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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 xx april
2020 klockan xx, samt
att ordföranden, ……………………………………(S) och
……………………………………(MP) med ……………………………………(S) och
……………………………………(MP) som ersättare ska justera protokollet.
4. Skrivelser till regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Johannes Nilssons (V) och Matilda Grebestams (S) begärda entlediganden, samt
att överlämna skrivelsen till Länsstyrelsen Örebro och valberedningen.
Sammanfattning

20RS1673
Från Johannes Nilsson (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
20RS1035-12, 22, 23, 27, 40, 68, 70, 72, 73
Synpunkter från medborgare på ledningen i Region Örebro län.
20RS2241
Patientnämnden har överlämnat rapporten Synpunkter och klagomål, återkommande resultat
i patientnämndens rapporter.
20RS2242
Patientnämnden har överlämnat rapporten Synpunkter och klagomål som avser intyg.
20RS2823
Från Örebro tingsrätt med beslut om entledigande av juryman Matilda Grebestam (S).
Beslutsunderlag

•
•

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
Frågor och synpunkter till Region Örebro län
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frågor och synpunkter till Region Örebro län
Synpunkter på tillsättande av verksamhetschef vid Universitetssjukvårdens
forskningscentrum
Synpunkter på Region Örebro län
Frågor och synpunkter till Region Örebro län
Frågor och synpunkter till Region Örebro län
Påminnelse - Begäran om allmän handling
Begäran om allmän handling
Frågor och synpunkter till Region Örebro län
Synpunkter och klagomål, återkommande resultat i patientnämndens rapporter
Synpunkter och klagomål som avser intyg
Entledigande från Örebro tingsrätt Matilda Grebestam

5. Anmälan av interpellationer och frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas.
20RS2735
Jihad Menhem (V) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande,
Karin Sundin (S), om rasism som drabbar vårdpersonal.
20RS2736
Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande, Karin Sundin (S), om långa köer till Aurorabehandling.
20RS2768
Patrik Nyström (SD) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande, Karin Sundin (S), om bemanning av förlossningen på Universitetssjukhuset i
Örebro i sommar.
Beslutsunderlag

•
•
•

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

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län om att avveckla
Örebro flygplats.
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Medborgarförslaget har överlämnats till regionkansliet – ekonomistaben för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
avveckling av Örebro flygplats
Medborgarförslag - Avveckling av Örebro flygplats

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till regionstyrelsen besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 6 februari 2020
om administration av gratis sjukvård till regionanställda.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för HR.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
administration av gratis sjukvård till regionanställda
Medborgarförslag - Administration av gratis sjukvård till regionanställda

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 2020
om att införa studentrabatt på busskort.
Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
studentrabatt på busskortet
Medborgarförslag - Studentrabatt på busskortet
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9. Anmälan av medborgarförslag om busskort för elever på folkhögskolor
Diarienummer: 20RS1445
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
busskort för elever på folkhögskolorna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
busskort för elever på folkhögskolor
Medborgarförslag - Busskort

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
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att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
protest mot busspriserna.
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Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•
•

Handläggning av medborgarförslag, protest mot busspriserna 4
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
protest mot busspriserna
Medborgarförslag - Protest mot busspriserna

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
att kollektivtrafik är dyrt.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om att
kollektivtrafik är dyrt
Medborgarförslag - Kollektivtrafik är dyrt

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
säkerhet att ta sig till och från busshållplatsen Kävesta Västra.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
säkerhet för att ta sig till och från busshållsplatsen vid Kävesta västra
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•

Medborgarförslag - Säkerhet för att ta sig till och från busshållsplatsen

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
sänkt pris på lokaltrafiken.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
sänkt pris på lokaltrafiken
Medborgarförslag - Sänk pris på lokaltrafiken

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
fler turer till/från Kävesta folkhögskola.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om fler
bussturer till och från Kävesta
Medborgarförslag - Lokaltrafik

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

Regionfullmäktige besluta
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att överlåta till folktandvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 2020
om billigare tandvård.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Folktandvården.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
billigare tandvård
Medborgarförslag - Billigare tandvård

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
billigare besök på vårdcentralen.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för hälsooch sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
billigare besök på vårdcentralen
Medborgarförslag - Billigare att besöka vårdcentral

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till regional tillväxtnämnd att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om
att öppna ett hunddagis på Kävesta folkhögskola.
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Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – utbildning och
arbetsmarknad.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om att
öppna hunddagis på Kävesta folkhögskola
Medborgarförslag - Hunddagis på Kävesta folkhögskola

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

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

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
parkeringar utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning
Medborgarförslag om parkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning,
Universitetssjukhuset Örebro

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) till Region Örebro län den
21 januari 2020 om att utreda möjligheten att införa och etablera ett ungdomsfullmäktige.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för administration,
juridik och säkerhet för stöd i beredningen.
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Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Willhelm
Sundman (L), utreda möjligheten att införande och etablera ungdomsfullmäktige
Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett
ungdomfullmäktige i Region Örebro län

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) till
Region Örebro län den 22 januari 2020 om att införa en förseningsersättning för färdtjänst
och sjukresor.
Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling - trafik och
samhällsplanering för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad
Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att införa en förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor
Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län gällande förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor -Vänsterpartiet (V)

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 4
februari 2020 om att regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en kontaktperson från
vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för administration,
juridik och säkerhet.
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Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad
Menhem (V) om att fullmäktiges presidium ska knyta till sig en kontaktperson från de
partier som inte ingår i presidiet
Motion - Demokrati för alla, inte bara några få

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) om att
erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett.
Motionen har för beredning lämnats över till Regionkansliet – staben för hälso- och
sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Patrik
Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga
lasarett
Motion om att erbjuda planerade kejsarsnitt på Karlskoga lasarett

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen för beredning till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

En motion har inkommit till Region Örebro län den 24 februari 2020 från Anneli Mylly (V)
om Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben Hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Anneli Mylly
(V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara
akutsjukhuset i Lindesberg
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27. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med
resebehov
Diarienummer: 20RS2403
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

En motion har inkommit till Region Örebro län den 5 mars 2020 från Mats Gunnarsson
(MP) om att stötta studenter med resebehov.
Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling, område trafik och
samhällsplanering.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov
Motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till
Region Örebro län den 10 mars 2020 om att utgå från klimatmålen i alla beslut.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hållbar utveckling
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla beslut
Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från
klimatmålen i alla beslut

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli
Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om
att minska antalet dödfödda barn i Örebro län.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad
Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth
Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) o
Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson,
Kenneth Lantz och Maria Odheim Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län

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

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att
vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet – staben för hälso- och sjukvård.
31. Anmälan av motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz,
Margareta Carlsson, Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) om
sammanträden på distans
Diarienummer: 20RS3058
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen, samt
att ta anmälan till protokollet.
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Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz,
Anneli Mylly och Maria Odheim Nielsen (V) den 23 mars 2020 om sammanträden på
distans.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av motion från Jihad
Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson (V), Anneli
Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) o
Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson,
Anneli Mylly och Marie Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans

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

Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 20 mars 2020 om
ändringar till förutsättningar för öppnande av förlossning i Karlskoga.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet – staben för hälsooch sjukvård.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, anmälan av medborgarförslag om
öppnande av förlossningen i Karlskoga
Medborgarförslag - Ändringar till förutsättningar för öppnande av Förlossning i
Karlskoga

33. Aktuell regioninformation

34. Genomförande av sammanträden i regionfullmäktige, regionstyrelsen och
nämnder på distans
Diarienummer: 20RS2772
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att genom detta beslut införa möjligheten till att ledamot i regionfullmäktige ska kunna
delta i sammanträde på distans,
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att ledamot i regionstyrelse, nämnder, beredningar och utskott ska kunna delta i
sammanträde på distans i den utsträckning som regionstyrelsen respektive nämnden beslutar
att så ska kunna ske,
att möjligheten till deltagande på distans endast får ske om de förutsättningar som anges i
kommunallagens 5 kap 16 § är uppfyllda samt
att detta beslut utgör ett tillägg till ”Bestämmelser för politiska organ i Region Örebro län.
Sammanfattning

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

•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, genomförande av sammanträden i
regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder på distans

35. Revidering av tidplan för verksamhetsplan med budget 2021 med mera
Diarienummer: 19RS9855
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att den tidigare beslutade tidplanen för verksamhetsplan med budget 2021 revideras så att
beslut om verksamhetsplan med budget 2021 ska kunna fattas vid regionfullmäktiges
sammanträde i november 2020 samt
att regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om hur tidplanen i övrigt ska justeras för att
anpassas till ovanstående beslut liksom att fatta beslut om förändrade
planeringsförutsättningar.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om en förändrad årscykel för arbetet med budget,
verksamhetsplan, flerårsplaner och planeringsförutsättningar. Regionstyrelsen har sedan den
28 januari 2020 beslutat om tidsplan verksamhetsplan med budget 2021 och uppföljning
2020. Regionstyrelsen beslutade därefter den 27 februari 2020 om förutsättningar för
verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022 – 2023.
Förutsättningarna för att kunna genomföra budgetarbetet enligt tidplanen och de beslutade
förutsättningarna har nu till följd av den pågående pandemin förändrats i grunden. Det är
därför nödvändigt att ändra tidplanen med målet att regionfullmäktige istället ska kunna
besluta om budget med verksamhetsplan för 2021 i november 2020. Regionstyrelsen ges
också i uppdrag att besluta om de förändringar i tidplan och i planeringsförutsättningarna
som är nödvändiga under de nya omständigheterna.
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Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, reviderad tidplan för verksamhetsplan
och budget 2021

36. Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år
2020
Diarienummer: 19RS9019
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB för
2020 och framåt, samt
att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI Företagspartner
Mälardalen AB för 2020.
Sammanfattning

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

•
•
•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, ägaranvisning samt finansiering av
ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 2020
Almi Mälardalen AB - Bilaga 1 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen
AB
Almi Mälardalen AB - Bilaga 2 Förslag till överenskommelse mellan ägare om
finansiering av verksamheten 2020
Almi Mälardalen AB - Bilaga 3 Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde
Företagspartner

37. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Diarienummer: 20RS2356
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt kommunallagen 5 kap. 33 §,
anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
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Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns en motion och sex
medborgarförslag som inte är besvarade inom tidsramen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-03-31, redovisning av obesvarade motioner
och medborgarförslag
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

38. Allmän frågestund för ledamöterna

39. Besvarande av frågor
. 9DOlUHQGHQ
4. Avslutning

19 (196)

www.regionorebrolan.se

