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

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

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

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

2. Upprop

3. Protokollsjustering

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   justering av protokollet sker på Rådhuset Sessionssalen, Örebro, den 17 juni 2020 i 
direkt anslutning till sammanträdets slut, samt 

att   ordföranden, ……………………………………(C) och 
……………………………………(L) med ……………………………………(C) och 
……………………………………(L) som ersättare ska justera protokollet. 

4. Skrivelser till regionfullmäktige

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 
att   bevilja Carina Sättermans (S) och Mats Einestams (L) begärda entledigande, samt 

att   överlämna skrivelserna till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro. 

Sammanfattning 
20RS3830 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Jämlik förebyggande vård. 

20RS3832 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning anskaffning av 
medicinteknisk utrustning. 

20RS3833 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Tåg i Bergslagen AB - granskning 
av ägarstyrning. 

20RS5388 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Löpande intern kontroll i 
administrativa rutiner. 

20RS1673 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Marie Krantz (V) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Johannes Nilsson (V) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med den 
3 april 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

20RS3899 
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Från Carina Sätterman (S) med begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i 
regionfullmäktige och ersättare i gemensamma nämnden för företagshälsovård, tolk- och 
översättarservice. 

20RS3900 
Från Mats Einestam (L) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
folktandvårdsnämnden. 

20RS4742 
Patientnämnden har överlämnat Helårsanalys av 2019 års ärenden: Olika patienter - olika 
klagomål. 

20RS3068 
Synpunkter från medborgare avseende abonnemangsavgifter för personliga hjälpmedel. 

20RS1035-83, 90, 92, 93, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 118, 138, 152 
Synpunkter från medborgare avseende Region Örebro läns ledning. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsrapport - Jämlik förebyggande vård
 Revisionsrapport - Granskning anskaffning av medicinteknisk utrustning
 Revisionsrapport - Tåg i Bergslagen AB - Granskning av ägarstyrning
 Revisionsrapport - Löpande intern kontroll i administrativa rutiner
 Besked om ny ledamot i landstingsfullmäktige
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
 Helårsanalys av 2019 års ärenden, olika patienter, olika klagomål
 personliga hjälpmedel, 20RS3068-1
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning,  20RS1035-82
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-90
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning,  20RS1035-92
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-93
 Överklagande till Förvaltningsrätten i Karlstad, regionfullmäktiges protokoll 2020-03-

31, 20RS1035-101
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-102
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-103
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-104
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-105
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-109
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-118
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-138
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-152

5. Anmälan av interpellationer och frågor

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   interpellationerna får ställas. 
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20RS4498 
Mats Seijboldt (-) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Nina Höijer (S), om åtgärder i kollektivtrafiken med anledning av covid-19. 

20RS4497 
Mats Seijboldt (-) har ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 
Nina Höijer (S), om kunders betalningsmoral i kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation Covid-19
 Interpellation Betalningsmoral

6. Anmälan av medborgarförslag om att spara på gratis sjukresor på buss
Diarienummer: 20RS3564 

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 31 mars 2020 om 
att spara på gratis sjukresor på buss. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regional utveckling – enheten för 
serviceresor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, anmälan av medborgarförslag om att

spara på gratis sjukresor med buss
 Medborgarförslag, spara på gratis sjukresor med buss

7. Anmälan av medborgarförslag om förbättring av vägstandard på länsväg
751 och 745
Diarienummer: 20RS4888 

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 maj 2020 om 
förbättring av vägstandard på länsväg 751 och 745. 
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Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, anmälan av medborgarförslag om

förbättring av vägstandard på länsväg 751 och 745
 Medborgarförslag, förbättring vägstandard väg 751, 745

8. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa
avgifterna på hjälpmedel
Diarienummer: 20RS5671 

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) den 25 maj 2020 om att 
avskaffa de orättvisa avgifterna på hjälpmedel. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, anmälan av motion från Jihad

Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa avgifter för hjälpmedel
 Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel

9. Kompletteringsval till valberedningen

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   utse Eje Cesar (KD) som ersättare i valberedningen efter Marie Holm (KD). 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beviljade Marie Holm (KD) begäran om entledigande från uppdraget 
som ersättare i valberedningen den 25 oktober 2019. 

10. Aktuell regioninformation

11. Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
Diarienummer: 20RS2861 
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Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   årsredovisningar 2019 för bolagen Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården 
Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län AB, Länstrafiken Örebro AB, Landstingsbolaget i 
Örebro AB, Länsteatern Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB, Alfred Nobel 
Science Park AB och Länsmusiken i Örebro AB läggs med godkännande till handlingarna, 
samt 

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

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

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

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

4. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts
av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Sammanfattning 
Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019 
innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av 
vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag 
till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger 
hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska 
utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro 
läns Förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till 
stämmoombud för dotterbolag till Region Örebro läns Förvaltnings AB. 

Eftersom ett antal av de regionägda bolagen som ägs tillsammans med en eller flera andra 
organisationer hållit årsstämmor före regionfullmäktiges sammanträde den 17 juni fattade 
regionstyrelsen beslut om dessa. Övriga bolag beslutas av regionfullmäktige. Dessa är 
Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län 
AB, Länstrafiken Örebro AB, Landstingsbolaget i Örebro AB, Länsteatern Örebro AB, 
Scantec AB, Örebro läns flygplats AB, Alfred Nobel Science Park AB och Länsmusiken i 
Örebro AB. Samtliga dessa bolag ingår i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern, 
varför förslag till instruktioner till stämmoombuden har behandlats på styrelsesammanträde i 
moderbolaget den 2 juni. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, godkännande av ägda bolags

årsredovisningar 2019
 Region Örebro läns förvaltnings AB årsredovisning 2019
 Länsgården Fastigheter AB årsredovisning 2019 - med revisionsberättelse
 Bussdepåer i Örebro län AB årsredovisning 2019 - med revisionsberättelse
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 Årsredovisning 2019 Länstrafiken Örebro AB
 Landstingsbolaget i Örebro AB årsredovisning 2019
 Länsteatern Örebro AB Årsredovisning 2019
 Årsredovisning 2019 Scantec AB
 Örebro läns flygplats AB årsredovisning 2019
 Alfred Nobel Science Park Årsredovisning 2019
 Länsmusiken i Örebro AB Årsredovisning 2019

12. Region Örebro läns årsredovisning 2019 - även prövning av ansvarsfrihet
Diarienummer: 20RS255 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   godkänna årsredovisning för 2019, 

att   överföra investeringsmedel om sammanlagt 708 miljoner kronor till 2020 års budget, 
samt 

att   fastställa framlagt förslag till eget kapital år 2019 för Hälsoval -429,0 miljoner kronor, 
Folktandvården -98,5 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa och 
tolkförmedling 41,4 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2019 för Region Örebro län för 
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning. 
Tidigare beslutade investeringar om 708 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid 
utgången av 2019 föreslås föras över till 2020 års investeringsbudget. 
I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska 
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensamma nämnden för 
företagshälsa och tolkförmedling. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, Region Örebro läns årsredovisning

2019
 Region Örebro läns årsredovisning 2019
 Verksamheternas resultat 2019
 Revisorernas verksamhetsberättelse 2019
 Revisorernas redogörelse 2019
 De sakkunnigas rapporter i sammandrag 2019
 Revisionsberättelse för Region Örebro län 2019
 Granskning av Varuförsörjningsnämnden
 Möjlighet att inkomma med förklaring på revisorernas anmärkning avseende

Varuförsörjningsnämnden
 Förklaring av revisorernas anmärkning avseende Varuförsörjningsnämnden

13. Årsredovisning 2019 och budget 2021 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
Diarienummer: 20RS4094 
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Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2019, 

att   bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för 
verksamhetsåret 2019 samt 

att   godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad 
Strålbehandling för år 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 
2019 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023 
för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, årsredovisning och revisionsberättelse

2019 - Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 – Kommunalförbundet Avancerad

Strålbehandling
 Verksamhetsplan och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

14. Ny medlem (Nora kommun) i den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Diarienummer: 20RS5013 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, ny medlem (Nora kommun)

gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 Ansökan från Nora kommun om medlem i den gemensamma nämnden för

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 Reglemente, gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och

översättarservice
 Samverkansavtal, gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och

översättarservice

15. Revidering av Region Örebro läns finanspolicy
Diarienummer: 19RS9816 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   fastställa förslaget till finanspolicy. 

Sammanfattning 
Region Örebro län finanspolicy antogs under vintern 2017. 

Finanspolicyn ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de 
finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som 
identifieras i det löpande arbetet. 

9 (719)



Föredragningslista 

www.regionorebrolan.se 

Förslaget till förändring av finanspolicy innefattar justering mellan tillgångsslagen i 
kapitalportföljen samt en justering av hållbarhetsavsnittet. Andelen räntebärande 
värdepapper föreslås minska i normalportföljen, samtidigt som andelen alternativa 
investeringar föreslås öka i motsvarande andel. Hållbarhetsavsnittet utökas med en skrivning 
om att Region Örebro län uppmuntrar investeringar som är förenade med FN:s globala mål 
för hållbar utveckling, ett tillägg för exkludering av fossila bränslen samt förtydligande 
kring kontroversiella vapen och internationella konventioner. 

Förslag till justeringar mellan tillgångsslagen är en effekt av det fortsatt låga ränteläget på 
finansmarknaderna vilket gör att ränteplaceringar ger svag till negativ avkastning. En större 
andel alternativa placeringar ökar riskspridningen i kapitalportföljen samtidigt som det ger 
möjlighet till fler avkastningskällor. Justeringen i hållbarhetsavsnittet drivs dels av 
förändringar på finansmarknaden som i allt större grad exkluderar produktion av fossila 
bränslen och dels av incitament att kapitalportföljen ska vara i linje med FN:s globala mål 
för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, revidering av Region Örebro läns

finanspolicy
 Bilaga till revidering av finanspolicy för Region Örebro län
 Tilläggsyrkande från Miljöpartiet, finanspolicy

16. Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023
Diarienummer: 19RS8875 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   fastställa redovisat förslag till Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023. 

Sammanfattning 
Enligt 17§ bibliotekslagen (2013:801) ska regioner anta planer för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. För Region Örebro läns del handlar det om sjukhusbibliotek, 
folkhögskolebibliotek och den regionala biblioteksverksamhet som beskrivs i 11§ . 
Biblioteksplanen för Region Örebro län ska gälla 2020 – 2023 och utgå från den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, biblioteksplan för Region Örebro län

2020-2023
 Biblioteksplan 2020-2023
 Skriftligt yrkande från Sverigedemokraterna, biblioteksplan 2020-2023

17. Egenavgift vid serologisk provtagning avseende covid-19
Diarienummer: 20RS6411 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att   införa egenavgift om 200 kronor för serologisk provtagning avseende covid-19 för 
personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framgår av överenskommelse 
mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Sammanfattning 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har förhandlat fram en 
överenskommelse för att säkerställa tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning 
avseende testning för covid-19. Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende 
pågående sjukdom med så kallad PCR-analys men avser också serologisk testning som 
detekterar antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. SKR rekommenderar också 
regionerna att införa en egenavgift för serologiska tester motsvarande en nivå av 200 kronor. 

Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av 
personal. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal 
inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst. Överenskommelsen anger vidare att 
serologisk testning erbjuds övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift. Skrivningen 
avseende egenavgift innebär att serologisk provtagning av enskilda inte är att betrakta som 
en åtgärd som ingår i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte är att betrakta som 
kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta sålunda inte i 
högkostnadsskyddet. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vid sitt sammanträde den 16 
juni 2020 ta ställning ett antagande av överenskommelsen. Nämnden har också att ta 
ställning till ett förslag om att nämnden ska föreslå regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att 
besluta om en egenavgift om 200 kronor för den delen av befolkningen som inte omfattas av 
den nämnda avgiftsfriheten. Regionstyrelsen kommer också att kunna ta ställning till 
förslaget vid sammanträde den 17 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-06-17, egenavgift vid serologisk testning

avseende covid-19
 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner och regeringen om ökad

nationell testning för covid-19
 Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19

18. Allmän frågestund för ledamöterna

19. Besvarande av frågor

20. Valärenden

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Valärenden 2020-06-17

21. Avslutning
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