet och inte, i
enlighet med Försäkringskassans ålderstak (i nuläget fram till 65 år), är
berättigade till statlig handikapp- och
merkostnadsersättning för merkostnader i hemmet vid hemodialys, att
schablonen för ersättningen läggs på
samma nivå som Försäkringskassans
lägsta nivå för merkostnadsersättning. Beloppet justeras årligen, samt
att hälso- och sjukvårdsdirektören
ges i uppdrag att fastställa regelverket i detalj och administrera bidraget.
Fullmäktige beslutade att bifalla
motionen.

2020-02-13

Verkställt
Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet. Beslut i
samhällsbyggnadsnämnd, 2021-04-

2021-06-21
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21. Medborgarförslaget anses besvarat.
4

2020-03-31, Motion - förseningsersättning
för färdtjänst och sjukresor.
§56,
Dnr
2ORS618

Verkställt
Att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning,
samt att ta anmälan till protokollet.
Beslut i regionfullmäktige, 2021-0414. Medborgarförslaget anses besvarat.

5

2020-03-31, Motion - bevara akutsjukhuset i Lindesberg
§ 59,
Dnr
2ORS2337

Att remittera motionen till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beredning,
samt att ta anmälan till protokollet.
Beredning av ärendet pågår.

6

2020-06-17, Medborgarförslag - förbättring
av vägstandard på länsväg
§ 81,
Dnr
751 och 745
20RS4888

Verkställt
Att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet. Beslut i
samhällsbyggnadsnämnd, 2020-0610. Medborgarförslaget anses besvarat. I svaret på medborgarförslaget
hänvisas till det pågående arbetet
med att i samverkan med Trafikverket
utreda brister i det mindre vägnätet
samt att identifiera och på sikt genomföra åtgärder för det samma.
Synpunkterna och förslagen i medborgarförslaget tas med i fortsatt
arbete.

Pågår

Vi har av vår protokollsgranskning inte
kunnat verifiera återredovisning till fullmäktige.
Vi noterar att samhällsbyggnadsnämnden beslutat i ärendet
innan det formellt
överlämnats till nämnden av regionfullmäktige.

7

2020-06-17, Motion - avskaffa de orättvisa Att remittera motionen till hälso- och Pågår
sjukvårdsnämnden, samt att ta anmä§ 82, Dnr
avgifterna på hjälpmedel
lan till protokollet. Beredning av ären2ORS5671
det pågår.

8

2020-09-24,
§ 100,
Dnr
20RS6617

Motion - införa möjligheten att
emittera gröna obligationer
j för framtida investeringar i
Region Örebro län.

Att remittera motionen till regionstyrelsen, samt att ta anmälan till protokollet. Beslut i regionfullmäktige,
2021-02-11. Motionen avslås.

Verkställt

2021-02-11

9

2020-09-24,
§ 102,
Dnr
2ORS6550

Medborgarförslag - de kommunala äldreboendena och
den kommunala hemsjukvården borde ligga under landstingets ansvar

Att överlåta till hälso- och sjukvårds- Verkställt
nämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet. Beslut i
hälso- och sjukvårdsnämnd, 2020-1104. Medborgarförslaget anses besvarat, då ansvaret för hälso- och sjukvård enligt lag är fördelat mellan
regioner och kommuner.

2021-02-11

10 2020-09-24,
§ 111
Dnr
2ORS1775

Uppdrag - Upphandling av
förlossningsverksamhet i
Karlskoga; uppdrag avseende upphandlingsunderlag

Att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i Pågår
j uppdrag att genomföra en upphanding av förlossningsverksamheten
I med tillhörande verksamheter i
'Karlskoga. Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnd, 2021-04-28 om att god- ,
känna förfrågningsunderlaget för annonsering.

!Att överlåta till regionstyrelsen att be- Verkställt
11 2020-11-11, Medborgarförslag -etiska
riktlinjer mot sexistisk reklam sluta i ärendet samt ta anmälan till
§147,
!protokollet. Beslut i regionstyrelsen,
Dnr
2021-03-22. Medborgarförslaget an2ORS9539
!ses besvarat. Region Örebro län har •
'redan program, policys och riktlinjer
som tar upp jämlikhet och jämställdhet och reglerar de platser Region
i Örebro län råder över. Till exempel

pwc

2021-04-14
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Aterredovisning har
inte kunnat kontrollerats, då beslutet togs i
mars 2021.
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hur reklam exponeras på bussarna,
hur arenareklam används och vad
som får förekomma i Region Örebro
läns lokaler. Dessa täcker ändamålet
och därför finns inte heller inom
Region Örebro län några planer i nuläget på att inrätta specifika riktlinjer
mot sexistisk reklam.
112 2020-11-11, Motion - upprätta samarbets§ 150,
avtal med Sveriges LantbruDnr
karuniversitet.
19RS6929

Att remittera motionen till tillväxtnämnd för beredning, samt att ta anmälan till protokollet. Ärendet är under beredning.

Pågår

13 2020-11-11, Uppdrag - Program för håll§ 159
bar utveckling
'Dnr
2ORS9776

Att med stöd av reglerna för minori- Verkställt 2021-02-11
tetsåterremiss återremittera ärendet
till regionstyrelsen, enligt motivering:
programmet ska kompletteras med
en mer balanserad bild av utvecklingen. Beslut i regionfullmäktige,
2021-02-11. Regionfullmäktige beslutar att anta framlagt förslag till Program för hållbar utveckling 2021'2025.

14 2020-11-11,
§ 162,
Dnr
2ORS9776

Uppdrag - Uppdrag till Länsgården fastigheter AB att innefatta Folktandvårdens lokalbehov pågående byggnationer i Kumla och Hallsberg.

Att godkänna att Länsgården Fastig- Pågår
heter AB:s byggnationer fastigheten
Spannremmen 2 i Kumla (dnr
16RS6290) även innefattar lokaler för
Folktandvården samt att godkänna
Länsgården Fastigheter AB:s byggnationer på fastigheten Kullängen 1 i
Hallsberg (DNRRS6290) även innefattar lokaler för Folktandvården.
Nuläge: Arbete med uppdraget pågår.
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Uppdrag från verksamhetsplan med Budget 2020
(Regionstyrelsen)

Att ta fram en flerårig plan för imple- Pågår
mentering av den nationella Life Science-strategin.
Nuläge: Beslutas av regionstyrelsen
2021-08-31, bereds i forsknings- och
utbildningsnämnd och regional tillväxtnämnd 2021-06-16.

Uppföljning sker i
regionstyrelsens verksamhetsberättelse
2020.
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Uppdrag från Verksamhetsplan med Budget 2020
(Regionstyrelsen)

Att se till att samtliga nämnder ska
Pågår
biträda regionstyrelsen, utifrån arbetsgivaransvaret, att konkretisera
• arbetet med kompetensförsörjning
, inom nämndens ansvarsområde, utifrån beslutad rapport. (Strategisk
kompetensförsörjning 18RS680).
Nuläge: En gemensam metod och
arbetssätt för kompetensförsörjning
finns och en gemensam handlingsplan är framtagen 2019. Tanken var
att under 2020 göra fördjupningar
inom områdena läkare och undersköterskor. Detta har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Arbetet
med att göra en analys för regionens
yrken pågår inom varje förvaltning våren 2021 och kommer att presenteras
, under hösten.

Uppföljning sker i
regionstyrelsens verksamhetsberättelse
2020.
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2021-10-13

Rebecka Hansson

Peter Aschberg

Uppdragsledare

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 2021-02-15. 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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Dn

Dnr: 21PN940

”Det är otryggt att aldrig få träffa
samma läkare”

Patientlagen (2014:821)
Kap 6, 2 §
” En fast vårdkontakt ska utses för

Enligt Patientlagen ska man som patient i primärvården kunna få en fast
läkarkontakt. Har patienter i Region Örebro län lämnat in klagomål till
Patientnämnden relaterat till detta?

•
•
•

Sökperiod i Platina bestämdes till perioden
1 januari 2020 till 20 augusti 2021.
Totalt inkom under angiven sökperiod 548 klagomålsärenden
som gällde primärvården i Region Örebro län.
Femton av dessa innehöll klagomål på att man som patient inte
fått en fast läkarkontakt på sin vårdcentral.

Det gemensamma för dessa femton klagomål är att patienterna önskar få
en kontinuitet i sina kontakter med vårdcentralen. Man vill få träffa
samma läkare vid varje läkarbesök. Att inte få träffa samma läkare skapar
oro och en känsla av otrygghet.
”Jag har nästan aldrig träffat

patienten om han eller hon begär
det, eller om det är nödvändigt för
att tillgodose hans eller hennes
behov av trygghet, kontinuitet,
samordning och säkerhet.”

Patientlagen (2014:821)
Kap 6, 3 §
”Patienten ska få möjlighet att välja
en fast läkarkontakt inom
primärvården.”

samma läkare mer än en gång.”

I klagomål beskrivs också en frustration över att ingen tar ansvar för
vårdförloppet med utredningar och att skicka remiss till specialistvården.
Det har också förekommit att fastställandet av allvarlig diagnos
fördröjdes och den som framförde klagomålet trodde att orsaken var
mängden läkare där ingen tog ansvar för helheten.

Platina
Det ärendehanteringssystem som
används vid handläggning av ärenden
på Patientnämndens kansli.

”Det finns ingen som tar ansvar för att
liksom hålla ihop min vård.”

Om patientnämnden

Det framkommer i klagomål till patientnämnden att man som patient kan
uppleva sig väldigt ensam med sina besvär. Man söker vårdcentralen men
då man inte får träffa samma läkare som förra gången kännas det som att
man får börja om från början och förklara allting ännu en gång.
”Jag vill ha en kontinuitet i min vård.
Jag vill att någon tar mig på allvar och intresserar sig för mig
och mina symtom.”

Patientnämnden tar emot
synpunkter och klagomål från
patienter och närstående. Alla
klagomål och synpunkter
dokumenteras och återförs på olika
sätt till berörda vårdgivare. Syftet är
att synpunkterna och klagomålen
ska kunna bidra till

Klagomålen är inlämnade av nio kvinnor och sex män. Åldersmässigt är
det ganska jämnt fördelat, men inga barn eller ungdomar.
Det är ett av ärendena som berör en privat vårdcentral som har vårdavtal
med Region Örebro län. Övriga fjorton tillhör Region Örebro län.
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kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet i hälso- och

Region Örebro län, Patientnämnden
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: patientnamnden@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se
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Beslut
Datum

2021-11-04

Diarienummer

KGG 2021/0369

Entledigande av nämndeman
Sirke Karlson, 19731108-9242, har begärt att bli entledigad från uppdraget
som nämndeman i Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten entledigar dig därför från uppdraget från och med 2021-11-04

Ett stort tack för din viktiga insats och engagemang som nämndeman.

Dag Stegeland
Kammarrättspresident

Box 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 105
21 • (410)
Telefon: 031-732 74 00 • kammarratten.goteborg@dom.se
www.kammarratten.goteborg.se
Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Region Örebro län

tyNRegion Örebro län

2021 -11-22
Centrala diariet

Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613
701 16 Örebro

Diarienummer

Begäran om entledigande från politiskt
uppdrag inom Region Örebro län
Namn

:—.ASe-L"\A€

å

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

ängfkf)ketl ärtb--0

Datum

Nai

2/ing

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro lån
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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National Health Federation Sweden (NHF Sweden)
Parkgatan 2
365 42 Hovmantorp

2021-10-16

Tfn: 0478 - 417 37
E-post 1: nhfsweden@gmail.com

Regionens ledningsstab, regionstyrelsen, regionfullmäktiges ordförande samt
regionfullmäktige

Stoppa omedelbart all Covid-19-vaccinering av barn under 18 år!
Vi kräver att regionen omedelbart stoppar Covid-19-vaccinering av barn!
Vårt krav baseras på att:


Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för
läkemedelsprövning i Sverige, vilket innebär att de inte får användas.



Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga
långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel således utgör ett
experimentellt medicinskt försök.



Covid-19-vaccinprövningen, vilken baseras på generella
massvaccinationer har inte något direkt samband med något medicinskt
tillstånd som barn lider av.



Covid-19-vaccinprövningen är inte av sådan art att den endast kan utföras
på underåriga.



Det finns inte några vetenskapliga skäl att anta att Covid-19-vaccin”prövningen” medför antingen en direkt nytta för de barn som vaccineras
eller att den är av viss nytta för den population som de underåriga
representerar.



Beslut om Covid-19-vacciner till barn (12-17 år) bryter mot
barnkonventionens/svensk lags krav på att barn naturligtvis bör skyddas
från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen. Under inga
förhållanden får barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för
samhället.
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Att ge Covid-19-vacciner till barn kan inte bedömas vara till barnets
bästa.



Den svenske forskaren Jonas F Ludvigsson har i en vetenskaplig studie/
översiktsartikel sammanfattat forskning som visar att barn inte driver
Covid-19 och inte blir allvarligt sjuka av den.



Bland barn leder Covid-19-injektionerna, enligt befintlig forskning, till
uppskattningsvis omkring 100 dödsfall för varje räddat liv.



Informerat samtycke kan inte ske om det är så att transparent information
om biverkningarna saknas, exempelvis dödsfall och allvarliga kroniska
sjukdomstillstånd.



Regeringen och de svenska myndigheterna har ingen vetenskaplig grund
för att det skulle vara proportionerligt att vaccinera barn under 18 år.

Den övervägande delen av texten i detta dokument baseras på och är hämtad ur
del 3 av SOU 2020:63, ”Barnkonventionen och svensk rätt”.
Detta dokument sammanfattar de konventioner och lagar som förbjuder
experimentell medicinering av den typ som Covid-19-vaccinerna utgör fram till
ett eventuellt godkännande efter de just nu pågående fas 3-studierna, vilka
avslutas som tidigast i december 2023.
Det är i forskning visat att Covid-19-vaccinerna innehåller toxiska, dödliga och
på annat sätt för människan skadliga ämnen såsom exempelvis grafenoxid,
metallkluster/metallspån och encelliga parasiter. Flera läkare och forskare
världen över har visat på detta. Det är även visat att vaccinering med Covid-19vacciner leder till att patienters kroppar blir magnetiska. Eftersom toxisk
grafenoxid, skadliga metallkluster och sjukdomsframkallande encelliga parasiter
har återfunnits i dessa läkemedel, så är de olagliga att marknadsföra, distribuera
och administrera/injicera på patienter i Sverige (bilagorna 4-5). Det är även visat
att SARS-CoV-2-spikproteiner har en toxisk effekt.
När det gäller Covid-19-vaccinerna, så är de fortfarande experimentella (villkorat
godkända), och därmed ingår de inte i regelmässigt given sjukvård. Sjukdomen
Covid-19 leder för övrigt mycket sällan till att barn får några allvarliga skador
eller dör (bilaga 2a-2g). Utifrån dessa kriterier är forskning på Covid-19vaccinering av barn under 18 år inte möjlig. Enligt publicerad forskning kommer
Covid-19-vaccinerna för övrigt att leda till att ungefär 100 barn dör för varje
dödsfall bland barn som dessa vacciner förhindrar. I åldersgruppen 65 år och
äldre avlider, enligt befintlig forskning, fem gånger så många personer av dessa
vacciners biverkningar som de dödsfall som vaccinerna förhindrar (bilaga 1).
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För Covid-19-vaccinerna finns det i Sverige ingen godkänd läkemedelsprövning
på barn och inte heller på vuxna. Dessa läkemedel får således inte ges till barn.
Eftersom det från och med nu, i över två år till, pågår fas 3-studier på vuxna
individer, och dessa pågående studier från och med år 2023 ska utvärdera Covid19-vaccinernas effekter, biverkningar samt säkerhetsnivå, så får dessa läkemedel
av den anledningen inte heller ges till barn.
Barn driver inte Covid-19 och drabbas mycket sällan av allvarliga biverkningar
eller dödsfall efter att ha fått smittan. Detta har Jonas F Ludvigsson visat i sin
forskning (bilaga 2a-g).
Jonas F Ludvigsson på Karolinska institutet valde efter sin översiktsstudie att på
KI sluta forska på barn och Covid-19, eftersom drevet mot honom blev mycket
hotfullt. Jonas Ludvigsson blev till och med anmäld för forskningsfusk, vilket
han emellertid friades från (bilaga 3a-c).
Jonas F Ludvigsson skrev tillsammans med sina forskarkollegor i en av sina
artiklar ”trots att Sverige hade hållit skolor och förskolor öppna fann vi en låg
förekomst av svår covid-19 bland skolelever och barn i förskoleåldern under
SARS-CoV-2-pandemin. Bland de 1,95 miljoner barn som var 1 till 16 år hade
15 barn Covid-19, MIS-C eller båda tillstånden och blev inlagda på en ICU,
vilket är lika med 1 barn av 130 000” (bilaga 2e). Det finns alltså ingen
anledning att vaccinera barn, eftersom det bland dem är en så pass låg förekomst
av svår Covid-19. Nyttan överstiger inte riskerna.
Den hälso- och sjukvårdspersonal som vaccinerar med Covid-19-vacciner är
skyldig att informera samtliga patienter om att dessa vacciner är experimentella
och att de för närvarande ingår i fas 3-studier som avslutas tidigast är 2023.
Sjukvårdspersonalen informerar dock inte om detta och inte heller om de
allvarliga biverkningar som förekommer, trots att patientlagen enligt 3 kap. 1 §
säger att patienten ska få information om ”väsentliga risker för komplikationer
och biverkningar”.
Genom att ha ratificerat barnkonventionen, så har Sverige genom artikel 36 i
konventionen åtagit sig att skydda ett barn mot alla andra former av utnyttjande
som i något avseende kan skada barnet. Det är genom forskning bevisat att
Covid-19-vaccinerna skadar barn. Covid-19-vaccinerna har, enligt amerikansk
VAERS-baserad statistik, redan dödat fler individer än vad samtliga andra
vacciner har gjort under de senaste 30 åren.
Av förarbetena till barnkonventionen framgår det att avsikten med den vida
formuleringen i artikel 36 i konventionen var att ge barnen ett heltäckande
skydd. Detta gäller även när ett läkemedelsföretag, genom statens företrädare,
använder barn för att generera vinster som baseras på uppenbara risker för
dödsfall eller skada på barnen. Ingen, inte heller något barn, får utan sitt fria
samtycke utsättas för medicinska eller vetenskapliga experiment.

110 (410)

4 (11)

Barnrättskommittén menar att rätten till överlevnad och utveckling endast kan
genomföras med ett holistiskt förhållningssätt. Kommittén förväntar sig att
konventionsstaterna tolkar ordet utveckling i dess vidaste bemärkelse, som ett
helhetsbegrepp som omfattar barnets fysiska, mentala, andliga, moraliska,
psykologiska och sociala utveckling. Staten har det yttersta ansvaret för ett barns
överlevnad och utveckling samt för att barnet ges det skydd och stöd som det
behöver (jämför bland annat artiklarna 3.2, 6, 9, 19, 20, 23, 26, 27, 32-36, 38 och
39 i barnkonventionen).
Enligt artikel 12.1 i barnkonventionen ska en stat tillförsäkra ett barn, som är i
stånd att bilda en åsikt, rätten att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör
barnet. Ett barns åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad. Detta
innebär att ett barn alltid ska höras om en medicinsk insats som kommer på
fråga.
Vid alla åtgärder som rör barn ska det i första hand beaktas vad som bedöms vara
barnets bästa (artikel 3.1 i barnkonventionen). I en bedömning och prövning av
barnets bästa ingår att ta hänsyn till samtliga grundläggande principer och till
konventionen i sin helhet. Vid en sådan bedömning får barnets upplevelser och
åsikter om sin situation särskild betydelse, i förhållande till barnets ålder och
mognad (artikel 12 i barnkonventionen).
Syftet med begreppet barnets bästa är enligt barnrättskommittén att säkerställa
att barn både fullt och faktiskt kan åtnjuta alla de rättigheter som erkänns i
konventionen. Här ingår rätten till liv. Ingen av barnets rättigheter ska kunna
inskränkas av någon skönsmässig tolkning av barnets bästa.
I den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
som nämns i barnkonventionens inledning (preambel), förbjuds medicinska och
vetenskapliga experiment utan fritt och informerat samtycke (artikel 7 i
barnkonventionen). Detta är en återkommande formulering som i grunden
baseras på Nürnbergkoden/Nürnbergkodexen, Helsingforsdeklarationen samt
flera andra konventioner, även inbegripet sådana FN- och Europakonventioner
som Sverige har underlåtit sig att ratificera, trots att konventionerna handlar om
något så viktigt som grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel skyddet
för mänskliga rättigheter inom biologi och medicin.
Barnrättskommittén har i en allmän kommentar om HIV och AIDS framfört att
ett barn inte ska bli föremål för någon forskning förrän ett ingrepp har testats
noggrant, vilket innebär att sådan forskning tidigare ska ha utförts på vuxna i
långtidsutvärderingsstudier under åtminstone 4-5 års tid. Vidare har kommittén
angett att det kan krävas samtycke från ett barn för att det ska kunna delta i en
forskningsstudie, beroende på vilken typ av försök som det gäller samt beroende
på barnets ålder och mognad. Även vårdnadshavare kan behöva ge sitt samtycke.
Att utnyttja ett barn i forskning, till exempel för medicinska experiment, skulle
mot den bakgrunden kunna vara ett exempel på en form av utnyttjande som barn
ska skyddas mot, enligt Barnkonventionen.
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För att motverka att barn utnyttjas som forskningsobjekt inom forskningen, så
finns det flera bestämmelser i den svenska lagstiftningen. Lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) tillämpas
bland annat på forskning med en metod som syftar till att påverka personen
psykiskt eller fysiskt och på forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en
person. Covid-19-vaccinerna är experimentella och injicering av dem utgör
således ett medicinskt försök och är tillika ett fysiskt ingrepp. Av
etikprövningslagen framgår det att sådan forskning inte får utföras utan
godkännande av Etikprövningsnämnden. Något sådant godkännande för Covid19-vacciner finns det inte i Sverige. Det är i sammanhanget viktigt att notera att
det trots vårdnadshavarnas samtycke inte får utföras någon forskning om barnet
motsätter sig det. Forskning ska även ha föregåtts av viss specifik information
om forskningen (se 3, 4, 8, 16-18 och 24 §§ i etikprövningslagen). Sådan
information ska bland annat bestå av information om eventuella
men/skador/dödsfall, vilka ska inkludera redan upptäckta skadeverkningar samt
deras grad och omfattning. Vid etikprövningen ska nämnden ta principiell
ställning till hur informations- och samtyckesproceduren ska gå till i varje
enskild studie.
Etikprövningslagens bestämmelser om samtycke gäller inte vid en klinisk
läkemedelsprövning. Då gäller i stället läkemedelslagen (2015:315) och EUförordningen om kliniska läkemedelsprövningar (13 § etikprövningslagen).
Enligt dessa bestämmelser krävs emellertid alltid vårdnadshavarnas informerade
samtycke om det är så att ett barn ska delta i det medicinska försöket. Om barnet
har fyllt 15 år och förstår vad prövningen innebär för honom eller henne, så
krävs utifrån läkemedelslagen även barnets informerade samtycke (se 7 kap. 3 §
läkemedelslagen samt artikel 32 i EU-förordningen). Kravet på samtycke från
barn som har fyllt 15 år infördes i svensk lagstiftning mot bakgrund av
bestämmelserna i barnkonventionen. Dessa krav har som avsikt att ge barnen
bästa möjliga skydd mot att utnyttjas i medicinska försök.
Utifrån barnkonventionen får en klinisk läkemedelsprövning endast utföras på
underåriga om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det krävs till exempel att
prövningen antingen har ett direkt samband med ett medicinskt tillstånd som
försökspersonen lider av eller att den är av en sådan art att den endast kan
utföras på underåriga. Det ska även finnas vetenskapliga skäl att anta att
prövningen medför antingen en direkt nytta för försökspersonen, eller att den är
av viss nytta för den population som den underåriga representerar (se artikel 32 i
EU-förordningen). Det kan i sådana fall handla om en viss åldersgrupp eller en
viss sjukdomsgrupp. Inget av alla dessa kriterier lever Covid-19-vaccinering av
barn upp till.
När det gäller forskning och utveckling, så måste barnets bästa beaktas på flera
plan. Ett barn bör naturligtvis skyddas från försök som kan vara skadliga eller
riskfyllda för barnet. Covid-19-vaccinering är statistiskt sett till skada för barnet.
Under inga förhållanden får ett barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn
för samhället. Det är emellertid vetenskapligt bevisat att det inte är till gagn för
samhället (bilaga1).
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Enligt tre Pfizerforskare så ger genomgången infektion av SARS-CoV-2 ett
starkare och bredare skydd än vaccinet (som bara ska ge skydd mot en del av
spikproteinet). Eftersom barn varken driver Covid-19 eller blir allvarligt sjuka,
så vore det bättre för barn att erhålla naturlig immunitet genom naturlig infektion
än att få Covid-19-vaccin (bilaga 6).
I likhet med vad barnrättskommittén har uttalat, så måste forskning på ett barn
normalt sett bygga på frivillighet i någon form (jämför artikel 7 i konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter, som det hänvisas till i
barnkonventionens inledning). Utöver ett barns rätt till sitt privatliv (artikel 16 i
barnkonventionen) och rätt att uttrycka sin åsikt och få den beaktad (artikel 12 i
barnkonventionen), har staterna åtagit sig att erkänna att det är föräldrarna som
har huvudansvaret för sina barn (se artiklarna 3.2, 5, 14.2 och 18 i
barnkonventionen). Enligt artiklarna 1 och 2 i barnkonventionen omfattar
rättigheterna i barnkonventionen alla omyndiga personer under 18 år.
Av de riktlinjer som The Council of International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS) har tagit fram i samarbete med WHO framgår det att
samtycke behöver inhämtas från vårdnadshavare till omyndiga barn. Som nämns
ovan finns det även ett antal artiklar i barnkonventionen som framhåller vikten
av föräldrarnas inblandning i ett barns utveckling. Mot den bakgrunden är
kommittémedlemmarna i SOU 2020:63 tveksamma till den åldersgräns på 15 år
som anges för när barnet själv, utan föräldrars samtycke, kan samtycka till att
delta i medicinska försök. Det kan alltså även ifrågasättas om skyddet för barn i
dessa åldrar är tillräckligt.
När det gäller klinisk läkemedelsprövning, så krävs alltid vårdnadshavarnas
samtycke, och när barnet är över 15 år och förstår innebörden av prövningen, så
krävs även barnets samtycke. Vid experimentell vaccinering krävs det alltså att
båda vårdnadshavarna samt barnet självt samtycker till vaccineringen, men
eftersom några fas 3-studier på vuxna som har Covid-19-vaccinerats ännu inte
har slutförts (dessa fas 3-läkemedelsprövningar pågår åtminstone fram till och
med slutet av år 2023), så får vaccinering av barn ännu inte utföras.
(SOU 2020:63) ”Det är tveksamt om forskning till allmän och endast indirekt
nytta för ett barn bör kunna utföras på barnet om barnet uttryckligen motsätter
sig det.” Ett barn under 15 år kan inte själv samtycka till att delta i
forskningsstudier. Däremot kan barnet vägra att delta, under förutsättning att
barnet förstår vad forskningen innebär. En grundförutsättning för att bedriva
medicinsk forskning på ett barn är att forskningen bedöms vara till just det
barnets bästa. Så är inte fallet med Covid-19-vaccinerna (bilaga 1).
Ett barn som är över 15 år (16-17 år) och som inser vad forskningen innebär för
honom eller henne kan själv samtycka till att delta i forskning, men det kräver
vårdnadshavarnas informerade samtycke.
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Skadande och dödlig sjukvård, som den som nu utförs i och med Covid-19vaccinerna, strider mot ett flertal internationella konventioner, deklarationer,
koder och lagar samt mot svenska lagar, bland annat kapitel 3 och 13 i
brottsbalken.
För att en patient ska kunna ta ställning till frågan om vilken vård som ska ges,
och eventuellt lämna samtycke till en vårdåtgärd, så måste patienten ha förmåga
att förstå den information som lämnas. För att en patient ska kunna ta ställning
till detta, så måste patienten även kunna överblicka konsekvenserna av sitt eget
beslut. Man brukar i detta sammanhang tala om beslutskompetens. Det
informerade samtycket ska nämligen baseras på vissa uppställda krav som utgör
grunden för att det överhuvudtaget kan kallas för ett ”informerat samtycke”. Med
tanke på de gruppvaccineringar (det grupptryck i skolan) som under den senaste
tiden har genomförts i gymnasie- och grundskola, samt den annonsering,
propaganda och skrämseltaktik som sedan vintern/våren 2020 har använts under
den så kallade ”coronaviruspandemin”, och utan information om
biverkningsregistrets farligare biverkningar, och att det handlar om en
experimentell behandling, så finns det överhuvudtaget inte någon individ som
kan ge sitt informerade samtycke till att bli Covid-19-vaccinerad.
Regeringen har tidigare understrukit att principen om barnets bästa är intimt
förknippad med barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. ”De barn som har
tillräcklig mognad för att tillgodogöra sig den behövliga informationen och
överblicka konsekvenserna av sitt beslut i en viss vårdfråga, bör även ges
möjlighet att ge sitt samtycke eller inte ge det till en vårdåtgärd” (SOU
2020:63).
Alla som funderar på att låta sig vaccineras mot Covid-19 har givetvis en
lagstadgad rätt att få information om att dödsfall förekommer på grund av Covid19-injektionerna, och det är först efter sådan information – att man kan dö av
injektionen/injektionerna, samt i vilken utsträckning som skador och dödsfall
kan inträffa (bilaga 1) – som barnet (eller den vuxne) kan fatta ett välinformerat
beslut och ge, eller inte ge, sitt informerade samtycke. Ett informerat samtycke
kan dock inte ges när FN, WHO, EU och den nationella regeringen och dess
myndigheter samt massmedia sprider skräckpropaganda om det virus (SARSCoV-2) som Covid-19-injektionerna påstås ge ett skydd mot. Ytterst är det
lagstiftaren, regeringen och dess underlydande myndigheter som har ansvaret för
att det svenska folket inte utsätts för några skadliga behandlingsmetoder.
Covid-19-injektionerna har enligt publicerade studier inte visat sig vara
kostnadseffektiva och ej heller komparativt kunna skydda från dödsfall. I
åldersgruppen 65 år och äldre bedöms dödsfallen, enligt den senaste publicerade
forskningen, vara fem gånger så många som de liv som räddas genom att
vaccinera med Covid-19-vacciner (bilaga 1). Bland barn leder Covid-19injektionerna, enligt befintlig forskning, till uppskattningsvis omkring 100
dödsfall för varje räddat liv.
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Ett barn som är 14 år kan endast i undantagsfall anses ha uppnått den mognad
som krävs för att överblicka konsekvenserna av att delta i ett medicinskt försök.
Utgångspunkten, enligt JO, är därför, för ett barn i den åldern, att behandlingen
endast får ske efter att båda vårdnadshavarna har givit sitt informerade samtycke.
JO yttrade i sitt beslut att det endast är i undantagsfall som en 14-åring får anses
ha nått den ålder och mognad som behövs för att barnet, utan sin eller sina
vårdnadshavares samtycke, självt skall kunna bestämma om hen ska ges någon
remiss (i det fallet till BUP).
Det poängteras uttryckligen att barnets bästa alltid ska beaktas. Det påpekas även
att barnet och dess vårdnadshavare ska få transparent och fullständig information
samt att barnets inställning till den aktuella behandlingen ska klarläggas. När det
handlar om experimentella läkemedel på barn, till exempel Covid-19-vacciner,
så gäller dock helt andra premisser. Då krävs det till exempel att prövningen
antingen har ett direkt samband med ett medicinskt tillstånd som
försökspersonen lider av eller att den är av en sådan art att den endast kan utföras
på underåriga. Dessa kriterier uppfylls inte när det gäller administreringen av
Covid-19-vacciner. Ett försök kan dock även utföras om det är så att det finnas
vetenskapliga skäl att anta att prövningen medför antingen ”en direkt nytta för
försökspersonen”, eller ”är av viss nytta för den population som den underåriga
representerar” (se artikel 32 i EU-förordningen). Inget av dessa kriterier
uppfyller emellertid heller kraven för att man ska kunna genomföra Covid-19vaccinering av barn upp till och med 17 års ålder.
Regeringen har sedan år 2020, utifrån att ha tagit del av innehållet i SOU
2020:63; information baserad på kunskap om barnkonventionen samt EUförordningens artikel 32 samt EU:s förordning om kliniska
läkemedelsprövningar (etikprövningslagen 13 §), haft vetskap om att Covid-19vaccinerna inte kan ges till barn under 18 år.
Hovmantorp den 16 oktober 2021

Åstorp den 16 oktober 2021

Michael Zazzio,

Sara Boo

Kassör samt juridiskt sakkunnig i NHF Sweden,
legitimerad sjuksköterska, medicinsk forskare samt
tidigare domare i en internationell tribunaldomstol

Sekreterare i NHF Sweden,
homiatriker samt läkarsekreterare
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Bilagor:
0)

Kopierade utdrag ur SOU 2020:63

1)

Why are we vaccinating children against COVID-19? Ronald N Kostoff 1, Daniela
Calina 2, Darja Kanduc 3, Michael B Briggs 4, Panayiotis Vlachoyiannopoulos 5,
Andrey A Svistunov 6, Aristidis Tsatsakis 7. PMID: 34540594, PMCID:
PMC8437699, DOI: 10.1016/j.toxrep.2021.08.01.
1) Independent Consultant, Gainesville, VA, 20155, USA. 2) Department of Clinical Pharmacy,
University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349, Craiova, Romania. 3) Department of
Biosciences, Biotechnologies and Biopharmaceutics, University of Bari, Italy. 4) Independent
Consultant, Roscommon, MI, 48653, USA. 5) Department of Pathophysiology, Medical School,
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece. 6) Department of Pharmacology,
I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 119146, Moscow,
Russia. 7) Department of Forensic Sciences and Toxicology, Faculty of Medicine, University of
Crete, 71003, Heraklion, Greece.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34540594/

2a)

ACTA Pediatrica, Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19
pandemic – A systematic review, Jonas F. Ludvigsson,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.15371

2b)

Acta Paediatr. 2020 Apr 14 : 10.1111/apa.15270. doi: 10.1111/apa.15270,
[Epub ahead of print], PMCID: PMC7228328, PMID: 32202343, Systematic
review of COVID‐19 in children shows milder cases and a better prognosis than
adults, Jonas F. Ludvigsson,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7228328/

2c)

Acta Paediatr. 2020 Jun;109(6):1088-1095. doi: 10.1111/apa.15270. Epub 2020
Apr 14. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a
better prognosis than adults, Jonas F Ludvigsson, Affiliations expand PMID:
32202343, PMCID: PMC7228328, DOI: 10.1111/apa.15270, ”Free PMC article”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202343/

2d)

Karolinska institutet, Inte troligt att barn driver covid-19-pandemin, F.
Ludvigsson, https://nyheter.ki.se/inte-troligt-att-barn-driver-covid-19-pandemin

2e)

Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher Morbidity in Sweden
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670

2f)

Jonas Ludvigsson, Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19

2g)

Systematic review of COVID‐19 in children shows milder cases and a better
prognosis than adults

3a)

Läkartidningen 6-7/2021, Risk att forskare skräms till tystnad, Katrin Trysell,
https://tinyurl.com/a27mm6ne

3b)

KI.se, Jonas F Ludvigsson friad från anklagelser om vetenskaplig oredlighet
https://nyheter.ki.se/jonas-f-ludvigsson-friad-fran-anklagelser-om-vetenskapligoredlighet

3c)

SvD, Covidhat fick professorn att gå under jorden
https://www.svd.se/efter-covidhatet-vill-ha-tillbaka-mitt-gamla-liv
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4)

Dr Zandré Botha i Sydafrika är en av dem som har visat att Covid-19-vacciner
innehåller ämnen som definitivt inte ska finnas i dem,
https://www.bitchute.com/video/z55uNZEilRkJ/
https://www.bitchute.com/video/Xt7F8kgLE5Rg/

5)

Med dr Carrie Madej I USA är en av dem som har visat att Covid-19-vacciner
innehåller ämnen som definitivt inte ska finnas i dem,
https://www.bitchute.com/video/dsznwvQgW93G/
https://www.bitchute.com/video/2EXu0Zb9xLWP/?fbclid=IwAR1aBIFFop4GXq
1-nu6EA0_l3IWJ-lNrukcwXwim6_rEFYUhiB0ovMpxN6Q

6)

Video med Pfizeranställda forskare,
https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY

Referenser till internationella överenskommelser, konventioner, traktat och
koder samt internationella och svenska lagar:
A) Romstadgan – The Rome Statute of the International Criminal Court
https://tinyurl.com/4rzyjxmh
B) Genévekonventionen
https://tinyurl.com/yetuvnv3
C) Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
https://tinyurl.com/r98ywaky
D) Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
https://tinyurl.com/rrh8bes
E) Nürnbergkoden/Nürnbergkodexen
https://tinyurl.com/4bda6jfs
F) Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
https://tinyurl.com/47pyuwz4
G) Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
https://tinyurl.com/xpasdx3w
H) FN: Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
https://tinyurl.com/47pyuwz4
I) FN: Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
https://tinyurl.com/47pyuwz4
J) Biological Weapons Convention
https://tinyurl.com/d3r77hy2
K) Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
https://tinyurl.com/5c44c6k4
L) Patientlag (2014:821)
https://tinyurl.com/738dd7wx

117 (410)

11 (11)

M) Patientsäkerhetslag (2010:659)
https://tinyurl.com/3ra9rxjt
N) Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
https://tinyurl.com/3bt2796n
O) Läkemedelslag (2015:315)
https://tinyurl.com/4v4s93km
P) Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
https://tinyurl.com/c7z3dp6s
Q) WMA Declaration of Helsinki – ethical principles for medical research involving human subjects
https://tinyurl.com/nxmnkf87
R) Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63
https://tinyurl.com/2bdkn28r
S) Brottsbalk (1962:700), kapitel 3 samt 13
https://tinyurl.com/cey7ya4s
T) Skadeståndslag (1972:207)
https://tinyurl.com/sxjxx9hm
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Anmälan av
medborgarförslag om att
låta Transport &
Logistikenheten sköta
patienttransporterna på
Universitetssjukhuset
Örebro
21RS9456

154 (410)

1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Nathalie Bäckbring

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9456

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag om att låta Transport &
Logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
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 4
oktober 2021 om att låta Transport & Logistikenheten sköta
patienttransporterna på Universitetssjukhuset Örebro.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragninsPM regionfullmäktige 2021-12-07, Anmälan av medborgarförslag
om att låta Transport & Logistikenheten sköta patienttransporterna på
universitetssjukhuset Örebro
Medborgarförslaget
Skickas till:
Servicenämnden
Regionservice

www.regionorebrolan.se

155 (410)

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

2 (2)

MEDBORGARFÖRSLAG
Namn

Efternamn

Magnus

Danielsson

Förslaget (Kortfattat namn)
Lt Transport & Logistikenheten skta patienttransporterna inom US

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

¯r 2008 slpptes en bok om min nuvarande arbetsplats, Transport & Logistikenheten vid US.
Bokens titel r "Riddarna p Transportcentralen", och r skriven av Patrik Sderman, tidigare anstlld.
Boken r enligt Sderman ingen pamflett i syfte i att beskriva vrden, utan den handlar om den
yrkeskategorin som oftast inte nmns i politiska diskussioner. I min mening r detta bra - ty dessa
diskussioner bdar sllan gott. S ven i detta fall, och det r drfr som jag lmnar in detta
medborgarfrslag. Det har kommit mig och mina kollegor till knnedom att det har fattats beslut om att
omorganisera inom Regionservice Omrde Frsrjning p s vis att Vrdnra Service ska ta ver ansvaret
fr patienttransporter inom Universitetssjukhuset rebro. Jag ser oroligt p detta, eftersom att jag vet
hur viktigt mitt arbete r. Den frmsta anledningen till att jag vill se detta beslut ndras r eftersom att
patienttransporterna fungerar bra idag. Vi slog nyligen rekord, antalet utfrda transporter uppndde
5699 under en mnad, varav 100 % skedde inom avsedd tid. En annan viktig anledning r att jag r
osker p om beslutsfattare har gjort en erforderlig underskning om hur organisationen kring
patienttransporter ser ut vid Sveriges 6 andra Universitetssjukhus.
Vrdnra Service r en ny organisation med hga ambitioner om att gra det mjligt fr mnga
yrkeskategorier inom vrden att arbete i toppen av sin kompetens, men behovet av
patienttransporter har funnits nda sen sjukhuset blev stort. Detta oroar mig eftersom att detta
utkade ansvar fr patienttransporter fr VNS kommer att frsvra VNS:s skall-krav om att vara
kostnadsneutralt, och drmed frvrida kostnadsbilden vid en frmodad utvrdering. I Region Norrbotten
upphrde VNS i brjan av 2020. Orovckande anekdot eller frebdning? Statens Beredning fr
Medicinsk och Social Utvrdering har sedan 2018 inte identifierat ngon systematisk versikt som
utvrderat vilken effekt infrande av VNS har p patienter, sjukskterskor, eller underskterskor. Om ett
framtida beslut skulle fattas om att omorganisera eller brja spara in inom VNS i Region rebro Ln s
skulle detta kunna drabba vrdpersonalen i slutndan, vilket jag och mina kollegor vill undvika. I
Region Norrbotten anstlldes 6 patienttransportrer, och mjligheten att anstlla vrdbitrden (som p
Sahlgrenska) r ngot som utreds.
Utifrn min och mina kollegors trivsel som transportrer p Transport & Logistikenheten vid US, och
min egna skeptiska syn till breddinfrandet av VNS s hoppas jag ha kunnat f er att frst att arbetet
med patienttransporter vid US ej kan lggas p en s ny organisation. Jag hoppas drfr att
Regionfullmktige tar ett beslut om att lta Transport & Logistikenheten ta hand om
patienttransporter.

Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
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Anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L) om
att representation ska vara
alkoholfri utan undantag
21RS9698

157 (410)

1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
HR-staben, Maria Åkesson

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9698

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att
representation ska vara alkoholfri utan undantag
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region
Örebro län den 11 oktober 2021 om att representation ska vara alkoholfri utan
undantag.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet, HR-staben för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, Anmälan av motion
Motionen

Skickas till:
Regionstyrelsen

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L),
Anna Ågerfalk (L), Birgitta
Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om
utlokalisering av
verksamheter från Örebro
stad
21RS10108
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1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Niklas Tiedermann

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS10108

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem
(L) om utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) har inkommit med en motion om utlokalisering av verksamheter
från Örebro stad.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik
och säkerhet för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07 Motion från Liberalerna om
utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
Motion från Liberalerna om utlokalisering av verksamheter från Örebro stad

Skickas till:
Regionstyrelsen

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L),
Anna Ågerfalk (L), Birgitta
Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om rätten till en
fast läkarkontakt ska
tydliggöras
21RS10580

163 (410)

1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Per Marcusson

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS10580

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem
(L) om rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om rätten har inkommit med motion om att rätten till fast
läkarkontakt ska tydliggöras.
Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-12-07 Motion – rätten till fast
läkarkontakt ska tydliggöras.
Motion – rätten till fast läkarkontakt ska tydliggöras.

Skickas till:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

www.regionorebrolan.se
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Anmälan av motion från
Mats Gunnarsson (MP),
Monika Aune (MP) och
Fredrik Persson (MP) om att
förbättra för finsktalande i
regionen
21RS10593
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1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Per Marcusson

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS10593

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att förbättra för
finsktalande i regionen
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har
inkommit med motion om att förbättra för finsktalande i regionen.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben Hållbar utveckling för
stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07 – Motion om att
förbättrafinsktalande i regionen
Motion om att förbättrafinsktalande i regionen

Skickas till:
Regionstyrelsen

www.regionorebrolan.se

167 (410)

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

Motion till Regionfullmäktige Örebro Län

Örebro 2021-11-02

Förbättra för finsktalande i regionen
I Sverige finns fem stycken minoritetsspråk varav finska är ett. Orsaken är det stora antalet
inflyttade från Finland under olika delar av historien och våra nära band till vår granne i öster.
Region Örebro län och flera av våra kommuner är inräknade i finskt förvaltningsområde. Det
innebär att vi skall kunna ge service till finsktalande (på samma sätt som alla andra
medborgare) men när man går in på vår hemsida finns ingen flik för de som vill få
information på finska. Däremot finns flikar för de som vill läsa på engelska och lättläst
svenska.
Det känns väldigt underligt då vi både som region har det ansvaret och flera kommuner i vårt
län, tex Laxå, Degerfors, Hällefors och Örebro har formell status som finsktalande
förvaltningsområde.
I dagens digitala värld borde detta vara relativt enkelt att lösa.
Miljöpartiet de gröna föreslår därför fullmäktige besluta
Att ge regionledningen i uppdrag att skyndsamt förbättra regionens kommunikation för
finsktalande på hemsidorna och i andra kanaler.
Att finsktalande skall ha möjlighet att få information av finsktalande personal via 1177.
Att skriftlig information skall göras tillgänglig på vårdcentraler och sjukhus i de kommuner
som ingår i finsktalande förvaltningsområde.

Mats Gunnarsson

Monika Aune

Fredrik Persson
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12
om trygg anhalt för
Länsbussar i city kvällstid
21RS10840

169 (410)

1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, June Fors

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS10840

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag om trygg anhalt för
Länsbussar i city kvällstid
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den
10 november 2021 trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för beredning.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till regionfullmäktige den 7 december 2021.
Medborgarförslaget
Skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnd

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

49:411k

Region Örebro län

2 (2)

MEDBORGAR FÖRSLAG
Namn

Annemarie

Efternamn

Kosmowski

Förslaget (Kortfattat namn)
Trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

Mitt förslag gäller linjesträckorna för länsbussarna i Örebro.
Om man är bosatt på landsbygden utanför Örebro och t.ex. ska ut och äta, gå på teater, bio , fest
eller liknande bör man kunna ta bussen hem på ett enkelt och tryggt sätt.
För egen del handlar det om länsbuss 522 men förslaget gäller samtliga länsbussar.
De flesta retaurangerna ligger omkring Stortorget/Stallbacken. Vid hemfärd från stan måste jag
gå till Södra station, Resecentrum eller USÖ. Detta är ett resultat av den nya linjesträckningen
för länsbussarna. Med stopp endast på dessa hållplatser gör att man spar in ett antal minuters
resetid jämfört med tidigare sträckning då bussen passerade genom stan.
Med anledning av rådande läge i centrala Örebro är det otänkbart för mig att passera Krämaren
och gå ned till mörkret vid Södra station.
Lika otänkbart är det för mig att passera Järntorget för att ta mig till Resecentrum. Vid
Resecentrum avgår bussen dessutom från en hållplats långt söderut, vilken ligger väldigt ensligt
och mörkt till.
Till USÖ är det orimligt långt att gå.
Tyvärr är det idag obehagligt att gå dessa sträckor även i sällskap.
Visserligen kan jag åka taxi för 700 kr. Mot bakrund av bl.a. kostnaden för detta slutar det alltid
med att jag struntar i vinet och tar bilen. Samtliga länsbor bör ha samma möjlighet att delta i det
sociala livet i centrala Örebro.
FÖRSLAG:
LÄT BUSSARNA, EFTER KL 18, PASSERA CITYKÄRNAN OCH STANNA TILL VID ETT PAR
LÄMPLIGA PLATSER.
Det vore trygghetsskapande om fler vuxna rörde sig naturligt i city, vilket skulle bli effekten om
det fanns busshållplatser där.
Efter kl 18 tiden lider inte arbetspendlarna av den något längre restiden.
Den tidigare hållplatsen vid konserthuset var inte särskilt trygg den heller, helt avsides och
ensligt, så den ser jag inte som ett bra alternativ.

Den hår sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.

171 (410)
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Anmälan av motion från
Mats Gunnarsson (MP),
Monika Aune (MP) och
Fredrik Persson (MP) om att
upprätta en konkret
handlingsplan för att uppnå
energi och klimatmålen i
energi- och
klimatprogrammet 20212025
21RS10192
172 (410)

1 (1)
Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Maria Boström

Sammanträdesdatum
2021-12-07

FöredragningsPM
Dnr: 21RS10192

Organ
Regionfullmäktige

Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att upprätta en
konkret handlingsplan för att uppnå energi och
klimatmålen i energi- och klimatprogrammet 2021-2025
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 22 oktober 2021 om
att upprätta en konkret handlingsplan för att uppnå energi- och klimatmålen i
energi- och klimatprogrammet 2021-2025.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling, Område energi och klimat
för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, Anmälan av motion
Motionen

Skickas till:
Regionstyrelsen

www.regionorebrolan.se

173 (410)

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

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO

MOTION

2021-10-22

Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och
klimatmålen
Extremvädret sommaren 2018 blev en väckarklocka för många. Plötsligt blev det
tydligt för var och en vilka effekter uppvärmningen av planeten kan få. Parisavtalets
slutsatser om en begränsning av uppvärmningen till högst 2 grader till fick en klarare
innebörd. Överdödligheten i Sverige steg också vid den krisen.
Krafttag krävs alltså för att anpassa men också för att vända utvecklingen.
Människan måste hejda uppvärmningen av planeten och det enda sättet är att
minska utsläppen av klimatfarliga gaser. FN:s klimatpanel talar om att
mänskligheten har cirka 10 år på sig att göra drastiska åtgärder för att sänka de
fossila utsläppen. SMHI prognosticerar att om trettio år är vädret under sommaren
2018 det normala sommarklimatet på våra breddgrader.
Nu har Regionen och Länsstyrelsen för Örebro län antagit ett energi- och
klimatprogram för de kommande fem åren som till största delen följer de nationellt
antagna målen. Likaså har samverkan inletts med näringslivet i ett klimatråd. Det är
bra men en viktig pusselbit saknas. Vi måste göra verkstad för att uppnå målen och
det kräver en konkret handlingsplan för vårt interna arbete. Handlingsplanen måste
dock redovisas och revideras.

Miljöpartiet föreslår fullmäktige
att ge regionstyrelsen i uppdrag att upprätta en konkret handlingsplan
med årliga insatser för att uppnå de mål som finns uppsatta i det nya
energi- och klimatprogrammet.

174 (410)

att handlingsplanen sträcker sig hela vägen fram till 2030 och revideras
vart annat år.
att resultaten från insatserna redovisas varje år i anslutning till
årsredovisningen.

Mats Gunnarsson

Monika Aune

175 (410)

Fredrik Persson
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Avgifter för patienter inom
hälso- och sjukvården 2022
21RS7812

176 (410)

Avgifter för öppenvård och slutenvård
Förslag inför 2022

Förändring Kommentar

Nedanstående avgifter ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård, om inte något annat anges nedan
Läkarbesök i primärvård
200
0
Läkarbesök i specialistvård
Akuta läkarbesök i specialistvård

0
0

Samtliga besök i specialistvård efter remiss från primärvård

300
400
Mellanskillnaden mellan
primärvårdsavgiften och
specialistvårdsavgiften

Övriga behandlingsbesök
Samtliga besök via telefon
Digitala besök i primärvården
Samtliga besök vid vårdcentralernas jourmottagningar
Övriga behandlingsbesök i specialistvården som är akuta
Receptförskrivning utan samband med besök
Förskrivning av profylaktiska (förebyggande) läkemedel
Egenträning
Internetbaserad KBT
Ambulanssjukvård
Ögonbottenfotografering
Bassängträning
Digital rökavvänjning
Behandling inom regionens tandvårdsstöd

200
100
100
300 för samliga besök
300
100
200
200
200/vecka
200
200
200
100
200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt
tandvårdsförordning (1998:1338) § 2

300

Åldersgräns för avgiftsfri öppenvård
Högkostnadsskydd för öppenvård
Screening av bukaorta

till och med 19 år
1 200
200
177 (410)

0
50
0

Gäller fysiska besök och
distansbesök med ögonkontakt

Gäller vid det första besöket i
specialistvården
Gäller inom specialistvården även
för distansbesök med ögonkontakt
Distansbesök med ögonkontakt

Ingår inte i högkostnadsskyddet

För det första besöket efter remiss
från primärvården är avgiften 100
kronor
Patienter som fyllt 85 år är avgiftsbefriade på grund av nationellt
beslut
Ingår inte i högkostnadsskyddet

Screening för tjock- och ändtarmscancer
200
På grund av nationella beslut är mammografi och gynekologisk cellprovtagning avgiftsfri
Slutenvårdsavgift/dygn
110
Åldersgräns för avgiftsfri slutenvård
till och med 19 år
Provtagning i samband med besök
0
Provtagning utan samband med besök
0
Förlängning av sjukintyg, utan besök
100
Verksamheter utan besöksavgift
Barnhälsovård
Mödrahälsovård
Vuxenhabilitering
Samordnad individuell planering
(SIP)
Sprututbytesmottagning
Ungdomsmottagning
Besök hos rehab-koordinator
Maria ungdom
Gryningen (BUP i Karlskoga, för
småbarnsföräldrar)
Öppen rättspsykiatrisk vård
Riktade hälsoundersökningar på
vårdcentralerna i Hällefors och
Kopparberg
Tidsgräns för kostnadsfri avbokning/ombokning av
tidsbokade besök
24 timmar
Specialistläkarbesök: 300
kronor. Övriga tidsbokade
Avgift vid uteblivande eller för sent återbud
besök: 200 kronor
Centrum för hjälpmedel (besök
där förskrivare inom Region
Örebro län eller kommun har
Verksamheter som är undantagna från uteblivandeavgiften: kallat patienten)
Screeningsundersökningar
Smittskydd
STI-mottagning
Ungdomsmottagning
178 (410)

0

Ingår inte i högkostnadsskyddet

10
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

Ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vuxenhabiliteringen
Vårdcentralernas
jourmottagningar
Primärvårdens
samtalsmottagning för barn och
ungas psykiska hälsa
Barnhälsovård
Mödrahälsvården,
graviditetsrelaterade besök
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0
0

0
0
0

Avgifter för hjälpmedel
Förslag inför 2022
Personliga hjälpmedel

Skillnad mot 2021 Kommentar

Varje individ behöver betala maximalt en abonnemangsavgift
Övriga hjälpmedel som inte är individmärkta och som inte anges nedan utlånas utan avgift till patienten.

0
0

Centrum för hjälpmedel
Abonnemangsavgift för individmärkta, personliga hjälpmedel (för
personer över 20 år), exklusive rollatorer
Service-, installations- och reparationsavgift (för personer över 20 år)
Vid kraftigt nedsmutsat hjälpmedel, avgift för rengöring
Transportavgift (ej inkontinenshjälpmedel)

0
0
0
0

Transportavgift inkontinenshjälpmedel
Transportavgift inkontinenshjälpmedel, utöver ovanstående
Hyresavgift för trehjulig cykel för barn under 20 år (hyra per
utlåningstillfälle)
Engångsavgift för lån av rollator
Eldrivna rullstolar med manuell styrning
Påskjutsmotorer

65/månad oavsett antal
hjälpmedel
100
500
200
400 kr/6 transporter per löpande
kalenderår
200
500
250
Startavgift 500, därefter
abonnemangsavgift enligt ovan
Startavgift 500, därefter
abonnemangsavgift enligt ovan

0
0
0
0
0
0

Audiologiska kliniken

Abonnemangsavgift för individmärkta, personliga hjälpmedel (för
personer 20 år och äldre)
Service-, installations- och reparationsavgift (för personer över 20 år)

65/månad oavsett antal
hjälpmedel
100

0
0

65/månad oavsett antal
hjälpmedel
100
0

0
0
0

Syncentralen

Abonnemangsavgift för individmärkta personliga hjälpmedel (för
personer 20 år och äldre)
Service- och reparationsavgift
Glasögonbåge för barn och unga under 20 år
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Glasögonbåge för personer över 20 år
500
0
Avståndsglas
150/st*
0
Läsglas till addition 5,0
100/st*
0
Från 5,0 och uppåt
0
0
Bifokalglas
150/st*
0
Progressivt glas
600/st*
0
Slipat solglas i båge
200/st*
0
Solförhängare
200
0
Behandling av glas (bland annat antireflexbehandling och
hårdbehandling)
100 per glas och behandling*
0
Avgift markerad med asterisk enligt ovan tas ej ut för barn 0-20 år (fram till 20-årsdagen) som är patient på Syncentralen för ett par glasögon
enligt remiss/recept. För reservglasögon/extra par tas avgift enligt ovan ut.
Kontaktlinser
Barn och ungdom 0-20 år får kostnadsfritt kontaktlinser på medicinsk indikation.
Följande egenavgifter gäller för kontaktlinser på medicinsk indikation från och med 20 års ålder:
1 000/öga
0
Nytillpassning inkl lins
Omtillpassning inkl lins
600/öga
0
Månadslinser
200/öga och halvår
0
Ny kontaktlins
400
0
Avgiften kan maximalt bli 2 800 kr/år (exklusive besöksavgifter). Eventuellt överskjutande avgift subventioneras av regionen.
Kontaktlinsvätska är kostnadsfri för barn 0-20 år.
Ortopedteknik
Skor och sandaler, från 20 år
Skor och sandaler, under 20 år
Skoinlägg, från 20 år
Skoinlägg, under 20 år
Skoändring/kolfibersula, från 20 år
Skoändring/kolfibersula, under 20 år
Knäortos, från 20 år
Helbenortos, från 20 år
Ankelfotortos, från 20 år
Höftortos, från 20 år
Arm- och handortos, från 20 år
Nackkrage, från 20 år

800
400
800
400
400
200
800
800
800
800
400
400
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0
0
0
0
Nytt: Kolfibersula
Nytt: Kolfibersula
0
800
0
800
0
400

Rigid och mjuk korsett/gördel, från 20 år
Bråckband, BH, SI bälte, från 20 år
Service- och reparationsavgift (hos tekniker), från 20 år

800
400
100

Mjuk korsett: 0,
Gördel 400, Rigid
korsett 800
0
0

65/månad
400
170

0
400
0

Behandlingshjälpmedel:
Andningshjälpmedel vid obstruktivt sömnapnésyndrom (CPAP)
Apnéskena, från 20 år
Peruk

Inkontinenshjälpmedel, årsavgift
Kompressionsstrumpa, per strumpa
TENS

170
170
65/månad

182 (410)

0
0
0

Ingår i högkostnadsskyddet
för öppenvård

