
 

 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

Kallelse 

Sammanträde med: 

Regionfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2020-09-24 
Tid: kl. 09:00 - cirka 19:00 
Plats: Sessionsalen Rådhuset Örebro 

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. 

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 1 (737) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Föredragningslista 

1. Sammanträdets öppnande 

2. Upprop 

3. Protokollsjustering 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den 1 oktober 
2020 klockan 15.00, samt 

att ordföranden, ……………………………………………….. (KD) och 
……………………………………………….. (SD) med 
……………………………………………….. (KD) och 
……………………………………………….. (SD) som ersättare ska justera protokollet. 

4. Skrivelser till regionfullmäktige 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att bevilja Hendrik Biljoos (L), Christer Jönssons (L), Mats Seijboldts (-), Lena Källströms 
(S), Mats Gunnarssons (MP), Behcet Barsoms (KD), Roger Rådströms (S) begäran om 
entledigande, samt 

att överlämnat skrivelsen till valberedningen. 

Sammanfattning 
20RS7112 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av tillgänglighet till 
vården; delrapport 1 - uppföljande granskning av tillgängligheten inom primärvården". 

20RS7113 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av 
varuförsörjningsnämnden - upphandling och byte av tredjepartsleverantör av 
förbrukningsmaterial". 

20RS8163 
Hendrik Biljoo (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
forsknings- och utbildningsnämnden. 

20RS8219 
Patientnämnden har överlämnat sammanställning över inkomna klagomål på hälso- och 
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Föredragningslista 

sjukvården kopplat till Corona. 

20RS8341 
Christer Jönsson (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
folktandvårdsnämnden. 

20RS3253 
Mats Seijboldt (-) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

20RS8845 
Lena Källström (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ordförande i 
Länsteatern Örebro AB. 

20RS9131 
Mats Gunnarsson (MP) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare 
i Varuförsörjningsnämnden. 

20RS9344 
Öppet brev från styrelsen i föreningen Rädda BB/förlossningen och lasarettet i Karlskoga 
avseende förlossningen och den allmänna situationen vid Karlskoga lasarett. 

20RS9364 
Behcet Barsom (KD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ordförande 
i Varuförsörjningsnämnden. 

20RS6973 
Öppet brev från Synskadades Riksförbund 

20RS1035-158, 159, 169, 170, 172, 178, 199, 202, 207, 214, 217, 219, 222 
Synpunkter från medborgare avseende Region Örebro läns ledning. 

20RS9428 
Roger Rådström (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsrapport - Granskning av tillgänglighet till vården, delrapport 1 - uppföljande 

granskning av tillgängligheten inom primärvården 
 Revisionsrapport - Granskning av varuförsörjningsnämnden - upphandling och byte av 

tredjepartsleverantör av förbrukningsmaterial 
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ledamot i forsknings- och 

utbildningsnämnden 
 Patientnämndens sammanställning över inkomna klagomål på hälso- och sjukvården 

kopplat till corona 
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag sóm ledamot i folktandvårdsnämnden 
 Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige 
 Begäran om entledigande från uppdraget som ordförande i Länsteatern Örebro AB 
 Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i Varuförsörjningsnämnden 
 Synpunkter till ledamöter i Region Örebro läns Regionstyrelse gällande förlossningen 

och den allmänna situationen vid Karlskoga lasarett 
 Begäran om entledigande från uppdraget som ordförande i Varuförsörjningsnämnden 
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Föredragningslista 

 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-158 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-159 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-169 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-170 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-172 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-178 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-199 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-202 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-207 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-214 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-217 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-219 
 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 20RS1035-222 
 Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige 

5. Anmälan av interpellationer och frågor 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att interpellationerna får ställas. 

Sammanfattning 
20RS9001 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om varför det är så lite hemdialys i vårt län. 

20RS9372 
Jihad Menhem (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas 
Svahn (S) om fakturering av utlånade hjälpmedel. 

20RS9448 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till vice ordförande i 
Varuförsörjningsnämnden, Tommy Levinsson (S) om inköp av sjukvårdsmaterial från Kina. 

20RS9475 
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 
Karin Sundin (S) om att det måste bli lättare att nå sjukvården. 

20RS9476 
Pär-Ove Lindqvist (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om neddragningar av primärjouren på Lindesbergs 
lasarett. 

20RS9485 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om situationen för AT-läkare. 

20RS9487 
Sebastian Cehlin (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 

5 (737) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


 

 

             

 
          

          

 
            
          
          
             
         

 
        
            
          

            
         

  

   
  

        

       

 
                

            
 

            

 
       

           

           
       

               
   

  

   
  

          

       

Föredragningslista 

sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om när barn med psykisk ohälsa ska få hjälp. 

20RS9536 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden, Nina Höijer (S) om dags för en prova på-kampanj. 

Beslutsunderlag 
 Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om varför så lite hemdialys i vårt län 
 Interpellation från Jihad Menhem (V) om fakturering av utlåtande hjälpmedel 
 Interpellation från Willhelm Sundman (L) om inköp av sjukvårdsmaterial från Kina 
 Interpellation från Ola Karlsson (M) om att det måste bli lättare att nå sjukvården 
 Interpellation från Pär-Ove Lindqvist (M) om neddragning av primärjouren på 

Lindesbergs lasarett 
 Interpellation från Willhelm Sundman (L) om situationen för AT-läkare 
 Interpellation från Sebastian Cehlin (M), när ska barn med psykisk ohälsa få hjälp 
 Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om dags för en prova på-kampanj 

6. Anmälan av motion från Wilhelm Sundman (L) om att införa möjligheten att
emittera gröna obligationer för framtida investeringar i Region Örebro län 
Diarienummer: 20RS6617 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) den 16 juni 2020 om att 
införa möjligheten att emittera gröna obligationer för framtida investeringar i Region Örebro 
län. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Ekonomi för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Wilhelm 

Sundman (L) om att införa möjligheten att emittera gröna obligationer för framtida 
investeringar 

 Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa möjligheten att emittera gröna
obligationer för framtida investeringar i Region Örebro län 

7. Anmälan 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 remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion inkommit den 18 augusti 2020 från Jihad Menhem (V) om att ge alla 
barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin. 

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

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Jihad

Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin 
 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt 

TBE-vaccin 

8. Anmälan av medborgarförslag om att de kommunala äldreboendena och 
den kommunala hemsjukvården borde ligga under landstingets ansvar 
Diarienummer: 20RS6550 

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 15 juni 2020 om 
att de kommunala äldreboendena och den kommunala hemsjukvården borde ligga under 
landstingets ansvar. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionkansliet – staben Hälso- och sjukvård för 
stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av medborgarförslag om att 

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

 Medborgarförslag - Personal på landsting och kommun 

9. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 
Diarienummer: 20RS8999 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning 
Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat in en 
motion den 1 september 2020. Motionen handlar om att stötta studenter med extra 
resebehov i Grythyttan. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling – Trafik och samhällsplanering för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att stötta studenter 
med extra resebehov i Grythyttan 

 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om 
att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 

10. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga 
elledningar 
Diarienummer: 20RS9000 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen för beredning till samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat in en 
motion den 1 september 2020. Motionen handlar om att starta tågtrafik till/från Nora utan att 
bygga elledningar. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling – Trafik och samhällsplanering för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik 
till/från Nora utan att bygga elledningar 

 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om 
att starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar 

11. Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas 
inom BUP och första linjen 
Diarienummer: 20RS9189 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel för 
beredning, samt 
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Föredragningslista 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) till Region Örebro län den 8 
september 2020 om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen. 

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

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Anneli Mylly 

(V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 
 Motion - Resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 

12. Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att skapa ”en väg in” för barn 
och unga med psykisk ohälsa 
Diarienummer: 20RS9186 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel för 
beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) till Region Örebro län den 8 
september 2020 om att skapa ”en väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa. 

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

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Anneli Mylly 

(V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 
 Motion - Skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 

13. Kompletteringsval till valberedningen 
Diarienummer: 20RS8981 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att utse …………………………………….. (KD) som ledamot under Behcet Barsoms 
(KD) sjukskrivning. 

Sammanfattning 
Bechet Barsom (KD) är sjukskriven och därför beviljar regionfullmäktige honom ledighet 
från uppdraget som ledamot i valberedningen. 
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En ny ersättare väljs av regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, kompletteringsval till valberedningen 

14. Aktuell regioninformation 

15. Region Örebro läns delårsrapport 2020 
Diarienummer: 20RS5834 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per juli 2020 samt 

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar. 

Sammanfattning 
Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 sker vid 
delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas 
utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i 
verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, 
redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga 
personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av 
nämndernas delårsrapporter. 

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning 
över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig påverkan för individer och på 
verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. 
Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög 
grad. 

Region Örebro län redovisar per juli ett negativt resultat med -84 miljoner kronor. 
Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott på -144 miljoner kronor. 
Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 182 miljoner kronor, exklusive 
orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Helårsprognosen per juli uppgår till 
100 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till ett underskott på 
-207 miljoner kronor. 

Den 24 augusti presenterade Sveriges kommuner och regioner, SKR, en 
skatteunderlagsprognos för 2020 och de kommande åren. Prognosen innebär ett positivare 
utfall för 2020, med cirka 170 miljoner kronor, jämfört med SKRs prognos från april. Mot 
bakgrund av fortsatt stor osäkerhet om såväl skatteunderlagets utveckling som utfallet av 
ansökningarna om statsbidrag för extrakostnader relaterat till Covid-19, har prognosen 
lämnats oförändrad. 

Investeringar beräknas uppgå till 1 010 miljoner kronor för 2020. 
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Antal årsarbetare har ökat med 103,7 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 
2019. Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent perioden januari till juni 2019 till 6,9 procent 
samma period 2020. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktiv i 
samband med pandemin. 

Pandemin påverkar måluppfyllelsen negativt för flera effektmål samt status på flera av 
indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under 
pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla 
regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. 
Sammantaget är prognosen att 10 av 11 mål (91 procent) har en god måluppfyllelse eller en 
mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och 
tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att 
målet inte uppfylls. 

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom digitalisering. 
Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller 
fått skjutas upp med anledning av pandemin. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, Region Örebro läns delårsrapport 

2020 
 Region Örebro läns delårsrapport 2020 

16. Extra sammanträdesdag 11 november 2020 
Diarienummer: 19RS7026 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att kalla till extra sammanträdesdag den 11 november 2020. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige kallar till extra sammanträdesdag den 11 november med anledning av 
den framflyttade verksamhetsplan- och budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, extra sammanträdesdag 11 november 

2020 

17. Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträdestider år 
2021 
Diarienummer: 20RS6924 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att regionfullmäktige under år 2021 kallas till sammanträde 

torsdagen den 11 februari, 
onsdagen den 14 april, (årsredovisning) 
måndagen den 21 juni – tisdagen den 22 juni, (verksamhetsplan med budget) 

11 (737) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


 

 

      
    

 
             

   

 
       
   

       

  

   
  

              
      

 
            

               
          

            
             

        
               

           

           
             
           

       
             

     

          
          

          
     

           

              
            

               
            

            

Föredragningslista 

tisdagen den 5 oktober, samt (delårsrapport) 
tisdagen den 7 december. 

Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden 
under år 2021. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, tid för och tillkännagivande av 

regionfullmäktiges sammanträdestider år 2021 

18. Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga; uppdrag avseende 
upphandlingsunderlag 
Diarienummer: 20RS1775 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en upphandling av 
förlossningsverksamheten med tillhörande verksamheter i Karlskoga. 

Sammanfattning 
Kvinnoklinikens verksamhetschef tog den 29 maj 2019 beslut att förlossningen i Karlskoga 
skulle stänga från och med den 15 juni 2019. Beslutet togs mot bakgrund av att 
patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen inte kunde tillgodoses. 

Ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga förutsätter att Region Örebro län långsiktigt 
och hållbart kan upprätthålla och säkerställa en patientsäker vård. Hälso- och sjukvården ska 
enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) bedriva ett patientsäkerhetsarbete som är 
förebyggande vilket innebär ett arbete med att identifiera risker i vården och att sedan verka 
för att dessa elimineras så att undvikbara vårdskador inte ska uppstå. 

En arbetsgrupp med berörda verksamhetschefer och chefläkare har under hösten 2019 
arbetat med att ta fram förutsättningar för ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga. 
Arbetet har baserats på den kartläggning som presenterades för hälso- och 
sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 28 september 2019. 
Höstens arbete har lett fram till dokumentet ”Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för att 
återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett”. 

Hälso- och sjukvårdsdirektörens sammanvägda bedömning är att förlossningen i Karlskoga 
kan återöppnas tidigast vid årsskiftet 2024/2025 under förutsättning att föreslagna 
bemanningsåtgärder har varit framgångsrika. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i särskilt 
ärende beslutat ta emot rapporten. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mot bakgrund av rapporten gjort följande bedömning: 

Det är viktigt att förlossningsverksamheten i Karlskoga kommer i gång så fort som möjligt. 
Hälso- och sjukvårdsdirektören uppger att detta kan ske tidigast vid årsskiftet 2024/2025. 
Nämnden anser dock att det är viktigt att på annat sätt försöka få igång en 
förlossningsverksamhet i Karlskoga vid en tidigare tidpunkt än denna. Av den anledningen 
bör ett försök göras att snarast möjligt handla upp förlossningsverksamhet i Karlskoga. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, upphandling av 

förlossningsverksamhet i Karlskoga; uppdrag avseende upphandlingsunderlag 

19. Storregional systemanalys 2020 – Stockholm-Mälarregionen 
Diarienummer: 20RS5093 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna Storregional systemanalys 2020 – Stockholm-Mälarregionen daterad den 17 
april 2020. 

Sammanfattning 
Landets regioner brukar få uppdrag alternativt inbjudan att göra inspel till staten inför 
revideringar av den nationella transportplanen. Arbetet med den storregionala 
systemanalysen har genomförts med anledning av att en ny nationell transportplan 
förväntades tas fram för beslut i regeringen 2022. 

Arbetet har som tidigare skett inom ramen för samarbetet En Bättre Sits, ett samarbete 
mellan framför allt Region Stockholm, Region Uppsala län, Region Västmanland, Region 
Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. En Bättre Sits leds 
av den så kallade Lilla gruppen som består av representanter för regionernas nämnder med 
ansvar för kollektivtrafik och/eller länstransportplanen. 

Arbetet har till största delen genomförts av fyra temagrupper med politiker från respektive 
region och ett antal kommuner. Varje temagrupp har haft en grupp tjänstepersoner från 
regioner, kommuner, handelskamrar med flera som tagit fram underlag. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, storregional systemanalys 2020 -

Stockholm-Mälarregionen 
 Systemanalys 2020 - slutversion 200417 
 Deltagare per temagrupp 190307 

20. Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län, 
SOFINT 
Diarienummer: 20RS6208 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att anta förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT. 

Sammanfattning
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT har inkommit med en erbjudan om att 
fastställa/besluta kring ny förbundsordning för förbundet. Förbundsordningen är ett 
styrdokument för förbundet. Förbundsordningen träder i kraft när samtliga ingående 
medlemmar i förbundet har fastställt denna, det vill säga Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Region Örebro län tillstyrker förslag till ny förbundsordning. 
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Föredragningslista 

Region Örebro län tillstyrker de ändringar och tillägg som gjorts i förslag till ny 
förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, förslag till förbundsordning för

samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT 
 Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län 

21. Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2019 
Diarienummer: 20RS3669 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för 2019, 
samt 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Norra 
Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbunden årligen redovisa 
verksamheternas resultat till förbundsmedlemmarna. 

Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra 
Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2019. 
Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, regionorganisationen och kommun. I enlighet 
med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med 
bokslutet redovisa verksamheternas resultat. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, årsredovisningar för 

samordningsförbunden år 2019 
 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019 -

Samordningsförbundet Sydnärke 
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Föredragningslista 

 Bilaga 1 - Måluppfyllelse av åtagande för prioriterade områden i verksamhetsplan under 
året 

 Bilaga 2 - Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser, individinriktade 
insatser 

 Bilaga 3 - Insatserna i siffror, statistik för de individinriktade insatserna 
 Bilaga 4 - Presentation av indikatorsutvärdering 2019 
 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019 -

Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
 Revisionsberättelse revisionsrapport och årsredovisning - SOFINT 2019 
 Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga Årsredovisning 2019 
 Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga Revisionsberättelse 2019 
 Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga revisionsrapport 2019 

22. Delägarskap i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen) 
Diarienummer: 20RS8072 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen), 

att Region Örebro län ska ingå aktieägaravtal avseende LFF Service AB samt 

att utse ägarombud till stämma i LFF Service AB. 

Sammanfattning
Försäkringsskydd för så kallade forskningspersoner inom Region Örebro län (Regionen) ges 
idag under vissa förutsättningar inom patientskadeförsäkringen. (Med forskningspersoner 
avses såväl patienter inom kliniska studier som frivilliga försökspersoner). Det finns 
emellertid ett antal situationer då detta försäkringsskydd inte är tillräckligt eller alls inte 
gäller. Ett sådant försäkringsskydd är dock en förutsättning för vissa studier som Regionen 
kan komma att vara engagerad i. Försäkringsskyddet tillgodoses bäst inom ramen för den så 
kallade läkemedelsförsäkringen. För att Region Örebro län ska kunna använda denna 
försäkring krävs att Regionen blir delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen). 

Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår därför regionstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, delägarskap i Läkemedelsförsäkringen 

(LFF Service AB) 
 Välkomstbrev med introduktion och lite bakgrund 
 Åtagande 2019-01-01 
 Aktieägaravtal 2016-06-01 
 Aktiebrev, 1-2 
 Aktiebrev s 3-4 
 Aktiebrev s 5-6 
 Bolagsordning printad från Bolagsverket 2015-01-19 
 Årsredovisning 2019 

23. Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2019 och 
utbetalning av partistöd för år 2021 
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Föredragningslista 

Diarienummer: 20RS5116 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med redovisningar 
av hur partistödet för 2019 har använts, samt 

att partistöd för 2021 ska betalas ut. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår bland 
annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska endast 
bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens innehåll i sak. 
Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige besluta att betala ut 
partistöd för kommande år. Partierna har nu har lämnat in redovisning för 2019, och 
fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2021. 

Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera anges att 
fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige 
får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. 
Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet har använts i sak, utan endast i 
frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i fullmäktige i Region Örebro län har nu 
lämnat in redovisning. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, redovisning av regionalt partistöd 

2019 och utbetalning av partistöd för 2021 
 Redovisning av regionalt partistöd 2019 Miljöpartiet 
 Redovisning av regionalt partistöd 2019 Socialdemokraterna 
 Redovisning av regionalt partistöd 2019 Sverigedemokraterna 
 Redovisning av regionalt partistöd, Liberalerna 
 Redovisning av regionalt partistöd, Moderaterna 
 Redovisning av regionalt partistöd 2019, Centerpartiet 
 Redovisning av regionalt partistöd 2019, Vänsterpartiet 
 Redovisning av partistöd 2019 från Kristdemokraterna i Örebro län 

24. Redovisning av beslutade 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. 
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Föredragningslista 

Beslutade medborgarförslag i servicenämnden: 
- Besöksparkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning, Universitetssjukhuset 
Örebro, 20RS2142. 

Beslutsunderlag 
 §45 SN Svar på medborgarförslag om besöksparkering utanför Stora Holmens

öppenvårdsmottagning Universitetssjukhuset Örebro 

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

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen avskrivs från vidare handläggning eftersom motionären tagit tillbaka 
motionen. 

Sammanfattning 
Motionären har tagit tillbaka motionen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, avskrivning av motion 

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

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Sammanfattning
I en motion från Jihad Menhem (V) föreslås att Region Örebro län inrättar ett idrottspris och 
ett idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av 
idrottsföreningar eller enskilda idrottare i Örebro län. I svaret föreslås att motionen avslås. 
Vidare framhålls att idrotten är viktig ur flera perspektiv, och att den stöds och bör stödjas 
av det offentliga på olika sätt, men att inrättande av pris och stipendium inte är de främsta 
verktygen för att göra detta. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 
 Regionstyrelsens svar på motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris 

och idrottsstipendium 
 Motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 

27. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att
införa kultur på recept i Region Örebro län 
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Föredragningslista 

Diarienummer: 19RS561 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Vänsterpartiet att läkare ska kunna skriva ut kulturell aktivitet på recept 
och att det ska ses som ytterligare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra, för 
bland annat långtidssjukskrivna. 

För att införa ett koncept som kultur på recept så skulle det krävas goda evidensbaserade 
underlag. Hälso- och sjukvården bör framför allt erbjuda insatser och behandlingar som är 
evidensbaserade, eller som är rekommenderade av Socialstyrelsen. 

Det finns olika sätt att arbeta hälsofrämjande på inom vården. Inom psykiatrin finns sedan 
tidigare dans som ett behandlingsalternativ. Inom Region Örebro län pågår även 
hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården, med fokus på levnadsvanor. Kultur och 
hälsa är ett av två prioriterade områden i den kulturplan som är beslutad. Det finns i Region 
Örebro län förutsättningar och möjligheter att arbeta vidare med såväl området kultur och 
hälsa som det hälsofrämjande arbetet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept 
 Svar på motion (V), införa kultur på recept 
 Motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i

Region Örebro län 

28. Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 
om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 
Diarienummer: 19RS1982 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
Miljöpartiet genom Monika Aune och Mats Gunnarsson har ställt en motion om 
framtagande av en handlingsplan för naturturismen. Sedan tidigare finns en handlingsplan 
för Besöksnäring som är antagen av nämnden för regional tillväxt i juni 2018. Region 
Örebro län har också såväl produkt- som marknadsföringsansvaret för Bergslagsleden. I 
länet finns också ett samarbete kring mountainbikeleder under varumärket Bergslagen 
cycling. 
Naturturismen är redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan befintlig 
handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta fram särskild plan 
för naturturism. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande avmotion från Monika 

Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en utvecklingsplan för 
naturturismen 

 Svar på motion om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 
 Motion till regionfullmäktige från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) -

Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 

29. Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om platsgaranti på
Universitetssjukhuset Örebros parkeringar för personal 
Diarienummer: 19RS2457 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska avslås. 

Sammanfattning
Sebastian Cehlin (M) har lämnat en motion om att Region Örebro län ska utreda 
möjligheten att införa platsgaranti för personal inom Region Örebro län. I motionen 
hänvisas bland annat till att det råder platsbrist vid Universitetssjukhuset Örebro vilket då 
skulle innebära att personalen inte får en parkeringsplats trots att man betalat ett 
månadskort. 

Det har de senaste åren de facto inte funnits någon platsbrist på personalparkeringar inom 
sjukhusområdet, däremot har vissa parkeringar varit mindre populära än andra. Parkeringar 
vid den östra delen av Södra Grev Rosengatan hyrdes in i slutet av år 2014 för att klara 
parkeringssituation under tiden som H-huset och det nya parkeringshuset byggs och där har 
det vid varje given tidpunkt funnits plats för personalen att parkera. 
Det nya parkeringshuset öppnades den 10 januari 2020 vilket betyder att 
Universitetssjukhuset i Örebros (USÖ) parkeringar ligger mer centralt i relation till fler 
verksamheter och att vi även får fler parkeringar än vi tidigare haft. Under år 2021 kommer 
det netto finnas mellan 150-350 fler parkeringsplatser än det funnits tidigare på USÖ-
området. Region Örebro län ser därför att det under de närmsta åren inte kommer att vara 
någon brist på personalparkeringar inom USÖ-området och att personalen då också har 
kortare gångsträcka till sina respektive arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Sebastian

Cehlin om platsgaranti på Universitetssjukhuset Örebros parkeringar för personalen 
 Regionstyrelsens svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om att införa platsgaranti för

personalparkering på Universitetssjukhuset Örebro 
 Motion till regionfullmäktige från Sebastian Cehlin (M) - Platsgaranti på USÖ:s

parkeringar för personal inom Region Örebro län 

30. Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om minskning av 
byråkratin för vårdens medarbetare 
Diarienummer: 19RS4486 
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Föredragningslista 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen förklaras besvarad. 

Sammanfattning 
Sebastian Cehlin (M) har i motion yrkat att regionfullmäktige ska starta ett 
avbyråkratiseringsarbete, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit medarbetare 
kan lämna förslag på regler och byråkrati som kan avskaffas eller förenklas. Som skäl för 
yrkandet anför han huvudsakligen att en stor del av arbetet går åt till administration på 
bekostnad av patienterna. Detta arbete kan dock med fördel omfatta även stora delar av 
regionens verksamhet och omfatta såväl sjukvård, regional utveckling, kultur som 
kollektivtrafik. I motionen beskrivs närmare en dansk metod på området. 

Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att onödiga regler och onödig byråkrati 
saknar värde. Det är viktigt att i det löpande arbetet och på olika sätt verka för att den 
administration och de regler som Region Örebro län själv råder över är ändamålsenlig(a). 
Det kan ske på olika sätt. Det är emellertid inte rimligt att anta att det bästa sättet att 
åstadkomma detta är att i enlighet med förslaget i motionen, tillsätta en ny administrativ 
grupp för att arbeta med saken. Det är däremot viktigt att, som ett led i det pågående arbetet 
med att minska inte minst de administrativa kostnaderna, lägga vikt även vid detta 
perspektiv. Vidare är det viktigt att fortlöpande inom både politik och förvaltning i samband 
med beslut om olika typer av regler vara vaksam på om regeln i fråga verkligen behövs, 
eller kan göras enklare, och ändå uppnå önskad effekt. Mot bakgrund av detta bör motionen 
förklaras vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Sebastian 

Cehlin (M), minska byråkratin för vårdens medarbetare 
 Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om att minska byråkratin för vårdens 

medarbetare 
 Motion från Sebastian Cehlin (M) - Minska byråkratin för vårdens medarbetare 

31. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om sammanträden i nämnder 
och styrelse, öppna för allmänheten 
Diarienummer: 19RS4919 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen avslås. 

Sammanfattning 
Jihad Menhem (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt Region 
Örebro läns nämnder att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten och 
att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för 
allmänheten. 

Till stöd för sin motion uppger han i huvudsak följande. 

En stor del av de beslut som påverkar våra invånares vardag fattas av Region Örebro läns 
olika nämnder och av dess styrelse. Bara en liten del av diskussionerna och besluten går 
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Föredragningslista 

vidare till fullmäktige. Regionfullmäktige är en av de få platser där länets invånare kan vara 
närvarande och lyssna på de argument som förs fram. Detta är en stor brist i den lokala 
demokratin. 

Det föreslås nu att motionen avslås. Det viktigaste skälet för detta är att det huvudsakligen 
är ett uppdrag för de politiska partierna att diskutera politiska förslag och åtgärder med sina 
väljare och med övriga invånare. Vidare finns det ett berättigat intresse av att det vid 
sammanträden i nämnder och i styrelse, finns möjlighet att i ordnade former samtala om de 
politiska förslagen på ett sätt som ger utrymme för ett framåtsyftande och gott politiskt 
arbete. Ett sådant samtal gynnas typiskt sett inte av öppna sammanträden. Det gynnas 
däremot generellt sett av att sammanträden sker endast med deltagande av de personer som 
har förtroendevalts till de olika organen såsom representanter för sina väljare, och med 
deltagande av det stöd från förvaltningsorganisationen som det politiska organet i fråga 
anser sig behöva i varje enskild fråga. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Jihad

Menhem (V) om att ge invånarna i Örebro län insyn - öppna sammanträdena för 
allmänheten 

 Regionstyrelsens svar på motion från Jihad Menhem (V), ge invånarna i Örebro län 
insyn - öppna sammanträden för allmänheten 

 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge invånarna i Örebro län insyn - öppna 
nämndsammanträden för allmänheten 

32. Besvarande av motion från Anna Nordqvist (M) om att satsa på Karlskoga 
lasarett 
Diarienummer: 19RS5063 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning
Anna Nordqvist (M) har i en motion till regionfullmäktige i Region Örebro län 
yrkat att regionfullmäktige beslutar att öppna Karlskoga BB och förlossningen med 
tillgänglighet 24 timmar om dygnet/365 dagar om året och att möjligheten att utöka 
lasarettets jourlinje med neonatolog/barnläkare med neonatologkompetens utreds. 
Anna Nordqvist (M) vill vidare att möjligheten för barnmorskeutbildning på Örebro 
universitet utreds och att möjlighet ges till vidare kompetensutveckling för barnmorskor i 
neonatal omvårdnad för att stärka upp våra två förlossningsavdelningar och locka fler 
barnmorskor till regionen. Slutligen vill motionären att åtgärder vidtas för att förbättra 
samarbetet mellan regionens två förlossningsavdelningar. 

I svaret redogörs för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om två förlossningsenheter i länet 
och att det för närvarande pågår annonsering för att förstärka barnläkar-bemanningen i 
Karlskoga för att de ska ta över ansvaret för de sjuka nyfödda barnen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Anna 

Nordqvist (M) om att satsa på Karlskoga lasarett 
 Svar på motion från (M) om att satsa på Karlskoga lasarett 
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Föredragningslista 

 Motion till regionfullmäktige i Region Örebro län från Anna Nordqvist (M) - Satsa på 
Karlskoga Lasarett! 

33. Svar på motion från Oskar Svärd (M) om att tillämpa den så kallade Broken 
Windows-teorin 
Diarienummer: 19RS7917 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
Oskar Svärd (M) har ställt en motion avseende att utreda vilka verksamheter inom Region 
Örebro län som kan tillämpa den så kallade Broken Windows-teorin. 

Denna teori innebär i korthet att skadegörelse ska åtgärdas så snabbt som möjligt, i 
praktiken innan den bredare allmänheten gjort sig uppmärksam på skadan. Förövaren får då 
inte den uppmärksamhet den kanske strävar efter. Kvarvarande skador kan också stimulera 
ytterligare skadegörelse. 

Bedömningen är att Broken Windows-teorin är mycket tillämpbar inom främst 
kollektivtrafiken, men även inom regionens fastigheter. Även om man idag inte uttalat 
jobbar enligt Broken Windows-teorin, är inriktningen att alla skadegörelse ska åtgärdas 
mycket skyndsamt. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Oskar

Svärd (M) om att utreda vilka verksamheter inom Region Örebro län som kan anamma 
Broken Windows-teorin 

 Regionstyrelsens svar på motion från Oskar Svärd (M) om att utreda vilka verksamheter
inom Region Örebro län som kan anamma broken windows-teorin. 

 Motion från Oskar Svärd (M) om utredning av vilka verksamheter inom Region Örebro 
län som kan anamma broken Windows-teorin 

34. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) 
om att utnyttja, effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter 
Diarienummer: 19RS8456 

Förslag till beslut 
Regionfullmäktiga beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning 
Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat en motion om att utnyttja, 
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter. Motionsförslaget till regionfullmäktige är 
”att uppdra åt regiondirektör att utreda och komma med lämpliga förslag kring en 
försäljning av alla eller delar av fastigheterna på Eklundavägen i första hand”. Eftersom det 
redan pågår ett arbete kring administrativa lokaler inom ramen för uppdrag 65 i Region 
Örebro läns verksamhetsplan med budget 2019 så föranleder inte motionen någon ytterligare 
åtgärd. 
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Föredragningslista 

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2019 fanns det med ett uppdrag, 
uppdrag 65, där regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda alternativ för framtida 
administrativa lokaler för Region Örebro län. Regionfullmäktiges uppdrag till 
regionstyrelsen har utretts under 2019. Vid regionstyrelsens sammanträde den 29 november 
2019 presenterade regiondirektören en förstudie innehållande dels förslag på nybyggnation 
av lokaler, dels förslag att istället samla administrationen till vissa lokaler i Örebro. 
Regiondirektören fick då i uppdrag av regionstyrelsen att fördjupa utredningen om 
förutsättningarna för att samla administrationen i befintliga lokaler i Örebro. 
Eftersom fastigheterna på Eklundavägen inrymmer administration så kommer 
motionsförslaget att hanteras inom ramen för uppdrag 65. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utnyttja, effektivisera och sälja en del 
befintliga fastigheter 

 Regionstyrelsens svar på motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 
om att utnyttja, effektivisera och sälj en del befintliga fastigheter 

 Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utnyttja, 
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter 

35. Allmän frågestund för ledamöterna 

36. Besvarande av interpellationer och frågor 

37. Valärenden 

38. Avslutning 
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