Kallelse

Sammanträde med:
Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2021-12-07
Tid: kl. 09:00 - cirka 20:00
Plats: Sessionsalen, Rådhuset, Örebro
Kaffe och smörgås serveras i representationsvåningen 8.30 - 9.00.
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Marita Jansson,
e-post marita.jansson2@regionorebrolan.se eller tfn. 019-602 77 59.

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.
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)
Håkan Stålbert (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)
Lennart M Pettersson (S)
Carina Dahl (S)
Peter Björk (S)
Fredrika Jakobsen (S)

Farhan Mohammad (S)
Sebastian Cehlin (M)
Katarina Tolgfors (M)
Lennart Carlsson (M)
Anna Stark (M)
Kristian Berglund (M)
Anders Brandén (M)
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)
Zaki Habib (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
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Ersättare underrättas
Ingrid Båve (S)
Lars-Eric Johansson (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)
Hendrik Bijloo (L)
Ewa Sundkvist (KD)
Johan Svanberg (KD)
Sven-Erik Sahlén (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)
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)
Ronnie Boenke (S)
Marcus Ahltun (M)

Maria Lönnberg (M)
Maria Odheim Nielsen (V)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Markus Lundin (KD)
Per Söderlund (SD)
Tina Pirttijärvi (SD)
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Isac Nordin (M)
Eva Leitzler (M)
John Hägglöf (M)
Johan Kumlin (M)
Darko Spahic (M)
Malin Silén (KD)
Tore Mellberg (V)
Nadia Abdellah (V)
Marie Krantz (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Pia Frohman (MP)
Jonas Eriksson (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)
Göran Gustafsson (M)
Hans Lindkvist (V)
Johan Stolpen (V)
Mari Fändrik (V)
Kim Bäckström (V)
Fredrik Dahlberg (SD)
Tom Persson (SD)
Fredrik Rosenbecker (SD)
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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
13 december 2021, klockan 14.00 samt att ordföranden, ....................................(S)
och ....................................(M) med ....................................(S)
och ....................................(M) som ersättare ska justera protokollet.

4. Val av andre vice ordförande i regionfullmäktige
Diarienummer: 21RS9379

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att utse …………….. (M) till andre vice ordförande i regionfullmäktige för tiden
2021-12-07 – 2022-10-14.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 5 oktober 2021 att bevilja Håkan Södermans (M)
begäran om entledigande från uppdraget som andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Nu föreslås ……………… (M) utses till ny andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, val av andre vice ordförande i
regionfullmäktige
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5. Skrivelser till regionfullmäktige
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Nafih Mawlods (S), Lars-Erik Johanssons (S), Maria Lönnbergs (M),
Ola Karlssons (M) och Lotta Öhlunds (MP) begärda entlediganden samt
att överlämna relevanta skrivelser till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro
län.
Sammanfattning
21RS9646
Från Förvaltningsrätten i Karlstad med beslut om entledigande av nämndeman
Agneta Eriksson (S).
21RS8332
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Håkan Stålbert (KD) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Kristina Borén (KD) i valkrets Örebro läns Södra, från och
med den 6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022, Sven-Erik Sahlén (KD)
till ny ersättare i regionfullmäktige efter Håkan Stålbert (KD) i valkrets Örebro läns
Södra och Örebro läns Norra, från och med den 6 oktober 2021 till den 14 oktober
2022, samt Malin Silén (KD) som ersättare i valkrets Örebro-Lekeberg efter Håkan
Stålbert (KD) för perioden 6 oktober 2021 till den 14 oktober 2022.
21RS6865
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Lars-Eric Johansson (S) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Eva-Lena Jansson (S) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och
med den 6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022, samt Ronnie Boenke (S)
till ny ersättare i regionfullmäktige efter Lars-Eric Johansson (S) i valkrets ÖrebroLekeberg, från och med den 6 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS9379
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Anders Brandén (M) till ny ledamot i
regionfullmäktige efter Håkan Söderman (M) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och
med den 12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022, samt Darko Spahic (M)
till ny ersättare i regionfullmäktige efter Anders Brandén (M) i valkrets ÖrebroLekeberg, från och med den 12 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS9894
Från Nafih Mawlod (S) med begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
21RS9980
Från Lars-Eric Johansson (S) med begäran om entledigande från uppdrag som
ledamot i regionfullmäktige.
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21RS9926
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt.
21RS10082
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Gransknig av verkställighet
av fullmäktiges beslut.
21RS10144
Från Maria Lönnberg (M) med begäran om entledigande från samtliga uppdrag.
21RS10644
Patientnämnden har överlämnat sammanställning över klagomål om avsaknad av fast
läkarkontakt i primärvården.
21RS10770
Från Kammarrätten i Göteborg med beslut om entledigande av nämndeman Sirke
Karlsson (S).
21RS11254
Från Lotta Öhlund (MP) med begäran om entledigande från samtliga uppdrag.
21RS11258
Från Ola Karlsson (M) med entledigande från uppdrag som regionråd, 2:e vice
ordförande i regionstyrelsen, ledamot i Region Örebro läns förvaltnings AB, ledamot
i regionfullmäktiges valberedning samt ersättare Mälardalsrådets rådsmöte.
21RS4795, 21RS11415
Begäran från Göta Hovrätt att utse nämndemän efter Annika Bergman (C) och
Anders Brandén.

Beslutsunderlag
 Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige
 Ny ledamot/ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige, Anders Brandén (M),
och Darko Spahic (M) som ersättare
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ersättare i
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice från Nafih Mawlod (S) samt
val av ny ersättare
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige
från Lars-Eric Johansson (S)
 Revisionsrapport - Granskning av regionstyrelsens uppsiktplikt
 Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut
 Begäran om entledigande från samtliga politiska uppdrag från Maria Lönnberg
(M)
 Sammanställning över klagomål om avsaknad av fast läkarkontakt i
primärvården
 Entledigande av nämndeman Sirke Karlson (S) från Kammarrätten i Göteborg
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Begäran om entledigande från politiskt uppdrag i Länstrafiken Örebro AB från
Liselotte Öhlund (MP) samt val av ny
Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Region Örebro län
NHF Sweden - Uppmaning till regionen att omedelbart stoppa vaccinationer av
barn med Covid-19-vacciner, 2020-10-16
Synpunkter från medborgare
Synpunkter från medborgare över Region Örebro läns ledning
Synpunkter från medborgare, 21RS101
Synpunkter från medborgare, 21RS101
Synpunkter från medborgare, 21RS101-253
Synpunkter från medborgare, 21RS101Synpunkter från medborgare
Begäran från Göta Hovrätt om nya nämndemän

6. Anmälan av interpellationer och frågor

7. Anmälan av medborgarförslag om att låta Transport &
Logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 21RS9456

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 4 oktober
2021 om att låta Transport & Logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av medborgarförslag
om att låta Transport & Logistigenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
 Medborgarförslag om Transport och logistikenheten
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8. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att
representation ska vara alkoholfri utan undantag
Diarienummer: 21RS9698

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 Willhelm Sundman (L) till Region Örebro
län den 11 oktober 2021 om att representation ska vara alkoholfri utan undantag.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet, HR-staben för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L) om att representation ska vara alkoholfri utan undantag
 Motion - Representation ska vara alkoholfri utan undantag

9. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
Diarienummer: 21RS10108

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) har inkommit med en motion om utlokalisering av verksamheter från
Örebro stad.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik och
säkerhet för stöd i beredningen.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om utlokalisering av verksamheter från Örebro
 Motion - Utlokalisering av verksamheter från Örebro stad

10. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras
Diarienummer: 21RS10580

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) om rätten har inkommit med motion om att rätten till fast läkarkontakt
ska tydliggöras.
Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från
Motion från Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L)
och Fredrik Askhem (L) om rätten till en fast läkarkont
 Motion - Rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras

11. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att förbättra för finsktalande
i regionen
Diarienummer: 21RS10593
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har inkommit
med motion om att förbättra för finsktalande i regionen.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben Hållbar utveckling för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att
förbättra för finsktalande i regionen
 Motion - Förbättra för finsktalande i Regionen

12. om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
Diarienummer: 21RS10840

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den
10 november 2021 trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för beredning.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av medborgarförslag
om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
 Medborgarförslag om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
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13. Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att upprätta en konkret
handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i energioch klimatprogrammet 2021-2025
Diarienummer: 21RS10192

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 22 oktober 2021 om att upprätta
en konkret handlingsplan för att uppnå energi- och klimatmålen i energi- och klimatprogrammet 2021-2025.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling, Område energi och klimat för
stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att upprätta
konkret handlingsplan för att uppnå energi- och kli
 Motion - Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i
energi- och klimatprogrammet 2021-2025

14. Aktuell regioninformation

15. Utdelning av kulturpris och kulturstipendier 2021

16. Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Diarienummer: 21RS7812
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till avgifter för öppenvård och slutenvård,
att godkänna förslag till avgifter för hjälpmedel,
att godkänna förslag till avgifter för vaccinering och avgiftsbefriade vaccinationer,
att godkänna förslag till avgifter för intyg, samt
att samtliga förslag ska träda ikraft 15 januari 2022.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för
patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa
nationella genomsnitt och att de förändringar som görs ska förenkla för
verksamheten.
Ett förslag till avgifter för 2022 har sammanställts. Eftersom Region Örebro läns
patientavgifter ligger på eller nära det nationella genomsnittet föreslås att de flesta
avgifterna lämnas oförändrade.
De största förändringarna i förslaget är att högkostnadsskyddet för öppenvård under
en tolvmånadersperiod höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor, slutenvårdsavgiften
per dygn höjs från 100 kronor till 110 kronor, avgiften för mellanliggande provtagning (utan samband med besök) slopas och att avgiften för HPV-(humant
papillomvirus)vaccinering slopas för kvinnor födda 1996-1998, i samband med
screening mot livmoderhalscancer.
Beslutsunderlag
 Avgifter för öppenvård och slutenvård 2022
 Hjälpmedelsavgifter 2022
 Intygsavgifter 2022
 Vaccinationsavgifter 2022
 Avgiftsbefriade vaccinationer 2022
 Nationella jämförelser 2021
 Yrkande från Vänsterpartiet, avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården
2022
 Yrkande från Sverigedemokraterna, avgifter för patienter inom hälso- och
sjukvården 2022

17. Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022
Diarienummer: 21RS6544
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård
och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022, samt
att ge folktandvårdsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband
med kampanjer och liknande.
Sammanfattning
Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022.
Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på självkostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och
omfattar all tandvård från undersökningar, röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling,
fyllningar till protetisk tandvård och implantat. Utgångspunkten är att alla
verksamhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna kostnader och
Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en självkostnadsberäkningsmodell
som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna modell används vid
beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan exempelvis
barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på
transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje
verksamhetsgren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader.
Särredovisningen är en del av årsbokslutet för Region Örebro län.
Folktandvården har i arbetet med förslag till ny prislista beaktat förhållandet till
prisnivåerna hos landets övriga Folktandvårdsorganisationer och regioner samt också
de justerade nivåerna för referenspriserna som ingår i den statliga tandvårdsförsäkringen. Referenspriserna är statens riktpris för storleken på den statliga
subventionen för tandvård. Referenspriserna kommer att justeras upp med i genomsnitt 2,32 procent från och med januari 2022.
De senaste tre åren har justeringen av priserna för Folktandvården i Region Örebro
län legat på nivå 1,5-1,9 procent, vilket har medfört att prisnivåerna för
Folktandvården Region Örebro län numera harmoniserar med det nationella
medianpriset för de åtgärder som ingår i den statliga tandvårdsförsäkringen.
Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård
innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,6 procent.
Folktandvårdsnämnden ges också mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i
samband med kampanjer och liknande.
Beslutsunderlag
 Förslag Folktandvårdens prislista 2022
 Urval av åtgärder jämförda med alla regioner-landsting inför 2022-års prislista
 Yrkande i regionstyrelsen från Vänsterpartiet, prislista för allmäntandvård,
specialisttandvård och frisktandvård år 2022
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18. Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022
Diarienummer: 21RS5210

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Region Örebro läns Kulturplan 2020-2023 revideras enligt redovisat förslag för
att gälla från 2022.
Sammanfattning
Örebro läns regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur
2022-2023 och en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin. Den är
också en viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för
fördelningen av statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en
årlig revidering.
Det har varit möjligt att lämna in förslag på revideringar inför 2022 mellan 1 mars
och 14 maj 2021. De inkomna förslagen berör uppdrag/utvecklingsmål för Stadra
teater, musikfrämjande verksamhet, filmfrämjande verksamhet, regional biblioteksutveckling, litteraturfrämjande verksamhet och främjandeverksamhet bild och form.
Stadra teaters text föreslås revideras för att på ett tydligare sätt beskriva verksamhet,
uppdrag och utvecklingsmål 2020-2023. Övriga revideringar föreslås med anledning
av den utveckling som har skett inom verksamheterna för musikfrämjande, filmfrämjande, regional biblioteksutveckling, litteraturfrämjande och främjande av bild
och form.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, revdering av Örebro läns
kulturplan inför 2022
 Förslag på revidering av Region Örebro läns kulturplan inför 2022

19. Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro än 2020-2023
Diarienummer: 21RS9023

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Biblioteksplan för Region Örebro län revideras enligt redovisat förslag och
gäller från 2022.
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Sammanfattning
I och med revideringen av Örebro läns kulturplan som beslutades den 8 september
2021 skedde en omformulering av den regionala biblioteksverksamhetens övergripande mål. En liknande revidering av mål och indikatorer föreslås därför ske
även för biblioteksplanen för Region Örebro län för den del som berör ”regional
biblioteksverksamhet” i §11 bibliotekslagen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, revidering av Biblioteksplan
för Region Örebro län 2020-2023
 Sammanställning av förslag på revidering av Biblioteksplan för Region Örebro
län 2020-2023 inför 2022

20. Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025
Diarienummer: 20RS6997

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta förslaget till Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025.
Sammanfattning
Den nuvarande handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021
fastställdes av regional tillväxtnämnd. Under hösten 2020 och våren 2021 har planen
reviderats och getts en mer regionövergripande utformning. Planen har sänts på
remiss till kommuner, företrädare för civilsamhället och den sociala ekonomin samt
andra intressenter. Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025 är en handlingsplan knuten till Regional utvecklingsstrategi för Örebro
län 2018-2030.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, plan för civilsamhälle och
social ekonomi 2022-2025
 Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
 Sammanställning av remissvar Plan för civilsamhälle och social ekonomi 2022
 Yrkande från Sverigedemokraterna, regional handlingsplan för civilsamhälle och
social ekonomi 2022-2025

21. Ägaranvisning samt finansiering av Almi Företagspartner
Mälardalen AB år 2022
Diarienummer: 21RS8034
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB
för 2022 samt
att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI
Företagspartner Mälardalen AB för 2022.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län genom Region
Örebro läns förvaltnings AB med 24,5 procent. Varje år utkommer ägaranvisningar
där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål
för bolagets verksamhet.
En del mindre förändringar i ägaranvisningen föreslås för år 2022.
För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till
samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget (Almi) aktivt ta initiativ till
en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt
internationalisering av näringslivet. Här finns ett förtydligande i förslaget att detta
särskilt gäller att förstärka Almis strategiska och operativa samarbete med
Mälardalens universitet, Örebro Universitet och kommunerna samt andra aktörer i
regionen.
Nytt är även att bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom
de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i
Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra utmaningsområdena i
Östra Mellansverige.
Ägaranvisningen innehåller ett fortsatt uppdrag för bolaget att följa utvecklingen av
det pågående corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget och ägaranvisning
anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som detta kan komma
att föranleda.
Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för ökad samordning
av insatser i aktörssystemet och i samband med detta redogöra för hur bolaget arbetat
för att vara närvarande i hela Region Västmanland och hela Region Örebro län. Här
finns ett förtydligande att föregående års insatser fördelat på bransch och kommun
ska redovisas
Tidigare beslutad målstruktur kvarstår.
Region Örebro läns anslag till bolaget har från 2018-2021 varit densamma,
7 220 840 kronor. Ägarna föreslår i en överenskommelse att utöka finansieringen
med totalt 1 224 490 kronor. Finansieringen från Region Örebro län föreslås således
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öka med 300 000 kronor från och med år 2022, till en summa av 7 520 840 kronor.
Behovet av en ökad finansiering kan i huvudsak förklaras av Almis ökade
kreditstock.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, ägaranvisning samt
finansiering av Almi Företagspartner Mälardalen AB år 2022
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 2022
 Målstruktur affärsområde Företagspartner - Almi Mälardalen AB
 Resursbedömning Almi Mälardalen Företagspartner AB 2022
 Almi Företagspartner Mälardalen AB – anslag 2022 med uppräkning
 Yrkande från Sverigedemokraterna, ägaranvisning samt finansiering av Almi
Företagspartner Mälardalen AB för 2022

22. Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022
Diarienummer: 21RS3269

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta förslaget om attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022, samt
att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av
attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare tas.
Sammanfattning
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning,
ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda
attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, listan är samma för regionstyrelsen som för regionfullmäktige,
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som
en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet,
samt
- förteckning över personer på Regionservice, avdelning för kundfakturor respektive
avdelning för leverantörsfakturor som har attesträtt för regionfullmäktiges
verksamheter.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, attestliggare för
regionfullmäktiges verksamheter 2021 och 2022
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, attestliggare för
regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021 och 2022
 Signaturlista 2021 och 2022
 Attestliggare regionfullmäktiges verksamheter år 2021 och 2022
 Attesträtter 2021 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor

23. Redovisning av besvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får fullmäktige i vissa fall överlåta till styrelse eller nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Fullmäktige ska i dessa
fall informeras om de beslut som fattats av styrelsen eller nämnden med anledning av
förslagen.
Beslutat medborgarförslag i samhällsbyggnadsnämnd:
- sjukresor, 20RS3564
Beslutsunderlag
 §75 SNB Svar på medborgarförslag om sjukresor

24. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla
barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
Diarienummer: 20RS8413

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
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Sammanfattning
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBEvaccin för barn och unga upp till 19 år.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att avgiften för TBE-vaccin
till barn är subventionerad i Region Örebro län och bland de lägsta i landet. I
förslaget framgår också att det kan finnas skäl att öka subventionen för att kunna
sänka patientavgiften om sjukdomen blir vanligare i Örebro län än den är idag. Innan
en förändring görs behöver dock en analys göras kring vilken åldersgrupp som det
finns störst behov av att ändra avgiften för, enligt förslaget till svar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin

25. Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser
behöver stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
första linjen
Diarienummer: 20RS9189

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att ett mobilt team skapas inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”,
samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är
öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”,
oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården.
Regionfullmäktige har avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att
förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård
och barn- och ungdomspsykiatri.
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter
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som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag
möjlighet till behandling i hemmet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och
första linjen

26. Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om
upprättande av samarbetsavtal med Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen
Grimsö
Diarienummer: 20RS10406

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L) föreslår i sin motion att ett samverkansavtal upprättas med
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen Grimsö.
Verksamheten vid SLU Grimsö (förvaltning av vilda djur och fåglar samt
människors attityder till rovdjur) adresserar uteslutande frågor som bedöms ligga
utanför Region Örebro läns regionala utvecklingsansvar. Det bör dock noteras att det
idag finns samarbeten med SLU genom olika projektinitiativ i den administrativa
ytan Östra Mellansverige (NUTS-II SE12) inom vilken Uppsala län ingår.
Samverkan söks även med SLU i frågor kopplade till genomförandet av den
regionala handlingsplan för Örebro läns livsmedelskedja som finns upprättad för att
förverkliga den nationella Livsmedelsstrategin.
Ur ett regionalt innovationspolitiskt perspektiv ligger idag prioriteringen på att
utveckla långsiktiga strategiska satsningar utifrån två starka kunskapsdomäner vid
Örebro universitet. Forskningsinriktningen vid Grimsö är inte av den karaktären att
den bedöms inrymmas i detta sammanhang.
Bedömningen från berört sakområde är att det inte finns skäl att motivera ett
upprättande av ett specifikt samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU).

20 (410)

Föredragningslista
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet
 Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med
Sveriges lantbruksuniversitet
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet

27. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för
skydd mot bältros för äldre
Diarienummer: 20RS12471

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Mats Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (samtliga
MP) att Region Örebro län erbjuder personer över 60 år gratis vaccin mot bältros,
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att undersöka om det finns andra
riskgrupper i yngre åldrar som också skulle ha stor nytta av en dylik vaccination
kostnadsfritt.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att det på nationell nivå
pågår en utvärdering av det nya vaccin som under förra året introducerades. Därför
görs bedömningen att ingen ändring för närvarande ska göras och att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis
vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre

28. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av
regional utvecklingsstrategi
Diarienummer: 20RS12472
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Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) föreslår, i en
motion att regionfullmäktige beslutar att den regionala utvecklingsstrategin revideras
så att målen om hållbar utveckling blir överordnad andra utvecklingsmål.
Det långsiktiga målet är att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till samtliga tre
dimensioner av hållbarhet och att Region Örebro län närmar sig de tre övergripande
målen i Regional utvecklingsstrategi (RUS) som likt FN:s 17 hållbarhetsmål är
balanserade, integrerade och odelbara.
I samband av den nu pågående uppdateringen av RUS är det därför viktigt att behålla
balansen, integreringen och odelbarheten mellan de tre övergripande målen.
Förslaget är därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att
revidera den regionala utvecklingsstrategin
 Svar på motion om revidering av regional utvecklingsstrategi
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om att revidera den regionala utvecklingsstrategin

29. Besvarande av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka
tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Diarienummer: 20RS12715

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Ola Karlsson (M) har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige
ska besluta att snabbt utveckla digitala verktyg och ordna en organisation så att det
blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen att få snabb tillgång till och kunna
konsultera en specialistläkare. Det pågår nu förändringsarbete på flera plan gällande
regionens insatser inom området. Regionen arbetar även med att förstärka hemsjuk22 (410)
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vården genom mobila närsjukvårdsteam. Det pågår också arbete med att möjliggöra digital informationsdelning mellan länets kommuner och regionen samt
digitala kontaktvägar och tjänster för länsinvånarna.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från Ola
Karlsson (M) om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i
äldreomsorgen
 Svar på motion tillgång och tillgänglighet läkare äldreomsorg
 Motion - Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen

30. Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Daniel Spiik
(SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQcertifiering
Diarienummer: 21RS395

Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
Sammanfattning
Elin Jensen (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD)
har i sin motion yrkat följande:
- att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på speciella
HBTQ-utbildningar och certifiering/diplomering av våra verksamheter som sker
genom lobbyorganisationer.
- att HBTQ-frågor lyfts i samma grad som alla andra frågor som behandlas under
hanteringen av bemötandefrågor.
- att utreda och redovisa kostnaderna för HBTQ-utbildningarna och
certifieringarna/diplomeringarna för de senaste fem åren.
Regionstyrelsen bedömer att hbtqi-diplomeringen är en kostnadseffektiv och väl
avvägd åtgärd. Den fyller en viktig funktion, då utbildningsinsatserna syftat till att
stärka hbtqi-perspektivet genom att öka medvetenhet och kunskap inom området och
därmed bidra till att uppfylla vårt ansvar som samhällsaktör, vårdgivare och
arbetsgivare så att hbtqi-personer känner sig trygga och inkluderade i mötet med
regionens verksamheter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, besvarande av motion från
Elin Jensen (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson
(SD) om HBTQ-certifiering
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Svar på motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD) och
Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQ-certifieringar
Motion - Stå upp för jämlikheten, om HBTQ-utbildningar, certifieringar och
diplomeringar

31. Besvarande av interpellationer och frågor
Beslutsunderlag
























Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om nästa pandemi
Interpellation - Psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi
Återkallande av interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i
kollektivtrafken
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
Svar på interpellation från Monika Aune (MP) om rasism inom hälso- och
sjukvården
Interpellation från Monika Aune (MP) om rasism inom hälso- och sjukvården
Svar på interpellation från Oskar Svärd (M) om klimatanpassningsplan
Interpellation om klimatanpassningsplan
Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om vätgas
Svar på interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om regionens roll i framtidens
vätgasförsörjning
Svar på interpellation om regional utvecklingsstrategi
Interpellation från Sebastian Cehlin (M) om hot och våld mot vårdens
medarbetare
Svar på interpellation från Sebastian Cehlin (M) om hot och våld mot vårdens
medarbetare
Svar på interpellation från Anna Nordqvist (M) om Folktandvården ska
centraliseras
Interpellation från Anna Nordqvist (M) om Folktandvården i Region Örebro län
på väg att centraliseras
Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om effekten av målrelaterad
ersättning
Interpellation från Willhelm Sundman (L) om effekten av målrelaterad ersättning
Svar på interpellation från Fredrik Askhem (L) om cykelparkeringar vid
busshållplatser
Interpellation från Fredrik Askhem (L) om cykelparkeringar vid busshållplatser
Återkallande av fråga
Fråga från Anna Nordqvist (M) om ni tänker hålla ert löfte till regionens
invånare och återöppna förlossningen i Karlskoga innan mandatperiodens slut
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32. Allmän frågestund för ledamöterna

33. Valärenden

34. Avslutning
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