Kallelse

Sammanträde med:
Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-06-21--22
Tid: 2021-06-21 kl. 09:00-17:00
2021-06-22 kl. 09:00 - cirka 19.00
Plats: Digitalt och Sessionsalen, Rådhuset, Örebro
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Marita Jansson,
marita.jansson2@regionorebrolan.se eller tfn. 019- 602 77 59.

Ledamöter kallas
Torgny Larsson (S), ordförande
Andreas Svahn (S)
Gunnel Kask (S)
Rolf Karlsson (S)
Susanne Stenlund (S), vice ordförande
Thomas Andersson (S)
Oskar Svärd (M)
Ulrika Björklund (M)
Fredrik Askhem (L)
Kristina Borén (KD)
Kenneth Lantz (V)
Torbjörn Ahlin (C)
Elin Jensen (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Jouni Slagner (S)
Johanna Svärd (S)
Nina Höijer (S)
Urban Jonsson (S)
Ola Karlsson (M)
Anna Nordqvist (M)
Martin Hårsmar (M)
Jon Fredriksson (V)
Patrik Nyström (SD)
Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Joakim Carlsson (S)
Azra Prepic (S)
Eva-Lena Jansson (S)
Lennart M Pettersson (S)
Carina Dahl (S)
Peter Björk (S)
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Fredrika Jakobsen (S)
Farhan Mohammad (S)
Sebastian Cehlin (M)
Katarina Tolgfors (M)
Lennart Carlsson (M)
Anna Stark (M)
Kristian Berglund (M)
Håkan Söderman (M),
2:e vice ordförande
Anna Ågerfalk (L)
Birgitta Malmberg (L)
Willhelm Sundman (L)
Behcet Barsom (KD)
Magnus Lagergren (KD)
Bo Rudolfsson (KD)
Margareta Ehnfors (KD)
Jessica Carlqvist (V)
Jihad Menhem (V)
Margareta Carlsson (V)
Mats Gunnarsson (MP)
Monika Aune (MP)
Fredrik Persson (MP)
Emilia Molin (C)
Charlotte Edberger (C)
Magnus Storm (C)
Daniel Spiik (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Gunilla Fredriksson (SD)
Bo Ammer (SD)
Solweig Oscarsson (S)
Allan Myrtenkvist (S)
Kristine Andersson (S)
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Zaki Habib (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Maria Lönnberg (M)
Maria Odheim Nielsen (V)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Markus Lundin (KD)
Per Söderlund (SD)
Tina Pirttijärvi (SD)

Ersättare underrättas
Ingrid Båve (S)
Theres Andersson (S)
Lars Malmberg (S)
Inger Trodell Dahl (S)
Ulf Ström (S)
Eva Palmqvist (S)
Arne Kumm (M)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ebba von Scheele (M)
Birgitta Borg (L)
Mats Einestam (L)
Håkan Stålbert (KD)
Ewa Sundkvist (KD)
Johan Svanberg (KD)
Jerry Karjalainen (V)
Rune Karlsson (V)
Clara Ericson (V)
Jonas Kleber (C)
Ingvar Ernstson (C)
Ann Alvenfors (C)
Greger Persson (SD)
Sven-Erik Kilsten (SD)
Patrik Nyberg (SD)
Liliana Benito Stenberg (S)
Lena Mileraux (S)
Erik Röjare (S)
Stina Lindbäck Olsson (S)
Linda Brunzell (M)
Anna Danielsson (M)
Anna Ragén (M)
Ingvar Eriksson (V)
Juhani Sihvo (V)
Yvonne Möllberg (V)
Richard Sandström (SD)
Peter Reinholdsson (SD)
Carl Hallberg (SD)
Lars-Eric Johansson (S)
Margareta Scherlund (S)
Jette Bergström (S)
Bulent Oktay (S)
Mayson Murad (S)
Bernt Karlsson (S)
Ewa Viktorsson (S)
Eva Järliden (S)
Yvonne Nordström (S)
Jan Zetterqvist (S)
Ida Eklund (S)
Emina Gacic (S)
Anders Brandén (M)
Marcus Ahltun (M)
Isac Nordin (M)
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Eva Leitzler (M)
John Hägglöf (M)
Johan Kumlin (M)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Tore Mellberg (V)
Nadia Abdellah (V)
Marie Krantz (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Marcus Willén Ode (MP)
Pia Frohman (MP)
Habib Brini (SD)
Abraham Begallo (SD)
Sigvard Blixt (SD)
Leif Åke Persson (SD)
Ewa-Leena Johansson (S)

Anders Ceder (S)
Annalena Järnberg (S)
Gert Stark (S)
Eric Viduss (M)
Tomas Klockars (M)
Ulf Hilding (M)
Hans Lindkvist (V)
Johan Stolpen (V)
Mari Fändrik (V)
Fredrik Dahlberg (SD)
Tom Persson (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
Kim Bäckström (V)
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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 28
juni 2021, klockan 15.00, samt
att ordföranden, …………………………………………………………….(C) och
…………………………………………………………….(L) med
…………………………………………………………….(C) och
…………………………………………………………….(L) som ersättare ska
justera protokollet.

4. Skrivelser till regionfullmäktige
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Pernilla Marbergs (SD), Robert Mörks (S), Yvonne Nilssons (L), Ulf
Hildings (M), Marcus Willén Ode (MP) och Bo Ammers (SD) begärda entledigande,
samt
att överlämna relevanta skrivelser till Länsstyrelsen i Örebro och valberedningen.
Sammanfattning
21RS4047
Från Pernilla Marberg (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering och kulturnämnden.
21RS4228
Från Robert Mörk (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
Stiftelsen NJOV:s styrelse.
21RS4384
Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål på vården som avser barn 2020.
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21RS4386
Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål gällande vaccination mot covid19.
21RS4543
Regionens revisorerna har överlämnat revisionsrapporten Löpande intern kontroll i
administrativa rutiner.
21RS3544
Länsstyrelsen har överlämnat beslut om att utse Fredrik Askhem (L) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Kajsa Rosén (L) från och med den 4 maj 2021 till och med
den 14 oktober 2022 för Örebro läns Södra samt att utse Yvonne Nilsson (L) till ny
ersättare efter Fredrik Askhem (L) för Örebro läns Södra och Örebro-Lekeberg.
21RS2253
Länsstyrelsen har överlämnat beslut om att utse Maria Lönnberg (M) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Tom Rymoen (M) från och med den 4 maj 2021 till och med
den 14 oktober 2022 för Örebro läns Norra samt att utse Ulf Hilding (M) till ny
ersättare efter Maria Lönnberg (M) för Örebro läns Norra.
21RS1547
Länsstyrelsen har överlämnat beslut om att utse Clara Ericson (V) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Lena Rosborg (V) från och med den 4 maj 2021 till och med
den 14 oktober 2022 för Örebro läns Södra.
21RS2506
Länsstyrelsen har överlämnat beslut om att utse Ingvar Eriksson till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Kim Bäckström (V) från och med den 4 maj 2021 till och
med den 14 oktober 2022 för Örebro läns Västra.
21RS2657
Länsstyrelsen har överlämnat beslut om att utse Juhani Siho (V) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Stina Borjo (V) från och med den 4 maj 2021 till och med
den 14 oktober 2022 för Örebro läns Västra.
21RS2822
Länsstyrelsen har överlämnat beslut om att utse Jon Fredriksson (V) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Anita Bohlin Neuman (V) från och med den 4 maj 2021 till
och med den 14 oktober 2022 för Örebro läns Västra samt att utse Yvonne Möllberg
(V) till ny ersättare efter Jon Fredriksson (V) för Örebro läns Västra.
21RS3544
Yvonne Nilsson (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i regionfullmäktige.
21RS5423
Ulf Hilding (M) har lämnat i begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
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21RS5963
Bo Ammer (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i kulturnämnden.
21RS101
Synpunkter från medborgare.
21RS6055
Marcus Willén Ode (MP) har lämnat in begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i regionfullmäktige samt ersättare i forsknings- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
 Begäran om entledigande från politiska uppdrag
 Klagomål på vården som avser barn 2020
 Klagomål gällande vaccination mot covid-19
 Revisionsrapport - Löpande intern kontroll i administrativa rutiner
 Ny Ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
 Ny Ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
 Ny Ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
 Ny Ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
 Ny Ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
 Ny Ledamot/ersättare för ledamot i regionfullmäktige
 Begäran om entledigande från politiska uppdrag inom Region Örebro län
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag
 Synpunkter från medborgare, 21RS101
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag

5. Anmälan av interpellationer och frågor
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att interpellationerna och frågorna får ställas.
Sammanfattning
21RS4358
Monika Aune (MP) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om rasism inom hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag
 Interpellation från Monika Aune (MP) om rasism inom hälso- och sjukvården
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6. Anmälan av medborgarförslag om e-kallelse ska vara giltig
som bussbiljett likvärdigt papperskallelse inom
tandvården/sjukvården
Diarienummer: 21RS2892
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Medborgare har inkommit med medborgarförslag om att e-kallelse ska vara giltig
som bussbiljett likvärdig papperskallelse inom tandvården/sjukvården.
Medborgarförslaget har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för
beredning.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige - Medborgarförslag E-kallelse giltig som
bussbiljett likvärdigt papperskallelse inom tandvården/sjukvården
 Medborgarförslag om e-kallelse giltig som biljett

7. Anmälan av medborgarförslag om Socialförvaltning och
landstinget
Diarienummer: 21RS3080
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag angående Socialförvaltning
och landsting.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regionkansliet - hälso- och sjukvårdsstaben
för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, anmälan av
medborgarförslag Socialförvaltning och Landstinget
 Medborgarförslag, socialförvaltning och landsting
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8. Anmälan av medborgarförslag om rehabiliteringsplan för
hälso- och sjukvårdens personal
Diarienummer: 21RS4127
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 april
2021 om rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet, staben HR.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag
om rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal
 Medborgarförslag om rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal

9. Anmälan av medborgarförslag om förenklad hantering av
frikort i vården
Diarienummer: 21RS4338
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 29 april
2021 om förenklad hantering av frikort i vården.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag
om förenklad hantering av frikort i vården
 Medborgarförslag om förenklad hantering av frikort i vården
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10. Anmälan av medborgarförslag om att låta flexbussen vara
kvar
Diarienummer: 21RS4461
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i följande ärenden:
21RS4461, 21RS4462, 21RS4502, 21RS4602, 21RS4604, 21RS4605, 21RS4608,
21RS4609, 21RS4611, 21RS4612, 21RS4613, 21RS4614, 21RS4615, 21RS4617,
21RS4618, 21RS4621, 21RS4623, 21RS4624, 21RS4625, 21RS4628, 21RS4629,
21RS4631, 21RS4796, 21RS4797, 21RS4799, 21RS4800, 21RS4802, 21RS4803,
21RS4805, 21RS4806, 21RS4808, 21RS4809, 21RS4812, 21RS4813, 21RS4798,
21RS5863, samt
att ta anmälningarna till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att följande medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län om att
låta flexbussen vara kvar: 21RS4461, 21RS4462, 21RS4502, 21RS4602, 21RS4604,
21RS4605, 21RS4608, 21RS4609, 21RS4611, 21RS4612, 21RS4613, 21RS4614,
21RS4615, 21RS4617, 21RS4618, 21RS4621, 21RS4623, 21RS4624, 21RS4625,
21RS4628, 21RS4629, 21RS4631, 21RS4796, 21RS4797, 21RS4799, 21RS4800,
21RS4802, 21RS4803, 21RS4805, 21RS4806, 21RS4808, 21RS4809, 21RS4812,
21RS4813, 21RS4798, 21RS5863.
Medborgarförslagen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21-22, anmälan av
medborgarförslag om att behålla flexbussar
 Samlingsdokument medborgarförslag x 36 flexbussen

11. Anmälan av medborgarförslag om bröstpump på akuten i
Karlskoga
Diarienummer: 21RS4982
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
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Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 17 maj
2021 om att ha bröstpump tillgänglig på akuten på Karlskoga lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för
hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM refionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag
om bröstpump på akuten i Karlskoga
 Medborgarförslag om bröstpump på akuten i Karlskoga

12. Anmälan av medborgarförslag om att återöppna primärjour
för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på Lindesbergs
lasarett
Diarienummer: 21RS5471
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 28 maj
2021 om att återöppna primärjour för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på
Lindesbergs lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av inkommet
medborgarförslag
 Medborgarförslag om att återöppna primärjouren vid Lindesbergs lasarett

13. Anmälan av motion från Elin Jensen (SD), Patrik Nyström(SD)
och Gunilla Fredriksson (SD) om en extra semestervecka till
vårdpersonal kopplad nära covid-vård
Diarienummer: 21RS4342
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD) och
Gunilla Fredriksson (SD) till Region Örebro län den 30 april 2021 om en extra
semestervecka till vårdpersonal kopplad nära covid-vård.
Motionen har överlämnats till Regionkanslitet – staben HR för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av motion om extra
semestervecka för vårdpersonal kopplad nära covid-vård
 Motion - Extra semestervecka till vårdpersonal kopplad nära covid-vård

14. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) – Region
Örebro län ska stärka EU-samarbeten i länet
Diarienummer: 21RS4632
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 Willhelm Sundman (L) till Region Örebro
län den 7 maj 2021 om att Region Örebro län ska stärka EU-samarbeten i länet.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 21 juni - Motion om att stärka EUsamarbetet i länet
 Motion från Willhelm Sundman (L) - Region Örebro län ska stärka EUsamarbeten i länet
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15. Anmälan av motion från Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik
(SD) om att demokratisera det politiska arbetet i Region
Örebro län
Diarienummer: 21RS4707
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik (SD) till
Region Örebro län den 9 maj 2021 om att demokratisera det politiska arbetet i
Region Örebro län.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben för administration, juridik och
säkerhet för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, anmälan av motion från
Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik (SD) om att demokratisera det politiska
arbetet i Region Örebro län
 Motion från Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik (SD) om att demokratisera det
politiska arbetet i Region Örebro län

16. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att utveckla tillgång till
reservat, leder och nationalparkerna
Diarienummer: 21RS5489
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regional tillväxtnämnd och samhällsbyggnadsnämnd för
beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 28 maj 2021 om att utveckla
tillgång till reservat, leder och nationalparkerna.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av motion om att
utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparkerna
 Motion - Utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparkerna

17. Aktuell regioninformation

18. Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022 och
planeringsförutsättningar 2023-2024
Diarienummer: 21RS4583
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma
förslag till verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 20232024,
att fastställa budgetramar för år 2022 för regionstyrelsen och nämnderna i enlighet
med driftbudgeten,
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 11,55 kronor,
att regionstyrelsen ansvarar för fördelning av anslag motsvarande ökningen av
statsbidraget för läkemedel till berörd nämnd när beloppet är känt, samt nya
statsbidrag till berörd nämnd när beloppet och andra förutsättningar för bidraget är
känt,
att regionstyrelsen i driftbudgeten ansvarar för fördelning till berörd nämnd
avseende posterna ”Regionstyrelsens planeringsreserv”, ”Omställning” och ”Effekter
av tidigare års beslut”,
att Region Örebro läns upplåningsram för 2022, inklusive lån för externt uthyrda
investeringar, uppgår till 2 874 miljoner kronor,
att kreditlimiter och borgensavgifter för ägda bolag fastställs enligt föreslagna
nivåer,
att mål och strategier till respektive nämnd fastställs i enlighet med bilaga
”Fördelning av ansvar för effektmål och strategier till regionstyrelsen och
nämnderna”, samt
att fastställa riktlinje för god ekonomisk hushållning.
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Sammanfattning
Regionstyrelsen upptar till behandling förslag till verksamhetsplan med budget 2022
och planeringsförutsättningar 2023-2024.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21-22, Region Örebro läns
verksamhetsplan med budget 2022 och planeringsförutsättningar 2023-2024
 Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022 och
planeringsförutsättningar 2023-2024
 Bilaga till Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022 och
planeringsförutsättningar 2023-2024
 Moderaternas verksamhetsplan med budget 2022
 Sverigedemokraternas verksamhetsplan med budget 2022
 Vänsterpartiers verksamhetsplan med budget 2022
 Liberalernas verksamhetsplan med budget 2022
 Miljöpartiets verksamhetsplan med budget 2022
 Bilaga ekonomiska tabeller till Miljöpartiets verksamhetsplan med budget 2022

19. Kollektivtrafiktaxan 2022
Diarienummer: 21RS3983
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att för 2022 höja kollektivtrafikens taxa med totalt 3 procent av biljettintäkterna vid
oförändrad trafik som ska gälla från och med den 10 januari 2022,
att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat att för 2022 besluta om hur höjningen ska
fördelas mellan samtliga biljetter och relationer samt
att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i
samband med kampanjer och liknande.
Sammanfattning
Det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling av produktionen för kollektivtrafiken.
En betydande del av kostnaderna täcks av biljettintäkter. I förslaget ska
kollektivtrafikens taxa höjas med 3 procent av biljettintäkterna som träder i kraft den
10 januari 2022.
I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med
kampanjer och liknande.
Höjningen är ett led i att anpassa priserna till den kostnads- och indexutveckling som
sker inom kollektivtrafiken, vilket motsvarar en taxeökning om 3 procent. Höjningen
beräknas träda i kraft från och med den 10 januari 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden ges mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor och
marknadsföringsinsatser. Det gör att resenärer exempelvis kan erbjudas en anpassad
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taxa eller biljettprodukter i syfte att börja resa med kollektivtrafiken igen efter
pandemin. Samhällsbyggnadsnämnden ges också mandat att besluta om hur
prishöjningen ska fördelas mellan biljetter och relationer.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, Kollektivtrafiktaxan 2022

20. Mälardalstaxan, etapp 2
Diarienummer: 21RS4722
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslag från Mälardalstrafiks styrelse,
att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag,
att tilläggsavgift om 1.500 kronor ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte
föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag, samt
att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och
kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafiks
styrelse årligen antagen budget.
Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Sörmland,
Östergötland, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKTM), ingick år 2014
ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter,
Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och
parallella lokala spår- och busstrafiken.
Mälardalstaxan infördes hösten 2017 i form av periodbiljetter med tillhörande
resevillkor. Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer
Mälardalstrafik från och med 12 december 2021 (T22) att ansvara för hela
produktsortimentet på de sträckor som omfattas av Mälardalstrafik upphandlade
trafik. Till följd av detta ingår även enkelbiljetter med tillhörande resevillkor i
Mälardalstrafiks sortiment från T22.
Inför Etapp 2 har ett arbete genomförts med att ta fram förslag till resevillkor,
produkter och priser för Mälardalstaxan Etapp 2. Detta ärende redogör för förslag till
övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar
exempelvis hantering av kampanjer och tilläggsavgifter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21-22, Mälardalstaxan 2021
 Styrelseprotokoll 20201209 - signerad
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08 - Ärende 8 - Beslut om Mälardalstaxan

21. Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av
regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende uppdateringar
inför etapp 2 Mälardalstrafik
Diarienummer: 21RS2000
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar, under förutsättning att övriga ägare fattar beslut för sin
del
att ingå det tilläggsavtal som uppdaterar följande bilagor:
Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2
Bilaga C – Finansiering Etapp 2
Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2
Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.
Sammanfattning
Mälardalstrafik AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala,
Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland (nedan Parterna).
Den trafik som Mälardalstrafik organiserar regleras i ett samverkansavtal, som
ingåtts mellan de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Samverkansavtalet beskriver
översiktligt vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska gå till och hur kostnaderna ska
fördelas. Mellan Mälardalstrafik och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett
uppdragsavtal, som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarkretsen.
Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet.
Samverkansavtalet om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige
(”Samverkansavtalet”) tecknades mellan Mälardalstrafiks ägare den 22 juni 2015.
Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande
förberedelser inför Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger
skäl till bifogat framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av
vissa bilagor. De bilagor som föreslås uppdateras är följande bilagor:
Bilaga B- Trafikutbud Etapp 2
Bilaga C – Finansiering Etapp 1 ersätts av Bilaga C – Finansiering Etapp 2
Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 1 ersätts av Bilaga D – Principer för
prissättning Etapp 2
Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 1 ersätts av Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga G – Affärsplan Etapp 2 ersätts av ny Bilaga G – Affärsplan Etapp 2
Bilaga A kvarstår och Bilaga E är sedan tidigare uppdaterad. Bilaga H ligger fast.
Samverkansavtalet ska i övrigt bestå oförändrat. Tilläggsavtalet är villkorat av att de
beslutande församlingarna hos Parterna, ställer sig bakom Tilläggsavtalet.
Tilläggsavtalet är bindande först när samtliga beslutande församlingar har beslutat att
tillträda Tilläggsavtalet.
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Beslutsunderlag
 Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 2020-12-09
 Bilaga 3 - Ärende 9, beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
 Bilaga 4 - ärende 9, tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
 Bilaga 5 - ärende 9, bilaga B Trafikplan Trafikutbud Etapp 2
 Bilaga 6 - ärende 9, bilaga C Finansiering
 Bilaga 7- ärende 9, bilaga D Principer för prissättning
 Bilaga 8 - ärende 9, bilaga F Planeringsprocess Etapp 2
 Bilaga 9 - ärende 9, bilaga G Affärsplan Etapp 2
 Bilaga 10 - 08.1, ärende prismatris Mälardalstaxan period 30 dagar

22. Energi- och klimatprogram 2021-2025
Diarienummer: 20RS5884
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta reviderad version av energi- och klimatprogrammet för Örebro län.
Sammanfattning
En revidering av energi- och klimatprogrammet för Örebro län har genomförts.
Förslag till nytt energi- och klimatprogram för åren 2021-2025 har tagits fram.
Programmet har skrivits fram i bred dialog med länets aktörer, och i samverkan med
Länsstyrelsen i Örebro län. Programmet sätter ramarna för energi- och klimatarbetet i
länet med en långsiktig klimatvision, och övergripande och mätbara mål för utsläpp
av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.
Det nya energi- och klimatprogrammet ska fastställas av Regionstyrelsen och
Regionfullmäktige under 2021. Programmet fastställs även av ledningen för
Länsstyrelsen i Örebro län i en parallell process.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, Energi- och
klimatprogram Örebro län 2021-2025
 Energi- och klimatprogram Region Örebro län 2021-2025

23. Hemställan om borgen från Länsgården Fastigheter AB för
byggnation i Skebäck, Örebro
Diarienummer: 21RS3369
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Region Örebro län utökar tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld
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för Länsgården Fastigheter AB:s lån inklusive räntederivat, jämte därpå löpande
ränta och kostnader med 140 miljoner kronor till 2 716 miljoner kronor.
Sammanfattning
Länsgården Fastigheter AB har ansökt om utökad borgensram för lån till nya
investeringar i fastigheten Gåsen 8, Skebäck, Örebro. Beslutet skulle innebära en
ökning med totalt 140 miljoner kronor till en borgensram om 2 716 miljoner kronor.
Region Örebro län har en beslutad borgensram om 2 576 miljoner kronor till
Länsgården Fastigheter AB efter beslut om borgen för byggnation på fastigheten
Rosen 11 i Nora. Idag finns lån upptagna till 1 050 miljoner kronor inom denna
borgensförbindelse.
Styrelsen i Länsgården Fastigheter AB har beslutat om att upphandla etapp 1
(vårdcentral, garage, och tillagningskök) och etapp 2 (vård och omsorgsboende) vid
fastigheten Gåsen 8, Skebäck.
Tidigare beviljad borgen för Skebäck om 340 miljoner kronor omfattar endast etapp
1. Nu planeras upphandling ske för etapp 1 men med option för etapp 2, vilket
innebär att borgensramen behöver utökas. Uppskattad kostnad för båda etapperna
baserad på nyckeltal är cirka 480 miljoner kr, varför ytterligare 140 miljoner kronor
behöver beviljas.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, Hemställan om borgen för
byggnation i Skebäck Örebro för Länsgården Fastigheter AB
 Begäran om borgen för byggnation i Skebäck Örebro för Länsgården Fastigheter
AB

24. Fastställande av bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län
AB
Diarienummer: 21RS5110
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av
bolagsordningen.
Sammanfattning
Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget
Rodret 6 & 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån
i Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i
Örebro län. Säljande parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården
Fastigheter AB.
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Bussdepåer i Örebro län AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB
under 2021. I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån
aktiebolagslagen och kommunallagen.
Förvärvet av Bussdepåer i Örebro län AB genomfördes formellt den 3 maj.
Konstituerande bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny
bolagsordning, styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar m.m.
Bolagsordningen ska fastställas av fullmäktige i Region Örebro län och i Region
Västmanland för att vinna giltighet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, fastställande av
bolagsordning Bussdepåer i Örebro län AB
 Bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB

25. Fastställande av bolagsordning i Bettorpsdepån i Örebro AB
Diarienummer: 21RS5111
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av
bolagsordningen.
Sammanfattning
Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget
Rodret 6 & 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån
i Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i
Örebro län. Säljande parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården
Fastigheter AB.
Bettorpsdepån i Örebro AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB under
2021. I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån
aktiebolagslagen och kommunallagen.
Förvärvet av Bettorpsdepån i Örebro AB genomfördes formellt den 10 maj.
Konstituerande bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny
bolagsordning, styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar m.m.
Bolagsordningen ska fastställas av fullmäktige i Region Örebro län och i Region
Västmanland för att vinna giltighet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21-22, fastställande av
bolagsordning Bettorpsdepån i Örebro AB
 Bolagsordning för Bettorpsdepån i Örebro AB
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26. Revidering av den gemensamma varuförsörjningsnämndens
reglemente och samverkansavtal mellan medlemmarna
Diarienummer: 21RS4096
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen revidering av reglemente och samverkansavtal avseende
den gemensamma varuförsörjningsnämnden.
Sammanfattning
Region Örebro län är tillsammans med Region Västmanland, Region Dalarna,
Region Sörmland och Region Uppsala medlem i den gemensamma
varuförsörjningsnämnden. Region Uppsala är värdorganisation för nämnden.
Varuförsörjningsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 mars 2021 beslutat
föreslå medlemmarna justeringar i reglemente och samverkansavtal. Revideringarna
är i huvudsak två: Dels införande av möjlighet till distansmöte (reglementet). Dels
förändring av bestämmelsen i samverkansavtalet om ordförandeskap och vice
ordförandeskap, så att dessa ska rotera mandatperiodvis mellan medlemmarna istället
för årsvis.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, revidering av den
gemensamma varuförsörjningsnämndens reglemente och samverkansavtal
mellan medlemmarna
 Protokollsutdrag sammanträde 2021-03-26 - Revidering av
varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan

27. Årsredovisning 2020 och budget 2022 för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Diarienummer: 21RS3232
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för
2020,
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma
för verksamhetsåret 2020 samt
att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling för år 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024.
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Sammanfattning
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en
årsredovisning för 2020 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2022 samt plan
för ekonomi 2023-2024 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland
Region Örebro län.
KAS behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala.
Verksamheten startade för fem år sedan. I fastigheten finns även Hotel von Kraemer
som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen. Det var
inga omfattande utbrott av covid-19 infektioner bland Skandionklinikens personal
eller patienter under året. Periodvis uteblev utländska patienter till följd av pandemin.
266 svenska patienter startade behandling 2020, en ökning med 27 stycken sedan
2019. 31 utländska patienter startade behandling, vilket var en fler än föregående år.
Utländska patienter kommer huvudsakligen från Norge. Fyra kliniska studier pågår
och ytterligare två är på väg att starta.
Det ekonomiska resultatet för 2020 var ett överskott på 14,7 miljoner kronor (året
innan -0,9 miljoner kronor) vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 7,7 miljoner
kronor. Överskottet beror främst på vakanser och sjukskrivningar samt oförbrukade
forskningsmedel inom Skandionkliniken. Överskottet används för att återställa det
egna kapitalet, vilket då blir -112 miljoner kronor. Målsättningen är att återställa det
egna kapitalet senast 2027, men målet blir svårt att uppnå om inte antalet patienter
ökar. Antalet behandlingsfraktioner blev 8 215 under året mot budgeterade 10 000.
Revisorerna har under tidigare år konstaterat att den interna kontrollen har varit
otillräcklig. De detaljerade synpunkter som de tidigare har avgivit är nu åtgärdade.
De bedömer också att direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
under 2020 i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, årsredovisning 2020 och
budget 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
 Verksamhetsplan och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

28. Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020
Diarienummer: 21RS3479
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning
för 2020,
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att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning
för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för
2020 samt
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Sammanfattning
Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och
Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och
revisionsberättelser för 2020. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, regionorganisationen och kommun. I enlighet med
förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med
bokslutet redovisa verksamheternas resultat.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, årsredovisningar för
samordningsförbunden för år 2020
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Sydnärke
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Degerfors /
Karlskoga
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT
 Bilaga till årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län,
SOFINT

29. 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 samhällsbyggnadsnämnden:
- Studentrabatt på busskortet, 20RS1444
- Protest mot busspriserna, 20RS1447
- Kollektivtrafik är dyrt, 20RS1449
- Protest mot busspriserna, 20RS1450
- Protest mot busspriserna, 20RS1451
- Protest mot busspriserna, 20RS1458
- Sänk priset på kollektivtrafiken, 20RS1455
- Säkerhet för att ta sig till och från busshållplatsen, 20RS1459
- Fler bussar mellan Kävesta-Örebro, 20RS1454
Beslutade medborgarförslag i regionstyrelsen
- Besvarande av medborgarförslag om kostnaderna och vinsterna för ambulansflyg,
rädda akuten på Karlskoga och Lindesbergs lasarett, 20RS12656.
Beslutsunderlag
 §43 SNB Svar på medborgarförslag om lägre biljettpriser
 §42 SNB Svar på medborgarförslag om lägre biljettpriser
 §41 SNB Svar på medborgarförslag om lägre biljettpriser
 §40 SNB Svar på medborgarförslag om lägre biljettpriser
 §39 SNB Svar på medborgarförslag om protest mot biljettpriserna
 §38 SNB Svar på medborgarförslag om protest mot biljettpriserna
 §37 SNB Svar på medborgarförslag om lägre biljettpriser
 §36 SNB Svar på medborgarförslag om säkrare väg till hållplats
 §35 SNB Svar på medborgarförslag om fler bussar mellan Kävesta och Örebro
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-05-25 §139 RS Besvarande av
medborgarförslag om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA

30. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica
Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri
kollektivtrafik för pensionärer
Diarienummer: 20RS323
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska avslås.
Sammanfattning
Motionärerna föreslår att pensionärer över 65 år ska ges rätt att resa avgiftsfritt med
kollektivtrafiken i lågtrafik samt lördagar, söndagar och helgdagar.
Idag finns en lågprisbiljett inom kollektivtrafiken, som säljs till hälften av det
ordinarie biljettpriset, och gäller i lågtrafiktid, kvällar och helger. Bedömningen är att
lågprisbiljetten ger ett mer rättvist erbjudande än en specifik rabatt som bara riktar
sig till ålderspensionärer. Utöver pensionärer finns det också andra grupper i
samhället, som är daglediga och har begränsade inkomster. Rabattnivån på
lågprisbiljetten är också så pass frikostig att priset generellt inte bedöms utgöra ett
hinder för pensionärer att resa med kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, besvarande av motion (V)
om avgifsfri kollektivtrafik för pensionärer
 Yttrande över motion om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer
 Motion till regionfullmäktige från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och
Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer

31. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att
stötta studenter med resbehov
Diarienummer: 20RS2403
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP) har i en motion föreslagit att studenter som under sin
universitetsutbildning gör praktik, ska erbjudas att bli testresenärer i kollektivtrafiken
vid resor till och från praktikplatsen.
Samhällsbyggnadsnämnden är positivt inställd till att införa studentrabatt i
kollektivtrafiken, men vill under rådande pandemi inte införa ytterligare incitament
till att resa kollektivt.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, besvarande av motion från
(MP) om att stötta studenter med resbehov
 Svar på motion om att stötta studenter vid resor till praktik etc
 Motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov
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32. Besvarande av motion från Jihad Menhem 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
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 20210-06-21-22, Besvarande av motion
från Jihad Menhem 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 MECFS
 Motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre
på att ta hand om patienter med ME/CFS

25 (31)

Föredragningslista

33. 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 2021-06-21-22, 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

34. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa
de orättvisa avgifterna för hjälpmedel
Diarienummer: 20RS5671
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
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sjukvårdsnämnden att Region Örebro län följer den juridiska processen och kommer
att analysera utslaget som den leder till.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, 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

35. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik
Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att stötta studenter
med extra resebehov
Diarienummer: 20RS8999
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson, Fredrik Persson och Monika Aune (MP) föreslår i en motion att
elever som studerar vid Campus Grythyttan bör stöttas med ett lägre biljettpris i
kollektivtrafiken. Motionärerna menar att detta skulle bidra till att öka
attraktionskraften för Grythyttan som studieort.
Bedömningen är att det är viktigt för den regionala utvecklingen att det finns
universitetsutbildning förlagd i Grythyttan. Regionen vill dock se över vilka samlade
åtgärder som är angelägna för att stärka förutsättningarna för detta. Det är oklart om
biljettpriset som enskild faktor har något avgörande betydelse.
Regionen är generellt positiv till att införa studentrabatt inom kollektivtrafiken, men
bedömer att det inte är lämpligt i nuläget mot bakgrund av den rådande pandemin.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, besvarande av motion
(MP) om att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan
 Svar på motion angående biljettpriser för studenter vid Campus Grythyttan
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune
(MP) om att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan

36. Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD)
och Gunilla Fredriksson (SD) om att avsluta samarbete med
Fairtrade
Diarienummer: 21RS392
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) har i en motion till
regionfullmäktige yrkat följande:
• Att Region Örebro län avvecklar sitt engagemang i Fairtrade. Regionen ska i
fortsättningen inte vara Fairtrade-diplomerad.
• Att kraven på inköp av Fairtrade-märkta varor tas bort.
Anledningen till yrkandena är att Fairtrade-systemet bygger på att anslutna bönder
garanteras minimipriser för sina varor, vilket enligt motionärerna leder till
överproduktion och dumpning på den vanliga marknaden. I motionen framförs också
att ingen vet vad Region Örebro läns inköp av Fairtrade-märkta varor gjort för
skillnad i producentländerna. Motionärerna menar också att Fairtrade inte är förenligt
med vad en region ska syssla med då Fairtrade Sverige består av en förening och ett
aktiebolag som ägs av LO och Svenska Kyrkan. Enligt motionärerna söker
föreningen skattebidrag varje år som används för LO:s opinionsbildning samtidigt
som aktiebolaget får behålla alla intäkter.
Region Örebro län bedömer att Fairtrade diplomeringen är ett sätt att visa
organisationens ställningstagande för en rättvis handel och konsumtion där
mänskliga rättigheter inte åsidosätts. Fairtrade-systemet kan ha brister, men då
Fairtrade Sverige uppgett att de reviderar sitt arbetssätt utifrån nya kunskaper väljer
Region Örebro län att ha tillit till att fördelarna med minimipriset överväger
eventuella nackdelar. Det kan inte kontrolleras exakt vad Region Örebro läns inköp
av Fairtrade-varor gjort för skillnad i producentländerna, men det finns flera studier
som visar att Fairtrade-certifiering leder till minskad fattigdom för odlarna. LO och
Svenska kyrkan äger Fairtrade Sverige AB men uppger att de aldrig tagit ut någon
vinst ur bolaget. Överskott återinvesteras i verksamheten genom bidrag till Fairtrade
International.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, svar på motion (SD) om
att avsluta samarbete med Fairtrade
 Svar på motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson
(SD) om att avsluta samarbetet med Fairtrade
 Motion - Avbryt samarbetet med Fairtrade

37. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica
Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om att Region Örebro län
arbetar fram en regional koldioxidbudget
Diarienummer: 21RS517
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Klimatutmaningen är ett faktum och det är viktigt att Region Örebro län som
offentlig aktör visar vägen och går före med effektiva åtgärder för att minska utsläpp
av växthusgaser som påverkar klimatet negativt.
En koldioxidbudget är ett pedagogiskt instrument som tydligt visar hur mycket eller
lite koldioxid som går att släppa ut i länet för att nå målen. Precis som motionärerna
skriver har Region Örebro län satt upp goda och ambitiösa klimatmål, både genom
det interna programmet för hållbarhet där ett av huvudmålen är minskad sårbarhet,
klimatpåverkan och fossilberoende. Och även genom det Energi- och klimatprogram
för Örebro län, som har tagits fram gemensamt av Region Örebro län och
Länsstyrelsen i samverkan med länets kommuner och näringsliv.
För Örebro län som har ett ambitiöst Energi- och klimatprogram och ett ambitiöst
hållbarhetsprogram är det istället mer effektivt att använda interna resurser till att
genomföra aktiviteter inom programmets insatsområden så att målen kan nås till
2030 och 2045.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, svar på motion om
koldioxidbuget
 Svar på motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz
(V) om att Region Örebro län upprättar en koldioxidbudget
 Motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om
att Region Örebro län arbetar fram en regional koldioxidbudget

38. Besvarande av motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik
Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om ”Avyttra
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola”
Diarienummer: 21RS531
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Med den stora insats som Kävesta folkhögskola gör, den genomtänkta pedagogik
som präglar undervisningen och de goda resultat som uppvisas vore det oklokt att
avyttra huvudmannaskapet. Region Örebro län har stor påverkansmöjlighet och kan
styra över hur Kävesta folkhögskola ska använda sina resurser.
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Hela regionen, alla områden inom Regional utveckling, engagerar sig djupt i den
stora projektsatsningen ”Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra
en komplex organisation”. Kävesta folkhögskola bidrar i detta arbete, bland annat i
den stora satsning som görs på allmän kurs.
En av de prioriterade områdena i den Regionala utvecklingsstrategin (härefter kallad
RUS) är att skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper. Region Örebro län har
gjort en stor satsning på Kävestas allmänna kurs för att tillgodose detta. Kävestas
allmänna kurs är stor, varje folkhögskola måste ha minst 15 procent som är allmän
kurs av skolans hela deltagarantal. Kävestas allmänna kurs ligger på långt mer än så.
50 procent av skolans deltagare läser på allmän kurs.
På allmän kurs läser deltagarna in gymnasiekompetens och även
grundskolekompetens. Allmän kurs bidrar därmed till en socialt och ekonomiskt
hållbar utveckling genom att:
• minska utbildningsklyftorna i samhället
• öka individens förståelse för demokratiska processer, andra människors
livssituation och vikten av samtal
• ge deltagarna en möjlighet att bryta sitt utanförskap.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21--22, Besvarande av motion från
Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om ”Avyttra
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola”
 Svar på motion om att avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola regional tillväxtnämnd 2021-05-17
 Motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD)
om att avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola

39. Besvarande av interpellationer och frågor
Beslutsunderlag
 Svar på interpellation från Ola Karlsson (M) om varför hälso- och sjukvården
inte använder uppgifterna från Patientförsäkringen LÖF
 Interpellation - Varför använder inte Hälso- och sjukvården uppgifterna från
Patientförsäkringen LÖF
 Svar på interpellation från Ola Karlsson (M) om varför Foktandvården inte
använder uppgifter från Patientfösäkringen LÖF
 Interpellation - Varför använder inte Folktandvården uppgifterna från
Patientförsäkringen LÖF
 Svar på interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om hur regionen ökar stödet
till barn och unga under pandemin
 Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om hur regionen ökar stödet till barn
och unga under pandemin
 Svar på interpellation från Oskar Svärd (M) om bredband
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Interpellation från Oskar Svärd (M) om bredband
Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om att sjukresor ska vara
enkelt oavsett färdmedel
Interpellation från Willhelm Sundman (L) om att sjukresor med kollektivtrafik
ska vara enkelt oavsett färdmedel
Svar på interpellation från Sebastian Cehlin (M) om brist på vårdplatser för barn
och unga med psykisk ohälsa
Interpellation - Brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk ohälsa
Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om nästa pandemi
Interpellation - Psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi
Svar på interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken
Interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken och
åtgärder för att minimera smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken
Svar på interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om felaktiga nekanden i
kollektivtrafiken
Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om upprepade felaktiga nekanden
inom busstrafiken

40. Allmän frågestund för ledamöterna

41. Valärenden
Valberedningen föreslår regionfullmäktige

att besluta om val enligt bifogat förslag
Beslutsunderlag
 Valberedningen 2021-06-21 - 22

42. Avslutning
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