Kallelse

Sammanträde med:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-04-14
Tid: kl. 09:00 - cirka 17:00
Plats: Conventum bankettsal, ingång från Fabriksgatan 19, Örebro
Partiföreträdarna för partierna i regionfullmäktige har med anledning av den
pågående pandemin gjort en överenskommelse. Överenskommelsen
innebär att partierna av smittskyddsskäl har kommit överens om kvittning
vid fullmäktigesammanträdet.
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 sammanträdet.
Underrätta respektive partiföreträdare om ni inte kan delta som
planerat.
Instruktioner avseende smittbegränsande åtgärder vid sammanträdet
kommer att skickas ut under nästa vecka.
Tänk på våra allergier och undvik starka dofter.
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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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 21 april
2021, klockan 15.00, samt
att ordföranden, ……………………………………………………………….(S) och
……………………………………………………………….(M) med
……………………………………………………………….(S) och
……………………………………………………………….(M) som ersättare ska justera
protokollet.
4. Skrivelser till regionfullmäktige

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att bevilja begärda entledigande från Kerstin Nilsson (S), Lena Rosborg (V), Ellinor
Rasmussen (SD), Ewa Leitzler (M), Tom Rymoen (M), Kim Bäckström (V), Stina Borjo
(V), Anita Bohlin Neuman (V) och Pernilla Marberg (SD), samt
att överlämna relevanta skrivelser till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro län.
Sammanfattning

21RS317
Kerstin Nilsson (S) har lämnat in begäran om entledigande från och med den 1 maj
2021 från uppdraget som revisor i Region Örebro län.
21RS1547
Lena Rosborg (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i
regionfullmäktige och ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice.
21RS1563
Ellinor Rasmussen (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i patientnämnden.
21RS222
Ewa Leitzler (M) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
kulturnämnden.
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20RS12458
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Johan Kumlin (M) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Emelie Jaxell (M) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med 2 mars
2021 till och med den 14 oktober 2022.
20RS13279
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Anita Bohlin Neuman (V) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Anneli Mylly (V) i valkrets Västra, från och med 2 mars 2021 till
och med den 14 oktober 2022 samt utsett Kim Bäckström (V) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Anita Bohlin Neuman (V).
21RS165
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Jouni Slagner (S) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Kerstin Bergström Persson (S) i valkrets Västra, från och med 2
mars 2021 till och med den 14 oktober 2022 samt utsett Stina Lindbäck Olsson (S) till ny
ersättare i regionfullmäktige efter Jouni Slagner.
21RS609
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Erik Röjare (S) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Sven-Olof Reinholdsson (S) i valkrets Västra, från och med 2 mars
2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS620
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Leif Åke Persson (SD) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Sergej Salnikov (SD) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med 2
mars 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS1231
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Stina Borjo (V) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Charlie Jarl (V) i valkrets Västra, från och med den 2 mars 2021 till
och med den 14 oktober 2022.
21RS2253
Tom Rymoen har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige.
21RS2506
Kim Bäckström (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
21RS2508
Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål relaterade till covid-19 - en analys av
klagomål inkomna till Patientnämnden Region Örebro län under 2020.
21RS2657
Stina Borjo (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
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21RS2822
Anita Bohlin Neuman har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
21RS2951
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av budgetprocessen.
21RS3147
Pernilla Marberg (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Länsteatern Örebro AB.
21RS101-32, 47, 58, 61, 63, 66, 71, 72, 73
Skrivelser från medborgare med synpunkter på Region Örebro läns ledning.
Beslutsunderlag




























Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
Begäran om entledigande/avsägelse från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige samt
som ersättare i nämnden för företagshälsovård samt tolk- översättarservice - Lena
Rosborg (V)
Begäran om entledigande från politiskt uppdrag avser samtliga uppdrag från Ellinor
Rasmussen (SD)
Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
Entledigande från politiskt uppdrag
Rapporten Klagomål relaterade till covid-19 - en analys av klagomål inkomna till
Patientnämnden Region Örebro län under 2020
Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
Revisionsrapport - Granskning av budgetprocessen
Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ledamot i Örebro teater
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-32
Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 21RS101-47
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-58
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-61
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-63
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-66
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-71
Synpunkter på RÖLs ledning 21RS101-72
Synpunkter på RÖLS ledning 21RS101-73

5. Anmälan av interpellationer och frågor

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att interpellationerna och frågorna får ställas.
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Sammanfattning

21RS2796
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Karin Sundin (S) om varför hälso- och sjukvården inte använder uppgifterna från
Patientförsäkringen LÖF.
21RS2798
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Maria
Comstedt (C) om varför Folktandvården inte använder uppgifterna från Patientförsäkringen
LÖF.
21RS2855
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om hur regionen ökar stödet till barn och unga under
pandemin.
21RS3181
Oskar Svärd (M) har ställt en interpellation till Nina Höijer (S) om bredband.
21RS3218
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till Nina Höijer (S) om att sjukresor med
kollektivtrafiken ska vara enkla oavsett färdmedel.
Beslutsunderlag








Interpellation - Varför använder inte Hälso- och sjukvården uppgifterna från
Patientförsäkringen LÖF
Interpellation - Varför använder inte Folktandvården uppgifterna från
Patientförsäkringen LÖF
Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om hur regionen ökar stödet till barn och
unga under pandemin
Interpellation från Oskar Svärd (M) om bredband
Interpellation från Willhelm Sundman (L) om att sjukresor med kollektivtrafik ska vara
enkelt oavsett färdmedel

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

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

Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och
Elin Jensen (SD) till Region Örebro län den 17 januari 2021 om att avyttra
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola.
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Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion (SD) om att
avyttra Kävesta folkhögskola
Motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om att
avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola

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

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

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




FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av medborgarförslag om att
telefonsamtal ifrån vården visas genom ett speciellt nummer
Medborgarförslag, telefonsamtal i från vården visas genom ett speciellt nummer
liknande det som används av vårdcentralerna i Karlskoga

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

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

Anmäls att en motion inkommit från Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Tiina
Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Tom Persson (SD) till
Region Örebro län den 19 februari 2021 om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens
larmcentral tillsammans med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben Hälso- och sjukvård för stöd i
beredningen.
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Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion (SD) om att utreda
möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral tillsammans med Region Uppsala,
Västmanland och Sörmland
Motion - Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region
Uppsala, Västmanland och Sörmland

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

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

Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län den
2 mars 2021 om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län.
Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion från Willhelm
Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län
Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro
län

10. Aktuell regioninformation

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

Regionfullmäktige beslutar
att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2020 och uppdrag till
stämmoombud för Inera AB och Transitio AB,
att årsredovisningar 2020 för Region Örebro läns övriga hel- och delägda bolag läggs med
godkännande till handlingarna,
att Region Örebro läns stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive
bolag rösta för att:
1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
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2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande
direktörerna,
att Region Örebro läns stämmoombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid
årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns
bolagspolicy, samt
att Region Örebro läns stämmoombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården
Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro
läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i
Örebro beslutade ”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2020
innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av
vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag
till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger
hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska
utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro
läns förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till
stämmoombud för dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Ärendet har
behandlats på styrelsesammanträde den 16 mars.
Årsredovisning för Inera AB kommer att fastställas av bolagets styrelse den 24 mars och
sänds därefter ut till delägarna. AB Transitio kommer att fastställa sin årsredovisning på
styrelsemöte den 15 april. Följden blir att dessa årsredovisningar inte hinner behandlas av
regionfullmäktige i april med föregående beredning av regionstyrelsen i mars. För att
årsredovisningarna ska godkännas före bolagens årsstämmor och regionens stämmoombud
ska få instruktioner kopplade till dessa, delegerar regionfullmäktige till regionstyrelsen att
fatta beslut om detta vid sitt möte den 29 april. Dessa två bolag ingår inte i de
sammanställda räkenskaperna för Region Örebro län då ägarandelen uppgår till 0,2 procent i
Inera AB och 5 procent i Transitio AB.
Beslutsunderlag













FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, godkännande av ägda bolags
årsredovisningar 2020
Årsredovisning Region Örebro läns förvaltnings AB 2020
Årsredovisning Länsgården Fastigheter AB 2020
Årsredovisning Bussdepåer i Örebro län AB 2020
Årsredovisning Länstrafiken Örebro AB 2020
Årsredovisning Landstingsbolaget i Örebro län AB 2020
Årsredovisning Länsteatern i Örebro AB 2020
Årsredovisning Scantec AB 2020
Årsredovisning Örebro läns flygplats AB 2020
Årsredovisning Alfred Nobel Science Park AB 2020
Årsredovisning Länsmusiken i Örebro AB 2020
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Årsredovisning Oslo-Stockholm 255 AB 2020
Årsredovisning Svealandstrafiken AB 2020
Årsredovisning Tåg i Bergslagen AB 2020
Årsredovisning Länstrafiken Mälardalen AB 2020
Årsredovisning Mälardalstrafik AB 2020
Årsredovisning Almi Företagspartner Mälardalen AB

12. Region Örebro läns årsredovisning 2020
Diarienummer: 21RS1153
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för 2020,
att fastställa i årsredovisningen föreslagna budgetjusteringar,
att reservera 258 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv,
att avsätta 214 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen,
att överföra investeringsmedel om sammanlagt 987 miljoner kronor till 2021 års budget,
samt
att fastställa framlagt förslag till ackumulerat resultat år 2020 för Hälsoval -498,3 miljoner
kronor, Folktandvården -122,8 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa
och tolkförmedling 45,3 miljoner kronor.
Sammanfattning

Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2020 för Region Örebro län för
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning.
Årets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530
miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av
finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Årets resultat efter balanskravsjusteringar
uppgår till 462 miljoner kronor. Av detta resultat föreslås 258 miljoner kronor reserveras till
resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultat för Region Örebro län uppgår till 204
miljoner kronor.
Under perioden 2017-2020 har inga avsättningar till pensionsmedelsportföljen genomförts.
Istället har återlån skett om drygt 900 miljoner kronor. Återlånat kapital under 2020 uppgår
till 214 miljoner kronor. Återlånen tillsammans med det höga resultatet har medfört att
regionens likviditet ökade under 2020. Vid årsskiftet finns 1,0 miljarder kronor placerade i
korta räntefonder. I regionens verksamhetsplan med budget för 2021 fastställs en strategi
som innebär att återlånade medel under kommande år succesivt ska placeras i
pensionsmedelsportföljen. För 2021 uppgår budgeterad avsättning till totalt 460 miljoner
kronor, varav 250 miljoner kronor avser tidigare återlånade medel. Regionens höga
likviditet möjliggör att ytterligare medel kan avsättas. Föreslås att ett belopp motsvarande
2020 års återlån avsätts till pensionsmedelsportföljen under 2021.
Tidigare beslutade investeringar om 987 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid
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utgången av 2020 föreslås föras över till 2021 års investeringsbudget.
I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensam nämnd för
företagshälsa och tolkförmedling.
Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de effektmål och
strategier som finns i verksamhetsplanen med budget 2020.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, Region Örebro läns årsredovisning
2020 - även prövning av ansvarsfrihet
Region Örebro läns årsredovisning 2020
Region Örebro läns årsredovisning, verksamheternas resultat

13. Förslag till ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro
Diarienummer: 20RS3875
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att anta förslag till förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro.
Sammanfattning

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




FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förslag till ny förbundsordning för
Finsam Lekeberg och Örebro
Förslag på ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro

14. Förändrade styrdokument Länsteatern Örebro AB
Diarienummer: 21RS89
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen bolagsordning för Länsteatern Örebro AB,
att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att vid bolagsstämma i Länsteatern Örebro
AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och sådana eventuella mindre ändringar som
kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket,
att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB att ingå nytt aktieägaravtal med den
andra delägaren Örebro Rådhus AB i huvudsak enligt förslag,
att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Örebro godkänner ändringarna i
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bolagsordningen och aktieägaravtalet, samt
att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Länsteatern Örebro AB.
Sammanfattning

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






FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förändrade styrdokument Länsteatern
Örebro AB
Förslag ny bolagsordning - Länsteatern i Örebro AB 2021
Förslag nytt aktieägaravtal Länsteatern Örebro AB
Förslag nytt ägardirektiv - Länsteatern i Örebro AB 2021

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

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB,
att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att vid bolagsstämma i Länsmusiken i
Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och sådana eventuella mindre
ändringar som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket,
att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB att ingå nytt aktieägaravtal med den
andra delägaren Örebro Rådhus AB i huvudsak enligt förslag, samt
att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Örebro godkänner ändringarna i
bolagsordningen och aktieägaravtalet.
Sammanfattning

Länsmusiken i Örebro AB:s ändamål är att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro
län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig
musikverksamhet inom kommunen och länet.
Bolagets orkester genomför även musikturnéer utomlands vid cirka två till tre tillfällen per
år och har gjort så sedan orkestern bildades 1995. Orkestern spelar även i olika delar inom
Sverige utanför Örebro län. Dessa musikturnéer är ett viktigt inslag i bolagets verksamhet då
de bidrar till att stärka orkesterns varumärke, marknadsföra Örebro kommun och län samt
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attrahera kompetens av hög kvalité till kammarorkestern. Det bedöms därför vara en viktig
förutsättning för att kunna uppfylla bolagets kommunala ändamål och är därmed till nytta
för kommuninvånarna. Intäkterna täcker i princip de merkostnader bolaget har för
turnéverksamheten, vilket innebär att kostnaderna står väl i proportion till nyttan av
verksamheten. Genomförande av dessa musikturnéer bedöms därmed vara förenligt med
lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen.
Eftersom bolagets bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt musikturnéer utanför
Örebro län eller utomlands behöver bolagsordningen ändras enligt framtaget förslag.
Därutöver behöver aktieägaravtalet med den andra delägaren uppdateras enligt framtaget
förslag.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förändrade styrdokument för
Länsmusiken i Örebro AB
Länsmusiken i Örebro AB förslag ny bolagsordning
Länsmusiken i Örebro AB förslag nytt aktieägaravtal

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

Regionfullmäktige beslutar
att fastställa risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län.
Sammanfattning

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




FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, risk- och sårbarhetsanalys för Region
Örebro län 2021
Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021

17. Redovisning av besvarade medborgarförslag
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Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

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

Beslutsunderlag



Protokollsutdrag kulturnämnden 2021-02-08 §2 KN Svar på medborgarförslag om
aktiviteter under coronapandemin

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

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt kommunallagen 5 kap. 33 §,
anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns tolv motioner som inte har
besvarats inom ett år.
Följande tio motioner är planerade att behandlas av fullmäktige den 14 april 2021:
- Självtest för att få fler att ta cellprov (KD), 17RS4032,
- Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård (M), 19RS7770,
- Upprätta en skogsbruksplan för ett kalhyggefritt skogsbruk (MP), 19RS10467
- Införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län (L), 20RS611
- Införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor (V), 20RS618
- Kontaktpersoner i demokratifrågor (V), 20RS1147
- Minska antalet dödfödda barn i Örebro län (V), 20RS2731,
- Vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS (V), 20RS2733,
- Införande av möjligheten till sammanträden på distans (V), 20RS3058
- Avskaffa de orättvisa avgifter på hjälpmedel (V), 20RS5671
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Vidare redovisas att det finns arton medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, redovisning av motioner och
medborgarförslag som inte besvarats inom ett år
Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning

Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) har skrivit en motion till Region Örebro län om att
erbjuda självtest för att på så vis få fler kvinnor att ta gynekologiskt cellprov.
Regionstyrelsen behandlade i februari 2018 motionen och beslutet där blev att den ansågs
besvarad men i regionfullmäktige i mars 2018 beslutas om en återremittering av ärendet för
ytterligare beredning avseende kunskaps- och forskningsläget. En sådan komplettering av
svaret har skett.
Eftersom självtest på grund av begränsad evidens inte är en av rekommendationerna i det
nationella vårdprogrammet gör Region Örebro län bedömningen att det inte är aktuellt med
ett breddinförande i screeningprogram. Däremot visar vetenskapliga studier att
egenprovtagning har en sådan tillförlitlighet att det kan motivera att man använder
egenprovtagning för att nå icke-deltagare. Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag






FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Ewa
Sundkvist (KD) och Elin Enes (KD) om självtest för gynekologisk cellprovtagning
Svar på motion om självtest för gynekologisk cellprovtagning
Motion från Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) självtest för att få fler att ta cellprov

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Örebro län ska
införa självtest för HPV-virus för de kvinnor som uteblir från cellprovstestning och till de
övriga som önskar självtest.
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Örebro län har ett screeningsdeltagande som ligger över rikets genomsnitt, samtidigt är länet
ett av åtta län med lågt antal insjuknade i livmoderhalscancer årligen. Idag saknas ett IT-stöd
för att kunna identifiera kvinnor som uteblir från cellprovtagning under en lång tid.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) med flera om att införa självtest för HPV-virus
Svar på motion om införande av självtest för HPV-virus
Motion - Inför självtest för HPV-virus och rädda livet på många kvinnor

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med hänvisning till redovisat yttrande.
Sammanfattning

Sebastian Cehlin (M) föreslår att Region Örebro län ska arbeta för att en
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård startas vid Örebro universitet.
I yttrandet redogörs för aktuella förhållande på nationell och samverkansregional nivå
avseende specialistsjuksköterskeutbildningar såsom nationella och samverkansregional
initiativ för samordning mellan regioner och lärosäten samt den pågående översynen av
strukturen för framtida specialistsjuksköterskeutbildningar. Vidare redogörs för regionens
samverkan med såväl Örebro universitet som andra lärosäten och specifikt den
avtalsreglerade samverkan med Karlstad universitet som möjliggör för att
verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning
intensivvård kan ske inom Region Örebro län.
I yttrandet belyses också gemensamma åtgärder för att stärka och långsiktigt säkerställa en
lärarkompetens vid Örebro universitet som kan säkra nuvarande utbildningsutbud och
möjliggöra framtida förändringar.
Beslutsunderlag






FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Sebastian
Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning
Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med
inriktning intensivvård
Motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning
intensivvård

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska avslås.
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Sammanfattning

En motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till Region
Örebro län om att Region Örebro län bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt.
Motionsförslaget till regionfullmäktige är ”att regionfullmäktige fastslår att Region Örebro
län ska bruka sin egen ägda produktionsskog kalhyggesfritt samt att upprätta en
skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syftar till kalhyggesfritt skogsbruk”.
Ärendet har remitterats till servicenämnden för beredning
Den skog som Region Örebro län äger står på fastigheter som ingår i naturreservat. För
dessa skogar finns ingen skogsbruksplan och ingen skog avverkas heller.
Utöver den skog som Region Örebro län äger förvaltar Region Örebro län Område
fastigheter även fastigheterna åt Stiftelsen för Alvar Petersons donation, Laxbro. Stiftelsen
består av två olika delar – byggnader och skog.
Stiftelsens syfte är att bevilja medel till radioterapin och avdelning 26 vid
Universitetssjukhuset Örebro samt sjukhemmet i Kopparberg. Fastigheten Laxbro gård i
Kopparberg, som ger en god avkastning, ska komma ovanstående till godo och nytta.
Region Örebro län förfogar alltså inte fritt över hur denna skog förvaltas, utan förvaltningen
ska ske för att skapa medel för att tillgodose syftet med stiftelsen.
Allmänt kan dock sägas att skogsinnehavet sköts med metoder för långsiktigt uthållig
virkesproduktion och god ekonomi. Stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer och det
tätortsnära läget. Vidare finns områden avsatta som reservat med olika typer av
skogsmiljöer. Den skog som finns på fastigheterna är i stort skött med plantering, röjning,
gallring och olika former av föryngringsavverkningar.
Med anledning av detta föreslås att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Mats
Gunnarsson (MP) om att upprätta skogsbruksplan
Svar på motion
Motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en
skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syfta till kalhyggefritt skogsbruk

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning

Motionären föreslår att Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och etablera ett
ungdomsfullmäktige. Som skäl anför motionären bland annat följande.
Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka aktiviteten
och engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka trösklarna och stärka
17 (22)
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värdet för ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början är att etablera ett
ungdomsfullmäktige där ungdomar i länet arbetar demokratiskt som remissinstans till
regionfullmäktige och nämnder som arbetar med frågor som berör ungdomar och är av en
sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och engagera sig i frågor. Ett ungdomsfullmäktig
bör även organiseras likt regionens fullmäktige där organisationer ställer upp till val,
förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund.
Regionstyrelsens uppfattning i frågan.
Att arbeta med demokratifrågor är mycket viktigt och Region Örebro län (Regionen) gör det
på flera sätt. Det främsta sättet är förstås att genom det demokratiska beslutsfattandet
garantera den allsidiga belysning av frågor som den politiska debatten ger upphov till. I
denna process spelar de politiska partierna en avgörande roll. Partierna har en mycket viktig
roll i att kanalisera det intresse för samhällsfrågor som finns hos bland annat unga
människor.
Det finns också andra invändningar mot vad motionären föreslår. Hans förslag är
komplicerat, tungrott och tidskrävande. Om ett ungdomsparlament på allvar ska locka
deltagare, måste beslutandemakt överlämnas dit. Det skulle i så fall ske en överföring av
beslutandemakt från folkvalda till icke-valda. Det är komplicerat då det bland annat medför
ett bortfall av möjlighet till ansvarsutkrävande. Bästa möjligheten till reellt inflytande ges
ungdomar genom engagemang i partiernas ungdomsorganisationer, eller genom
engagemang i andra ideella organisationer.
Det är avslutningsvis viktigt att påpeka att det är viktigt att ungdomar kommer till tals i
olika sammanhang. Det kan ske på sätt som har nämnts ovan eller på andra sätt, till exempel
genom olika former av paneler och dialogformer i de frågor och processer som Region
Örebro län arbetar med.
Motionen ska därför anses vara besvarad.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Willhelm
Sundman (L) om införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län
Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om införande av ungdomsfullmäktige i
Region Örebro län
Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett
ungdomfullmäktige i Region Örebro län

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

Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

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





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) om förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor
Svar på motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (M) om
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor
Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län gällande förseningsersättning för
färdtjänst och sjukresor -Vänsterpartiet (V)

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning

Motionären föreslår att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete med
demokratifrågor knyter till sig en kontaktperson i vart och ett av de partier som inte ingår i
presidiet.
Som skäl för motionen anges i huvudsak följande.
När regionens demokratiberedning lades ner lades hela demokratiansvaret på fullmäktiges
presidium, bestående av tre personer från två partier. Vi tycker att det är fel att bara tre
personer ska ha makt över hur demokratiarbetet fortgår i regionen. I detta ställs majoriteten
av partierna utanför i avgörande frågor.
Regionstyrelsen uppfattning i frågan.
Att verka för demokrati; dess utveckling och fortbestånd är en fråga för alla partier och dess
förtroendevalda, inte endast för fullmäktiges presidium. Presidiet har fått ett särskilt uppdrag
att bevaka dessa frågor, utöver det mycket stora ansvar som ligger på partierna och de
förtroendevalda. I sitt arbete kan presidiet, på så sätt som har skett flera gånger, kalla
företrädare för partierna till överläggningar i frågor som rör demokrati. Det finns heller inget
som hindrar partiföreträdare att påkalla presidiets uppmärksamhet på behov av samtal i viss
fråga. Mot bakgrund av detta ska motionen anses vara besvarad.
Beslutsunderlag



FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor
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Svar på motion från Jihad Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor
Motion - Demokrati för alla, inte bara några få

26. Besvarande av motion om att minska andelen dödfödda barn i Örebro län
Diarienummer: 20RS2731
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning

Vänsterpartiet ställer genom Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta
Carlsson, Kennet Lantz och Maria Odheim Nielsen en motion till tegionfullmäktige. De
föreslår att Region Örebro län skyndsamt ska göra en regional granskning av fall med
fosterdöd, samt att det med granskningens resultat som underlag ska utarbetas en strategisk
plan för att minska andelen dödfödda barn.
Motionärerna menar att skillnader mellan olika regioners dödföddhetsfrekvens tyder på att
det finns möjlighet att minska antalet som är dödfödda.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver de åtgärder som gäller uppföljning och
patientsäkerhetsarbete och föreslår mot bakgrund av beskrivningen att motionen ska anses
vara besvarad.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson, Kenneth Lantz och
Maria Odheim Nielsen (V) om att minska ande
Svar på motion "Minska andelen dödfödda barn i Örebro län"
Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson,
Kenneth Lantz och Maria Odheim Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i
Örebro län

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

Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

En motion har inkommit till Region Örebro län 13 mars 2020 från Jihad Menhem (V) och
Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME-CFS.
Myalgisk Encefalomyelit eller Chronic Fatigue Syndrome kallas också kroniskt
trötthetssyndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beredning. Förslaget till beslut är att motionen ska avslås.
I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med
frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De
20 (22)

www.regionorebrolan.se

Föredragningslista

vetenskapliga underlagen och erfarenheterna från vården är inte tillräckliga för att arbeta
fram generella nationella rekommendationer. Det saknas också en samsyn inom vården
kring diagnostisering och behandling. Diagnosen kan ställas inom primärvården och under
utredningen kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i
specialistvården. Vid behov kan också remiss skickas till någon av de privata
utomlänskliniker som utreder ME och detta görs via vårdslussen. I dagsläget finns inte
utredningskompetensen i de egna leden.
Region Örebro län är alltså i färd med att se över vårdkedjan för diagnosen ME inom i såväl
primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning för att öka kvaliteten i berörd
vårdkedja blir en följd av detta. Det innebär dock inte att utomlänsvård som patienten själv
har sökt kan ersättas av regionen och inte heller att neuro- och rehabmedicinska
mottagningen av nödvändighet blir vägen in till specialistvård.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om
patienter med ME-CFS
Svar på motion om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME-CFS
Motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att
ta hand om patienter med ME/CFS

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

Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning

I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta om införande av de möjligheter till
sammanträden på distans som kommunallagen ger möjlighet till.
Regionstyrelsen konstaterar att regionfullmäktige beslutade införa möjligheten till
sammanträden på distans i enlighet med vad kommunallagen medger den 31 mars 2020.
Frågan var aktualiserad redan innan motionen lades. Motionen ska därför anses vara
bevarad.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) med flera om införande av möjligheten till sammanträden på distans
Svar på motion från Jihad Menhem (V) med flera om införande av möjligheten till
sammanträden på distans
Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson,
Anneli Mylly och Marie Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans

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

Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att den abonnemangsavgift för hjälpmedel som
regionfullmäktige beslutade om inför 2020 ska avskaffas. Motionären föreslår att
hjälpmedel ska finansieras enbart med skatt och inte alls med avgifter.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att eftersom abonnemangsavgiften
är samma oavsett funktionshinder så bedömer nämnden att de nuvarande
hjälpmedelsavgifterna är mer rättvisa än de som fanns före årsskiftet.
Beslutet att införa avgiften har överklagats. I förslaget till svar skriver hälso- och
sjukvårdsnämnden att Region Örebro län följer den juridiska processen och kommer att
analysera utslaget som den leder till.
Beslutsunderlag






FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel
Svar på motion om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel
Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel

30. Besvarande av interpellationer och frågor

31. Allmän frågestund för ledamöterna

32. Valberedningen

33. Avslutning
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