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§ 174 Sammanträdets öppnande
Regionfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, åhörare, medarbetare
inom Region Örebro län och företrädare för massmedia välkomna till dagens
sammanträde.
Sammanträdet förklaras härefter öppnat.
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§ 175 Upprop
Företags upprop, varvid anteckning om närvaro sker enligt följande:
Valkrets Örebro läns Södra (Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla
kommuner):
Andreas Svahn (S)
Lars Malmberg (S)
Rolf Karlsson (S)
Susanne Stenlund (S)
Thomas Andersson (S)
Oskar Svärd (M), §§ 174-204
Torbjörn Appelqvist (M), §§ 174-192, 205-218
Ulrika Björklund (M), §§ 193-218
Birgitta Borg (L)
Håkan Stålbert (KD)
Kenneth Lantz (V)
Torbjörn Ahlin (C)
Elin Jensen (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner):
Jouni Slagner (S)
Liliana Benito Stenberg (S)
Nina Höijer (S)
Bulent Oktay (S)
Ola Karlsson (M)
Anna Nordqvist (M)
Martin Hårsmar (M)
Jon Fredriksson (V)
Patrik Nyström (SD)
Valkrets Örebro – Lekeberg:
Mayson Murad (S)
Torgny Larsson (S)
Irén Lejegren (S)
Joakim Carlsson (S)
Azra Prepic (S)
Ingrid Båve (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Carina Dahl (S)
Peter Björk (S)
Fredrika Jakobsen (S)
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Fahran Mohammad (S)
Anna Ragén (M)
Katarina Tolgfors (M)
Lennart Carlsson (M)
Anna Stark (M), §§ 174-198
Linda Brunzell (M), §§ 174-192, 199-218
Kristian Berglund (M)
Anders Brandén (M), §§ 193-218
Anna Ågerfalk (L), §§ 203-218
Birgitta Malmberg (L)
Willhelm Sundman (L)
Behcet Barsom (KD)
Magnus Lagergren (KD)
Bo Rudolfsson (KD)
Ewa Sundkvist (KD)
Jessica Carlqvist (V), §§ 174-193
Nadia Abdellah (V), §§ 194-218
Jihad Menhem (V)
Margareta Carlsson (V)
Mats Gunnarsson (MP)
Fredrik Persson (MP)
Emilia Molin (C)
Charlotte Edberger (C)
Magnus Storm (C)
Daniel Spiik (SD)
Habib Brini (SD)
Gunilla Fredriksson (SD)
Bo Ammer (SD), §§ 174-198
Tom Persson (SD), 17-20 §§ 198-218
Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora
kommuner):
Solveig Oscarsson (S)
Lena Mileraux (S)
Kristine Andersson (S)
Erik Röjare (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Göran Gustafsson (M)
Maria Odheim Nielsen (V), §§ 174-202
Clara Ericson (V), §§ 203-218
Lars-Göran Zetterlund (C)
Markus Lundin (KD)
Fredrik Dahlberg (SD)
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§ 176 Protokollsjustering
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den
13 december 2021, klockan 14.00 samt att ordföranden, Carina Dahl (S) och Kristian
Berglund (M) med Joakim Carlsson (S) och Ola Karlsson (M) som ersättare ska
justera protokollet.
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§ 177 Val av andre vice ordförande i regionfullmäktige
Diarienummer: 21RS9379
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 Ola Karlsson (M) utses till ny andre vice ordförande i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, val av andre vice ordförande i
regionfullmäktige
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att utse Ola Karlsson (M) till andre vice ordförande i regionfullmäktige för tiden
2021-12-07 – 2022-10-14.
Skickas till
Den valde
Regionkansliet – Staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 178 Skrivelser till regionfullmäktige
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 uppdraget som ersättare i
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
21RS9980
Från Lars-Eric Johansson (S) med begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i regionfullmäktige.
21RS9926
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av
regionstyrelsens uppsiktsplikt.
21RS10082
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av verkställighet
av fullmäktiges beslut.
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21RS10144
Från Maria Lönnberg (M) med begäran om entledigande från samtliga uppdrag i
Region Örebro län.
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 i
Region Örebro län.
21RS11258
Från Ola Karlsson (M) med entledigande från uppdragen som regionråd, 2:e vice
ordförande och ledamot i regionstyrelsen, ledamot i styrelsen för Region Örebro läns
förvaltnings AB, ledamot i regionfullmäktiges valberedning samt ersättare i
Mälardalsrådets rådsmöte från och med 2022-01-01.
21RS4795, 21RS11415
Begäran från Göta Hovrätt att utse nämndemän efter Annika Bergman (C) och
Anders Brandén (M).
21RS11563
Från Torbjörn Ahlin (C) med begäran om entledigande från uppdragen som
regionråd, ledamot i regionstyrelsen, vice ordförande och ledamot i styrelsen för
Region Örebro läns förvaltnings AB, vice ordförande och ledamot i regionala
tillväxtnämnden, ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte samt ombud i
Intresseföreningen Bergslaget från och med 2022-01-01.
21RS11579
Från Sebastian Cehlin (M) med begäran om entledigande från uppdragen som
regionråd (50 %), andre vice ordförande och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden,
andre vice ordförande och ledamot i beredningen för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård, ersättare i styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB,
ersättare i Capio läkargruppen AB samt ersättare i styrelsen för Länsgården
fastigheter AB från och med 2022-01-01.
21RS11603
Från Ia Malmqvist (MP) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare
i servicenämnden.
21RS11635
Från Anna Nordquist (M) med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättarei hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2022-01-01.
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21RS11720
Från Jessika Edetun Falk (C) med begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i patientnämnden.
21RS11721
Från Linda Larsson (C) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering.
21RS11629
Från Ulla Kalander-Karlsson (S) med begäran om entledigande från uppdragen som
ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i beredningen för somatisk
specialistvård samt högspecialiserad vård från och med 2022-03-01.
21RS11784
Från Hendrik Bijloo (L) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Nafih Mawlods (S), Lars-Erik Johanssons (S), Maria Lönnbergs (M),
Lotta Öhlunds (MP), Ola Karlssons (M), Torbjörn Ahlins (C), Sebastian Cehlins
(M), Anna Nordqvists (M), Ia Malmqvists (MP), Jessika Edetun Falks (C), Ulla
Kalander Karlsson (S), Hendrik Bijloo (L) och Linda Larssons (C) begärda
entlediganden samt
att överlämna relevanta skrivelser till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro
län.

Skickas till:
Länsstyrelsen i Örebro
Respektive organ
De entledigade
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 179 Anmälan av interpellationer och frågor
Sammanfattning
21RS11608
Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om det är rimligt att ta bort
bussförbindelse vid Mariebergs köpcentrum, bilaga § 179., bilaga
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
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§ 180 Anmälan av medborgarförslag om att låta transport- och
logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
Diarienummer: 21RS9456
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 4 oktober
2021 om att låta transport- och 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- och logistikenheten sköta patienttransporterna på
Universitetssjukhuset Örebro
• Medborgarförslag om transport- och logistikenheten, bilaga § 180
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Servicenämnden
Regionservice
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Bilaga § 180
2 (2)

MEDBORGARFÖRSLAG
Namn

Efternamn

Magnus

Danielsson

Förslaget (Kortfattat namn)
Lt Transport & Logistikenheten skta patienttransporterna inom US

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

¯r 2008 slpptes en bok om min nuvarande arbetsplats, Transport & Logistikenheten vid US.
Bokens titel r "Riddarna p Transportcentralen", och r skriven av Patrik Sderman, tidigare anstlld.
Boken r enligt Sderman ingen pamflett i syfte i att beskriva vrden, utan den handlar om den
yrkeskategorin som oftast inte nmns i politiska diskussioner. I min mening r detta bra - ty dessa
diskussioner bdar sllan gott. S ven i detta fall, och det r drfr som jag lmnar in detta
medborgarfrslag. Det har kommit mig och mina kollegor till knnedom att det har fattats beslut om att
omorganisera inom Regionservice Omrde Frsrjning p s vis att Vrdnra Service ska ta ver ansvaret
fr patienttransporter inom Universitetssjukhuset rebro. Jag ser oroligt p detta, eftersom att jag vet
hur viktigt mitt arbete r. Den frmsta anledningen till att jag vill se detta beslut ndras r eftersom att
patienttransporterna fungerar bra idag. Vi slog nyligen rekord, antalet utfrda transporter uppndde
5699 under en mnad, varav 100 % skedde inom avsedd tid. En annan viktig anledning r att jag r
osker p om beslutsfattare har gjort en erforderlig underskning om hur organisationen kring
patienttransporter ser ut vid Sveriges 6 andra Universitetssjukhus.
Vrdnra Service r en ny organisation med hga ambitioner om att gra det mjligt fr mnga
yrkeskategorier inom vrden att arbete i toppen av sin kompetens, men behovet av
patienttransporter har funnits nda sen sjukhuset blev stort. Detta oroar mig eftersom att detta
utkade ansvar fr patienttransporter fr VNS kommer att frsvra VNS:s skall-krav om att vara
kostnadsneutralt, och drmed frvrida kostnadsbilden vid en frmodad utvrdering. I Region Norrbotten
upphrde VNS i brjan av 2020. Orovckande anekdot eller frebdning? Statens Beredning fr
Medicinsk och Social Utvrdering har sedan 2018 inte identifierat ngon systematisk versikt som
utvrderat vilken effekt infrande av VNS har p patienter, sjukskterskor, eller underskterskor. Om ett
framtida beslut skulle fattas om att omorganisera eller brja spara in inom VNS i Region rebro Ln s
skulle detta kunna drabba vrdpersonalen i slutndan, vilket jag och mina kollegor vill undvika. I
Region Norrbotten anstlldes 6 patienttransportrer, och mjligheten att anstlla vrdbitrden (som p
Sahlgrenska) r ngot som utreds.
Utifrn min och mina kollegors trivsel som transportrer p Transport & Logistikenheten vid US, och
min egna skeptiska syn till breddinfrandet av VNS s hoppas jag ha kunnat f er att frst att arbetet
med patienttransporter vid US ej kan lggas p en s ny organisation. Jag hoppas drfr att
Regionfullmktige tar ett beslut om att lta Transport & Logistikenheten ta hand om
patienttransporter.

Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
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§ 181 Aktuell regioninformation
Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen informerar om aktuellt läge covid-19 samt
aktuella och kommande åtgärder.
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§ 182 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att
representation ska vara alkoholfri utan undantag
Diarienummer: 21RS9698
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, bilaga § 182
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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§ 183 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
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.
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, bilaga § 183
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionstyrelsen

Sida 20 av 102

Bilaga § 183

Sida 21 av 102

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 184 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om att rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras
Diarienummer: 21RS10580
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) har inkommit med en 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 att rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras
• Motion - Rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras, bilaga § 184
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 185 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att förbättra för
finsktalande i regionen
Diarienummer: 21RS10593
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har inkommit
med en 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, bilaga § 185
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Motion till Regionfullmäktige Örebro Län

Örebro 2021-11-02

Förbättra för finsktalande i regionen
I Sverige finns fem stycken minoritetsspråk varav finska är ett. Orsaken är det stora antalet
inflyttade från Finland under olika delar av historien och våra nära band till vår granne i öster.
Region Örebro län och flera av våra kommuner är inräknade i finskt förvaltningsområde. Det
innebär att vi skall kunna ge service till finsktalande (på samma sätt som alla andra
medborgare) men när man går in på vår hemsida finns ingen flik för de som vill få
information på finska. Däremot finns flikar för de som vill läsa på engelska och lättläst
svenska.
Det känns väldigt underligt då vi både som region har det ansvaret och flera kommuner i vårt
län, tex Laxå, Degerfors, Hällefors och Örebro har formell status som finsktalande
förvaltningsområde.
I dagens digitala värld borde detta vara relativt enkelt att lösa.
Miljöpartiet de gröna föreslår därför fullmäktige besluta
Att ge regionledningen i uppdrag att skyndsamt förbättra regionens kommunikation för
finsktalande på hemsidorna och i andra kanaler.
Att finsktalande skall ha möjlighet att få information av finsktalande personal via 1177.
Att skriftlig information skall göras tillgänglig på vårdcentraler och sjukhus i de kommuner
som ingår i finsktalande förvaltningsområde.

Mats Gunnarsson

Monika Aune

Fredrik Persson
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§ 186 Anmälan av medborgarförslag om trygg anhalt för
länsbussar i city kvällstid
Diarienummer: 21RS10840
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den
10 november 2021 om 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, bilaga § 186
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnd
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49:411k

Region Örebro län

2 (2)

MEDBORGAR FÖRSLAG
Namn

Annemarie

Efternamn

Kosmowski

Förslaget (Kortfattat namn)
Trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske)

Mitt förslag gäller linjesträckorna för länsbussarna i Örebro.
Om man är bosatt på landsbygden utanför Örebro och t.ex. ska ut och äta, gå på teater, bio , fest
eller liknande bör man kunna ta bussen hem på ett enkelt och tryggt sätt.
För egen del handlar det om länsbuss 522 men förslaget gäller samtliga länsbussar.
De flesta retaurangerna ligger omkring Stortorget/Stallbacken. Vid hemfärd från stan måste jag
gå till Södra station, Resecentrum eller USÖ. Detta är ett resultat av den nya linjesträckningen
för länsbussarna. Med stopp endast på dessa hållplatser gör att man spar in ett antal minuters
resetid jämfört med tidigare sträckning då bussen passerade genom stan.
Med anledning av rådande läge i centrala Örebro är det otänkbart för mig att passera Krämaren
och gå ned till mörkret vid Södra station.
Lika otänkbart är det för mig att passera Järntorget för att ta mig till Resecentrum. Vid
Resecentrum avgår bussen dessutom från en hållplats långt söderut, vilken ligger väldigt ensligt
och mörkt till.
Till USÖ är det orimligt långt att gå.
Tyvärr är det idag obehagligt att gå dessa sträckor även i sällskap.
Visserligen kan jag åka taxi för 700 kr. Mot bakrund av bl.a. kostnaden för detta slutar det alltid
med att jag struntar i vinet och tar bilen. Samtliga länsbor bör ha samma möjlighet att delta i det
sociala livet i centrala Örebro.
FÖRSLAG:
LÄT BUSSARNA, EFTER KL 18, PASSERA CITYKÄRNAN OCH STANNA TILL VID ETT PAR
LÄMPLIGA PLATSER.
Det vore trygghetsskapande om fler vuxna rörde sig naturligt i city, vilket skulle bli effekten om
det fanns busshållplatser där.
Efter kl 18 tiden lider inte arbetspendlarna av den något längre restiden.
Den tidigare hållplatsen vid konserthuset var inte särskilt trygg den heller, helt avsides och
ensligt, så den ser jag inte som ett bra alternativ.

Den hår sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll,
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.

wwwsegionorebrolan.se

Sida 27 av 102

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 187 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
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 klimatmålen
• Motion - Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i
energi- och klimatprogrammet 2021-2025, bilaga § 187
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO

MOTION

2021-10-22

Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och
klimatmålen
Extremvädret sommaren 2018 blev en väckarklocka för många. Plötsligt blev det
tydligt för var och en vilka effekter uppvärmningen av planeten kan få. Parisavtalets
slutsatser om en begränsning av uppvärmningen till högst 2 grader till fick en klarare
innebörd. Överdödligheten i Sverige steg också vid den krisen.
Krafttag krävs alltså för att anpassa men också för att vända utvecklingen.
Människan måste hejda uppvärmningen av planeten och det enda sättet är att
minska utsläppen av klimatfarliga gaser. FN:s klimatpanel talar om att
mänskligheten har cirka 10 år på sig att göra drastiska åtgärder för att sänka de
fossila utsläppen. SMHI prognosticerar att om trettio år är vädret under sommaren
2018 det normala sommarklimatet på våra breddgrader.
Nu har Regionen och Länsstyrelsen för Örebro län antagit ett energi- och
klimatprogram för de kommande fem åren som till största delen följer de nationellt
antagna målen. Likaså har samverkan inletts med näringslivet i ett klimatråd. Det är
bra men en viktig pusselbit saknas. Vi måste göra verkstad för att uppnå målen och
det kräver en konkret handlingsplan för vårt interna arbete. Handlingsplanen måste
dock redovisas och revideras.

Miljöpartiet föreslår fullmäktige
att ge regionstyrelsen i uppdrag att upprätta en konkret handlingsplan
med årliga insatser för att uppnå de mål som finns uppsatta i det nya
energi- och klimatprogrammet.
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att handlingsplanen sträcker sig hela vägen fram till 2030 och revideras
vart annat år.
att resultaten från insatserna redovisas varje år i anslutning till
årsredovisningen.

Mats Gunnarsson

Monika Aune
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Fredrik Persson

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
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§ 188 Utdelning av kulturpris och kulturstipendier 2021
Ordföranden meddelar att ärendet ugår.
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§ 189 Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Diarienummer: 21RS7812
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för
patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa
nationella genomsnittet 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
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, avgifter för patienter inom
hälso- och sjukvården 2022
 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
Yrkanden
Behcet Barsom (KD), Carina Dahl (S) och Charlotte Edberger (C) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Gunilla Fredriksson (SD) yrkar avslag på första att-satsen och lämnar följande
ändringsyrkande: nuvarande summa för högkostnadsskyddet ska kvarstå för personer
över 65 år.
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till eget förslag, bilaga § 189:1.
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Upplysning
Mats Gunnarsson (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet med hänvisning till
Miljöpartiets verksamhetsplan och budget 2022.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först regionstyrelsens
förslag mot Jihad Menhems (V) yrkande mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Sedan ställer han proposition på Gunilla
Fredrikssons (SD) yrkande och finner att fullmäktige avslår det.

Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som
vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla Gunilla
Fredrikssons (SD) yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 40 röster och Gunilla Fredrikssons (SD) yrkande får 8 röster, 7 avstår att
rösta, bilaga § 189:2.
Reservationer
Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V), Margareta Carlsson (V), Kenneth Lantz
(V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för Jihad Menhems (V)
yrkande.
Fredrik Dahlberg (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Bo Ammer (SD), Elin Jensen (SD),
Patrik Nyström (SD), Habib Brini (SD), Daniel Spiik (SD), Oscar Lundqvist (SD)
och Gunilla Fredriksson (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
Gunilla Fredrikssons (SD) yrkande.
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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.
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Voteringsrapport
Röst

Antal

Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag
Rösta Nej för att bifalla SD förslag.
Ja

50

Nej

8

Avstår

7

Frånvarande

6
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§ 190 Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022
Diarienummer: 21RS6544
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
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-12-07, prislista för allmäntandvård,
specialisttandvård och frisktandvård år 2022
 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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Yrkanden
Kristine Andersson (S), Anna Nordqvist (M), Habib Brini (SD) och Torbjörn Ahlin
(C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Jihad Menhem (V) yrkar att taxorna inom bastandvården för åtgärderna 101-116 ska
vara oförändrade enligt 2021 års taxor, bilaga § 190., bilag

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Reservationer
Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V), Margareta Carlsson (V), Maria Odheim
Nielsen (V) och Kenneth Lantz (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för Jihad Menhems (V) yrkande.
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.
Skickas till
Folktandvården
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Bilaga § 190
2021-10-27
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20211027, ärende 16
Regionfullmäktige 20211207
Diarienummer: 21RS6544

Särskilt yrkande över prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022
Tänderna är en del av kroppen och är viktiga också för det allmänna hälsotillståndet och
därför ska tandvården också omfattas av högkostnadsskyddet inom hälso- och sjukvården.
Detta är dock en fråga som bäst löses på nationell nivå, vilket Vänsterpartiet föreslår i sitt
nationella budgetförslag.
Vår inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så
att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård.
I majoritetens förslag till ny prislista för år 2022 för bl.a. allmäntandvård, föreslår man en
höjning på 2,32 procent. Vi i Vänsterpartiet tycker att priserna för de åtgärder ”101-116” och
som berör basundersökning, tandläkare, tandhygienist, förebyggande tandvård och
hälsofrämjande åtgärder ska vara oförändrade.
Vänsterpartiet föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige besluta:
1- att taxorna inom bastandvården för de åtgärderna ”101 - 116” ska vara oförändrade
enligt 2021-års taxor.

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsregionråd
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§ 191 Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022
Diarienummer: 21RS5210
Sammanfattning
Örebro läns regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur 20222023 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
Yrkanden
Torbjörn Ahlin (C), Jihad Menhem (V), Birgitta Borg (L), Irén Lejegren (S), Bo
Ammer (SD), Behcet Barsom (KD), Fahran Mohammad (S) och Oscar Lundqvist
(SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Region Örebro läns Kulturplan 2020-2023 revideras enligt redovisat förslag för
att gälla från 2022.

Sida 40 av 102

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

Skickas till
Stadra teater
Berörda aktörer inom Område kultur och ideell sektor Region Örebro län
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§ 192 Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023
Diarienummer: 21RS9023
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
Yrkanden
Torbjörn Ahlin (C), Patrik Nyström (SD), Jessica Carlqvist (V), Oscar Lundqvist
(SD), Behcet Barsom (KD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Biblioteksplan för Region Örebro län revideras enligt redovisat förslag och
gäller från 2022.
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§ 193 Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025
Diarienummer: 20RS6997
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
Yrkanden
Torbjörn Ahlin (C), Bo Rudolfsson (KD), Ingrid Båve (S), Willhelm Sundman
(L) och Martin Hårsmar (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD), Oscar Lundqvist (SD), Daniel Spiik (SD), Tina
Pirttijärvi (SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet till förvaltningen för
komplettering av planen enligt bilaga § 193:1 och i andra hand avslag på
regionstyrelsens förslag.
Kenneth Lantz (V), Irén Lejegren (S), Carina Dahl (S), Fredrik Persson (MP) yrkar
bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på Elin Jensens (SD) yrkande om
återremiss.
Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden frågan om ärendet ska
avgöras idag och finner att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som
vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som vill bifalla yrkandet om
återremiss röstar nej.
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Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att ärendet ska
avgöras idag får 60 röster och yrkandet om återremiss får 9 röster, bilaga § 193:2.

Propositionsordning
Ordföranden ställen därefter bifall mot avslag till regionstyrelsens förslag och finner
att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Reservationer
Bo Ammer (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström (SD), Elin Jensen (SD),
Fredrik Dahlberg (SD), Habib Brini (SD), Oscar Lundqvist (SD), Gunilla
Fredriksson (SD) och Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till
förmån för Elin Jensens (SD) yrkande.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta förslaget till Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025.
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Bilaga § 193:1
Skriftligt yrkande – Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022

Skriftligt yrkande – Regionstyrelsen
Ärende: 29
Diarienummer: 20RS6997
Datum: 2021-11-23

Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 20222025
Vi tycker att en handlingsplan med fördelning av satsningar och resurser bör grundas på nytta för
regionen.
Tydligt syfte, mål och mening för just Region Örebro län behöver definieras och tydliggöras. Rimliga
förutsättningar gällande upphandling från social ekonomi och stärkande företag behöver råda. Detta
får inte ske på bekostnad av vanliga företag eller på de jämlika konkurrensvillkor som ska finnas i
samhället och för näringslivet.
Vi vill se att medborgare kan ha vanliga jobb och företag i första hand. Där det inte är möjligt med
vanliga jobb eller företag på konkurrensmässiga villkor kan socialt företagande däremot vara ett
alternativ, men det bör inte ha ett självändamål som det ser ut att ha i skrivningarna i denna
handlingsplan.
Begrepp som ”samverkan, globalisering, utbyte, digitalisering och hållbarhet” behöver kopplas till
konkreta punkter för vad som ska ske genom handlingsplanen.
Det bör framgå i skrivningar i handlingsplanen att odemokratiska och ojämlika organisationer inte skall
ges några resurser. Pengar går i många fall till olämpliga organisationer – till ickedemokratiska
föreningar som t ex Ibn Rushd. Risken med syftet i handlingsplanen är att mer pengar ges till
organisationer som inte har demokratiska och jämlika utgångspunkter, om inte skrivningar görs om
kontroll och krav på sådant.
De åberopanden som görs till RUS och att handlingsplanen är en del av hur RUS ska förverkligas, så
hänvisar vi till de förändringar som vi lagt som inspel till RUS, bland annat: ”Socialt företagande är
inget självändamål. Där socialt företagande understöds med stora bidrag ska det även ställas krav på
att sånt företagande ska leda till riktiga företag och riktiga jobb. Satsningar bör göras för att underlätta
detta.”
Det centrala i handlingsplanen är att civilsamhällets organisationer ska användas i större utsträckning
och ges mer medel. Vi anser att det behöver säkras att pengar till de delar som lyfts i handlingsplanen
verkligen ska komma till nytta för Region Örebro län. Resurser behöver kravställas, i annat fall riskerar
detta att bli ännu ett skatteläckage. Oavsett varifrån pengarna kommer, statliga medel eller annat, så
är det i många fall skatteinbetalda pengar. Vi behöver kravställa vart pengar ska gå, hur mycket och i
vilket syfte. Det är bra att man kan söka EU-pengar men även detta är pengar som svenskar till del
genom skatt betalat till Sveriges medlemsavgift.
Att ansöka om EU-medel är positivt då vi har möjlighet att få tillbaka en smula av de resurser vi betalat
in till EU, men pengarna måste säkerställas och användas för väldefinierade saker som är till gagn för
våra medborgare och ger dem och vårt samhälle något bra och konstruktivt.

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro län
Organisationsnummer: 875002–4187
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro
E-post: orebrolan@sd.se
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De fyra punkterna i sammanfattningen om handlingsplanens syfte, pekar på att det ska handla om
”ökad förståelse, mer förutsättningar, samordning, erfarenhetsutbyte”. Ingenting pekar på nytta. För att
syftet ska ge någonting så behövs mer konkret definition för att handlingsplanen ska bifallas.

På sid. 14 noteras: ”Principen om kvalitet betyder att icke vinstdrivande verksamhet i sig har ett
egenvärde eftersom den bedrivs utifrån en viss värdegrund och utformas i samspel med sina
medlemmar och brukare.” Verksamheter bör eventuellt få resurser som innebär berikande i samhället
och nytta. Att ha en viss värdegrund bör inte utgöra utgångspunkt för att få mer pengar av samhället.
Det är inte heller säkert att en verksamhet håller hög kvalitet pga. viss värdegrund.
Hänvisningar görs till social ekonomi som viktig delvis pga. att den sociala ekonomin ges väsentligt
utrymme inom EU. Sverigedemokraterna är i stort inte för detta, exempelvis inte den sociala pelaren.

Sverigedemokraterna yrkar:


På återremiss där nyttan för regionen belyses tydligare och att det framgår i skrivningar att medel inte ska gå
till odemokratiska och ej jämställda organisationer.



I andra hand avslag

För Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen

Elin Jensen (SD)

Patrik Nyström (SD)

____________________________________________________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Örebro län
Organisationsnummer: 875002–4187
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro
E-post: orebrolan@sd.se
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Voteringsrapport
Röst

Antal

Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Rösta Ja för att avgöra frågan i dag.
Rösta Nej för återremiss.
Ja

59

Nej

9

Frånvarande

3
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§ 194 Ägaranvisning samt finansiering av Almi Företagspartner
Mälardalen AB år 2022
Diarienummer: 21RS8034
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
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.
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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
Yrkanden
Irén Lejegren (S) och Katarina Tolgfors (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Fredrik Dahlberg (SD), Habib Brini (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar att stryka
skrivningen i ägaranvisningen om att bolaget ska arbeta med särskilt fokus på
kvinnor och personer med utländsk bakgrund, bilaga § 194.
Willhelm Sundman (L) och Anna Ragén (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag
och avslag på Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först proposition på
regionstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens
förslag. Därefter ställer han bifall mot avslag till Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande och
finner att fullmäktige avslår det.

Reservationer
Habib Brini (SD), Gunilla Fredriksson (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Bo Ammer (SD),
Elin Jensen (SD), Fredrik Dahlberg (SD), Patrik Nyström (SD), Oscar Lundqvist
(SD) och Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
Fredrik Dahlbergs (SD) yrkande.
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.
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Skickas till
Almi Företagspartner Mälardalen AB
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§ 195 Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022
Diarienummer: 21RS3269
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.
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
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.
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Skickas till
Regionkansliet
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§ 196 Redovisning av besvarade medborgarförslag
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
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 197 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla
barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
Diarienummer: 20RS8413
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
Yrkanden
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Reservationer
Maria Odheim Nielsen (V), Jihad Menhem (V), Margareta Carlsson (V), Nadia
Abdellah (V), Jon Fredriksson (V), Kenneth Lantz (V), Fredrik Persson (MP) och
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
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§ 198 Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser
behöver stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
första linjen
Diarienummer: 20RS9189
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
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
Yrkanden
Behcet Barsom (KD), Kristian Berglund (M) och Carina Dahl (S) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V) och Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till
motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
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Reservationer
Maria Odheim Nielsen (V), Jihad Menhem (V), Margareta Carlsson (V), Nadia
Abdellah (V), Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Mats Gunnarsson (MP) och
Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
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§ 199 Besvarande av interpellation från Anna Nordqvist (M) om
Folktandvården i Region Örebro län på väg att centraliseras
Diarienummer: 21RS9233
Maria Comstedt (C) besvarar en interpellation från Anna Nordqvist (M) om
Folktandvården i Region Örebro län är på väg att centraliseras, bilaga § 199.
Härefter yttrar sig Anna Nordqvist (M) och Andreas Svahn (S).
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Sammanträdesdatum
2021-10-05

Beteckning
Dnr: 21RS9233

Anna Nordqvist (M)

Svar på interpellation från Anna Nordqvist (M) om
Folktandvården i Region Örebro län är på väg att
centraliseras
Anna Nordqvist (M) ställer i en interpellation till folktandvårdsnämndens
ordförande Maria Comstedt (C) frågan om Folktandvården i Region Örebro
län är på väg att centraliseras. Interpellationen utgår ifrån resultaten och
förslagen i utredningen Folktandvården 2035 samt de i
folktandvårdsnämndens verksamhetsplan för 2022 beställda
utredningsuppdragen om det ökande behovet av mer tandvård i centrala
Örebro samt frågan om hur stor respektive liten en klinik får vara utifrån
parametrar som kvalitet, tillgänglighet och ekonomi. Interpellanten känner en
stor oro för att utredningarna kommer att påverka den politiska intentionen om
en klinik per kommun och leda till en mindre jämlik tandvård. Interpellanten
ställer med anledning av detta följande sex frågor:
1. På vilket sätt arbetar man för att öka tillgängligheten i länet när man
samtidigt skär ner på öppettider i kranskommunerna?
2. Hur ser kötiden ut i de kranskommuner där man skär ner på öppettider?
3. På vilket sätt skulle en centralisering av folktandvården skapa bättre
service och tillgänglighet för människor boendes på landsbygden?
4. Finns det behov av en storklinik i centrala Örebro?
5. På vilket sätt arbetar man för att förbättra incitamenten för att
framförallt tandläkare ska välja att arbeta någon annanstans än i Örebro
stad?
6. På vilket sätt tänker man samarbeta med den privata sektorn för att
tillgodose behovet av en god och jämlik tandvård för hela länet?
Med anledning av interpellationen vill jag framföra följande:

www.regionorebrolan.se
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Folktandvården strävar efter att hela tiden bli bättre och vara en lärande
organisation. Utredningen och kartläggningen Folktandvården 2035, som
interpellanten hänvisar till, visar med all tydlighet att stora utmaningar väntar
inte bara Region Örebro läns utan hela landets folktandvård de närmaste
decennierna.
Arbetet med att säkra god tillgänglighet i hela Region Örebro län handlar om
att göra flera saker samtidigt. Utbudet av tandvård måste anpassas efter 1. ett
stadigt minskande och procentuellt åldrande patientunderlag i de allra flesta
landsbygdskommuner; 2. kraftigt ökande befolkning och tandvårdsbehov i
centrala Örebro; 3. tillgången till nödvändiga kompetenser vilket i mycket är
en nationell fråga kopplad till lärosätenas förutsättningar och incitament; 4.
möjligheterna att rekrytera samma kompetenser till alla berörda
utbudspunkter; samt 5. nya framväxande tekniska och arbetssättsrelaterade
möjligheter att bedriva tandvård. Både Folktandvården 2035 och den
nationella utredningen När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) visar tydligt att både resurser och kompetenser
riskerar att inte räcka för att säkerställa ett jämlikt utbud på dagens alla
befintliga utbudspunkter och det inbegriper både stad och landsbygd.
Fokus måste i detta utmanande läge vara att på ett ansvarsfullt sätt ligga steget
före och anpassa tandvårdsutbudet efter ovan nämnda gradvis förändrade
förutsättningar. Då kan vi fortlöpande säkra tillgängligheten till god tandvård
oavsett var medborgaren bor i regionen. Om tio år beräknas Örebro kommun
få närmare 30 000 fler invånare och även om denna siffra kan komma att
räknas ner innebär det att utbudet måste öka i denna del av regionen. I nästan
alla regionens övriga kommuner beräknas befolkningen minska i olika grader
från några hundra i Degerfors och Karlskoga till runt och över 1000 i
Ljusnarsberg, Hällefors respektive Lindesberg. Undantagen är Kumla och
Lekeberg som beräknas öka med mellan 500 och 1000 invånare. Den
kvantitativa förskjutningen i tandvårdsbehov från landsbygdskommunerna till
centralorten är alltså anmärkningsvärd och kommer behöva betydande
anpassningar.
Denna förskjutning inkluderar samtidigt en procentuell föråldring av
landsbygdens medborgare och en föryngring av centralortens. Detta medför
att anpassningarna inte bara måste ta hänsyn till antal medborgare utan även
varierande arbetssätt. Kranskommunerna kommer få procentuellt fler patienter
med kroniska sjukdomar, en mer komplex sjukdomsbild hos äldre, mer
frekvent tandvård och mindre sällanvård och frisktandvård med vuxna
revisionspatienter. Dessa tendenser kommer öka även i centralorten men inte
procentuellt i samma grad.
De ovan nämnda beställda utredningarna om dels behovet av en eller flera nya
kliniker i centrala Örebro och dels frågan om hur stor respektive liten en klinik
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får vara syftar till att förse oss med underlag för kort- och långsiktigt kloka
beslut gällande utbudsanpassningar. I väntan på resultaten av dessa viktiga
utredningar kommer här dock ett försök till svar på interpellantens sex frågor.
1. På vilket sätt arbetar man för att öka tillgängligheten i länet när man
samtidigt skär ner på öppettider i kranskommunerna?
Jag anser att ett ansvarsfullt sätt att använda våra resurser är att för våra
patienter tillgängliggöra så mycket klinisk tid som möjligt hos de behandlare
vi har. Utifrån perspektiven patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi är det
bättre att ha en samlad personalstyrka och öppet färre dagar än att sprida ut
behandlare för att hålla kliniken öppen alla dagar. Utifrån brist på legitimerad
tandvårdspersonal och patientläge är det inte försvarbart att idag hålla alla
kliniker öppna alla dagar.
2. Hur ser kötiden ut i de kranskommuner där man skär ner på öppettider?
Folktandvårdens prioriteringsordning för omhändertagande av patienter är
enligt följande:
1. Akut tandvård för barn och unga
2. Akut tandvård för vuxna
3. Allmäntandvård för barn och unga
4. Behandling inom regionens tandvårdsstöd
5. Specialisttandvård för barn och unga
6. Specialisttandvård för vuxna
7. Allmäntandvård för vuxna
Punkt 1-4 klaras på alla kliniker i regionen utan köer. Viss specialisttandvård
(punkt 5-6) har kö medan andra kan ta emot patienter direkt.
På punkt 7 skiljer sig kötiden åt på olika kliniker. Patienter som står i kö till
kliniker med längre väntetid erbjuds att få komma till kliniker med kortare,
eller ingen kö. Härnedan följer en tabell som visar nuvarande kötider på
respektive klinik. Variationerna i väntetid har som framgår ingen koppling till
förhållandet centralort och kranskommuner.
Klinik

Procentandel av totala
antalet vuxna patienter
där försening finns

Ungefärlig väntetid för en
ny patient att få komma på
undersökning på vald klinik

Folktandvården Adolfsberg

28,1 %

>12 mån

Folktandvården Askersund

14,2%

5 mån

Folktandvården Brickebacken

10,1%

6 mån

Folktandvården Degerfors

21,8%

11 mån

Folktandvården Eyra

11,9%

11 mån

Folktandvården Frövi

2,9%

0 mån

Folktandvården Haga

32,7%

>12 mån
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Folktandvården Hallsberg

14,5%

5 mån

Folktandvården Hertig Karl

23,4%

>12 mån

Folktandvården Hällefors

22,0%

10 mån

Folktandvården Karlskoga

21,7%

>12 mån

Folktandvården Kopparberg

20,4%

8 mån

Folktandvården Kumla

2,2%

0 mån

Folktandvården Laxå

21,2%

11 mån

Folktandvården Lekeberg

19,2%

>12 mån

Folktandvården Lillån

9,8%

0 mån

Folktandvården Lindesberg

8,3%

0 mån

Folktandvården Nora

18,9%

10 mån

Folktandvården Odensbacken

31,4%

8 mån

Folktandvården Sofia

15,5%

7 mån

Folktandvården Wivallius

2,5%

0 mån

3. På vilket sätt skulle en centralisering av folktandvården skapa bättre
service och tillgänglighet för människor boendes på landsbygden?
Det interpellanten kallar centralisering är som beskrivs ovan snarare den
fortlöpande anpassning av utbudet som på grund av de demografiska
förskjutningarna krävs för att säkra en jämlik tandvård i hela regionen. Om
utbudet inte ökas där befolkningen växer mest kan jämlik tandvård rimligen
inte säkras. När det gäller säkrandet av god tillgänglighet till tandvård i
landsbygdskommunerna pågår bland annat en utredning kring mobil tandvård
vilket skulle kunna användas till patienter boende på landsbygd.
Folktandvården i Region Örebro län är också först i landet med att öppna en
digital mottagning som är tillgänglig för alla patienter oavsett var i länet man
bor. Detta för att ge alla våra patienter möjlighet till service och tillgänglighet.
Även här kommer den beställda utredningen om klinikstorlekar kunna
klargöra vad som är möjligt ur bland annat perspektiven kvalitet, tillgänglighet
och ekonomi.
4. Finns det behov av en storklinik i centrala Örebro?
Vi har som nämnts ovan fram till år 2035 en förväntad befolkningsminskning i
de flesta av kranskommunerna medan Örebro kommun beräknas öka med
närmare 30 000 invånare. I den beställda utredningen kommer det undersökas
hur vi på bästa sätt kan tillgodose att dessa människor kan få tillgång till god
och jämlik tandvård. En av våra stadskliniker (Sofia-kliniken) är dessutom
dåligt anpassad till att bedriva tandvård i, vilket gör att även denna
utbudspunkt måste bli en del av samma utredning. Frågan om detta leder till en
ny större klinik, två eller flera mindre, utökningar av befintliga eller om den
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privata tandvården är intresserad av att möta dessa behov och så vidare är en
väsentlig del av utredningen.
5. På vilket sätt arbetar man för att förbättra incitamenten för att framförallt
tandläkare ska välja att arbeta någon annanstans än i Örebro stad?
Det finns i vår region och i hela landet många försök att förbättra incitamenten
för att välja att arbeta någon annanstans än i centralorterna, men exemplen på
fall där de är framgångsrika är försumbara. Lönetillägg är ett sätt och resor på
arbetstid ett annat som Region Örebro län jobbar med, men det hindrar inte
den stora tendens, som finns väl beskriven i Folktandvården 2035, dvs att
långa restider och små och sårbara arbetsplatser med få kollegor inte lockar
när det finns alternativ i form av dels folktandvårdskliniker i storstäderna och
dels privata kliniker där lönenivån är en annan.
6. På vilket sätt tänker man samarbeta med den privata sektorn för att
tillgodose behovet av en god och jämlik tandvård för hela länet?
Folktandvårdens behov av att samarbeta med den privata tandvården är stora
inom flera områden såsom fördelning av patientgrupper, säkrandet av jämlik
tandvård på landsbygden, lokalfrågor, utbildning, fortbildning och
kompetensförsörjning, men inget av detta är förpliktigande för den privata
tandvården. Som den nationella utredningen tydlig visar saknas hos den
privata tandvården såväl ekonomiska som juridiska incitament för att etablera
sig på landsbygden och överhuvudtaget öka befolkningsansvaret.
Folktandvården blir i nuvarande system alltmer ensam om att ta hand om de
mest kostnadskrävande patientgrupperna inklusive en demografiskt minskande
landsbygd där klinikernas sårbarhet ökar både ekonomiskt och
kompetensmässigt. Här välkomnas alla konstruktiva förslag till hur den privata
tandvården ska kunna lockas till att dela ett övergripande ansvar för Region
Örebro läns tandvård och då inte bara i centralorten. Under tiden måste Region
Örebro läns folktandvård utifrån sitt lagstadgade befolkningsansvar arbeta för
en jämlik tandvård i hela regionen och detta utifrån de förutsättningar,
utmaningar och möjligheter som beskrivs ovan.
Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

För Region Örebro län

Maria Comstedt (C)
Ordförande Folktandvårdsnämnden
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Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 200 Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om
upprättande av samarbetsavtal med Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen
Grimsö
Diarienummer: 20RS10406
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).
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
Yrkanden
Irén Lejegren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Reservationer
Birgitta Malmberg (L) och Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot fullmäktiges
beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
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§ 201 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
Sammanfattning
I en motion föreslår Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson
(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
Yrkanden
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Mats Gunnarsson (MP) och Maria Odheim Nielsen (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Reservationer
Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP), Margareta Carlsson (V), Jihad
Menhem (V), Maria Odheim Nielsen (V), Nadia Abdellah (V), Jon Fredriksson
(V) och Kenneth Lantz (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad.
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§ 202 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av
regional utvecklingsstrategi
Diarienummer: 20RS12472
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
Yrkanden
Irén Lejegren (S) och Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Fredrik Persson (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Reservationer
Mats Gunnarsson (MP) och Fredrik Persson (MP) reserverar sig mot fullmäktiges
beslut till förmån för motionen.
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Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
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§ 203 Besvarande av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka
tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Diarienummer: 20RS12715
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
hemsjukvården 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
Yrkanden
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ola Karlsson (M), Fredrik Persson (MP), Jihad Menhem (V) och Willhelm Sundman
(L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som
vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar
nej.
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Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 44 röster och motionen får 24 röster, bilaga § 203.

Reservationer
Kristian Berglund (M), Anna Nordqvist (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Lennart
Carlsson (M), Ola Karlsson (M), Oskar Svärd (M), Göran Gustafsson (M), Kenneth
Lantz (V), Nadia Abdellah (V) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot
fullmäktiges beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
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Bilaga § 203

Voteringsrapport
Röst

Antal

Besvarande av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare
i äldreomsorgen
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag
Rösta Nej för att bifalla motionen
Ja

44

Nej

24

Frånvarande

3
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§ 204 Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Daniel Spiik
(SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQcertifiering
Diarienummer: 21RS395
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
 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
Yrkanden
Andreas Svahn (S), Nadia Abdellah (V), Jihad Menhem (V) och Magnus Storm
(C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD), Daniel Spiik (SD), Oscar Lundqvist (SD)
och Gunilla Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Fredrik Persson (MP), Willhelm Sundman (L) och Nina Höijer (S) yrkar avslag på
motionen.
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Bo Ammer (SD) och Mats Gunnarsson (MP) yttrar sig.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Reservationer
Tina Pirttijärvi (SD), Oscar Lundqvist (SD), Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD),
Fredrik Dahlberg (SD), Bo Ammer (SD), Gunilla Fredriksson (SD), Daniel Spiik
(SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.

Sida 75 av 102

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 205 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om
att psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi
Diarienummer: 21RS3348
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.
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§ 206 Återkallande av interpellation från Bo Ammer (SD) om
munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder för att minimera
smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken
Diarienummer: 21RS3353
Interpellationen är återkallad.
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§ 207 Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
upprepade felaktiga nekanden inom busstrafiken
Diarienummer: 21RS3375
Nina Höijer (S) besvarar en interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om felaktiga
nekanden inom busstrafiken, bilaga § 207.
Härefter yttrar sig Mats Gunnarsson (MP) och Willhelm Sundman (L).
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Beteckning

2021-04-14

Dnr: 21RS3375

1 (2)

Mats Gunnarsson (MP)

Svar på interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
felaktiga nekanden inom busstrafiken
Den situation som hände i höstas föranledde oss att se över vad det var som var
orsaken till att en elrullstolsburen person blivit nekat att kliva ombord på bussen. Vi
kom då fram till att orsaken snarast var att bussförare och bussvärdar förlitat sig på
gamla sanningar. Det kan i sin tur bero på att vi varit dåliga på att informera om
förändringar. Vi bedömde inte att det var någon form av systematisk diskriminering
som låg bakom händelsen. Det hindrar dock inte att den nu drabbade resenären och
andra resenärer kan uppleva sig diskriminerade. Konsekvensen blev därför att vi
fokuserade på att förtydliga information och regler samt att informera förare och
bussvärdar. Följande åtgärder vidtogs under hösten:








Förtydligande av resevillkor gällande hjälpmedel. Dessa uppdaterade
resevillkor har nu beslutats av samhällsbyggnadsnämnden.
Särskild information till förare och bussvärdar om dessa punkter i
resevillkoren.
Framtagande av broschyr (tillsammans med Hjälpmedelscentralen) som
visuellt visar hur godkända modeller av elrullstolar vanligen ser ut. Denna
broschyr har gått ut till bussförarna.
Initierat ett projekt med DHR, som går ut på att rullstolsburna ska teståka
buss och återrapporterna till Region Örebro län. Ett annat syfte med detta är
att bussförare helt enkelt ska få fler tillfällen att träffa elrullstolsburna i sitt
yrkesutövande. DHR ska också besöka bussdepåer för att svara på frågor.
Projektet är pausat i avvaktan på att pandemin ska lätta.
Beslut om att samtliga bussförare ska bli certifierade enligt den modell som
tagits fram av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik. En central del i
certifieringen handlar just om kundbemötande.
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Bedömningen är att åtgärderna ovan ska ge effekt såväl på kort sikt, samt lägga grund
för att liknande situationer inte ska behöva uppstå igen. När nu situationen har
återupprepats, vilket jag verkligen beklagar, så har Länstrafiken självklart uppföljt
upp den och jag kommer när vi träffar Svealandstrafiken försäkra mig om att de
fortsätter med de åtgärder som vi kommit överens om och även diskutera den nya
händelsen.
Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Nina Höijer
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
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§ 208 Besvarande av interpellation från Monika Aune (MP) om
rasism inom hälso- och sjukvården
Diarienummer: 21RS4358
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.
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§ 209 Besvarande av interpellation från Oskar Svärd (M) om
klimatanpassningsplan
Diarienummer: 21RS8636
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.

Sida 82 av 102

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 210 Besvarande av interpellation från Ola Karlsson (M) om att
näringsliv och företag är viktiga för utveckling och tillväxt
Diarienummer: 21RS8922
Irén Lejegren (S) besvarar en interpellation från Ola Karlsson (M) om att näringsliv
och företag är viktiga för utveckling och tillväxt, bilaga § 210.
Härefter yttrar sig Ola Karlsson (M).
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2021-10-05

Beteckning
Dnr: 21RS8922

Ola Karlsson (M)

Svar på interpellation från Ola Karlsson (M) om
näringsliv och företag är viktiga för utveckling och
tillväxt
Ett förslag till Regional utvecklingsstrategi, RUS är ute på remiss till olika
organisationer, aktörer och myndigheter i länet. Ola Karlsson (M) anser att
Region Örebro län borde ha involverat andra företrädare från näringslivet än
Handelskammaren i processen och ställer följande frågor till regionråd Irén
Lejegren
1. På vilket vis har man efterfrågat och fått in näringslivets olika synpunkter i
utvärderingen av nu gällande RUS?
2. På vilket sätt har man efterfrågat och fått näringslivets olika synpunkter på
hur nuvarande RUS kan utvecklas och revideras inför en remissversion?
3. På vilket sätt har man efterfrågat och fått in de gröna näringarnas förslag på
hur nuvarande RUS kan utvecklas och revideras inför en remissversion?
Handelskammaren Mälardalen har en speciell roll då de företräder näringslivet
i länet i det regionala utvecklingsarbetet genom deltagandet i Partnerskapet för
regional utveckling.
1. Handelskammaren var involverade i framtagandeprocessen av nuvarande
RUS, har deltagit på dialogmöten och på partnerskapets möten under 20182020 med fokus på RUS innehåll och genomförande och har då haft
möjlighet att förmedla näringslivets behov av utveckling i länet. Under den
framtagandeprocessen var även flera av näringslivets organisationer
inbjudna till både dialogmöten och som remissinstanser.
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2. Beslutet att göra en mindre uppdatering och att Region Örebro län skriver
fram ett uppdaterat förslag och skickar ut på remiss till partnerskapet för
regional utveckling har godkänts av Handelskammaren. Organisationer
utanför partnerskapet men som fick remissen till nuvarande RUS är
inbjudna att lämna synpunkter vid remisskonferensen den 29 september.
Inbjudan har också gått ut brett via Regional utvecklings nyhetsbrev.
3. Region Örebro län har skickat den uppdaterade RUS:en på remiss till LRF
Örebro län samt till arbetsmarknadens parter.

Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.

Irén Lejegren (S)
Regionråd tillika ordförande i regional tillväxtnämnd
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§ 211 Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
regionens roll i framtidens vätgasförsörjning
Diarienummer: 21RS8682
Irén Lejegren (S) besvarar en interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
regionens roll i framtidens vätgasförsörjning, bilaga § 211.
Härefter yttrar sig Mats Gunnarsson (MP), Lars-Göran Zetterlund (C), Martin
Hårsmar (M) och Daniel Spiik (SD).
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Beteckning
Dnr: 21RS8682

Mats Gunnarsson (MP)

Svar på interpellation till tillväxtnämndens ordförande
Irén Lejegren om regionens roll i framtidens
vätgasförsörjning
De senaste åren har vätgasen betydelse för den gröna omställningen diskuteras
allt mer bland annat för vätgasens mångsida användas som industriråvara,
drivmedel och för lagring av energi. EU lade 2020 fram en vätgasstrategi och
Energimyndigheten ska redovisa den svenska vätgasstrategin i höst. I EU:s
strategi betonar de att vätgasen är en viktig del i den gröna omställningen och
en del av den Gröna given. I framtida energisystem och för drivmedelsförsörjning kan vätgas samverkan med biogas och el eftersom dessa tre är kan
omvandlas till varandra. Lokal produktion av vätgas, el och biogas förväntas
också bidra till ökade arbetsmöjligheter, regional utveckling samt ökad
beredskap och självförsörjning.
Planerat arbete för etablering av vätgas i Örebro län
Eftersom stora mängder av el behövs för att producera fossilfri vätgas är en
stabil elförsörjning nödvändig för utveckling av grön vätgas. En utredning av
effektbehovet i länet har redan initierats och ska genomföras under 2022 vilket
också kan bidra till utveckling inom vätgasområdet. Region Örebro län
kommer också delta i projektet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen som drivs av Energiforsk. Projektet pågår under fyra år från hösten
2021 och har målet att bland annat undersöka potentialen för olika
användningar av vätgas samt att identifiera hur vätgas kan underlätta
energiomställningen. Just nu pågår också en dialog om möjligheterna att
genomföra en förstudie för att undersöka vilken roll vätgas, el och biogas kan
spela i regionens omställning. I förstudien kan behov, distribution och
infrastruktur av vätgas, el och biogas kartläggas. Även lokala produktion samt
möjligheterna att utveckla ett regionalt vätgaskluster kan ingå i en förstudie.
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Utnyttjandet av EU-finansiering för utveckling inom vätgasområdet
EU har annonserat att de ska satsa 430 miljarder euro på vätgas till 2030 vara
av 180 miljarder euro är i stöd och resten ska komma från den privata sektorn.
Pengarna går att söka från flera fonder och många utlysningar är på gång. En
del av fonderna är dock medel till industrin. För bidrag från EU-fonder krävs
alltid en andel medfinansiering vilket kan bidra till problem. Tidigare undersöktes ansökan i Nordic Hydrogen Corridor, för att etablera en tankstation för
vätgas i länet. Ingen ansökan gjordes dock då eftersom det inte gick att få
medfinansiering.
I Region Örebro län pågår ett stort antal projekt finansierade av EU-pengar.
Inget av projekten som pågår just nu har huvudfokus på vätgas men vätgas
ingår till viss del i projekten Fossilfritt 2030-fordon och drivmedel. En
förstudie, Förstudie om hur en första vätgasmack i Örebro kan bli av, har
också genomförs i Region Örebro län. Förstudien undersökte strategiska lägen
för en vätgastankstation i Örebro stad. För att få tillgång till EU-medel riktat
mot vätgas och annan grön omställning kommer Region Örebro län att
fortsätta att söka projektmedel inom området. Nätverk mellan industri,
offentliga organisationer och andra aktörer kan underlätta samarbete och
ansökningar kopplat till vätgas, el och biogas. Inom Energi- och klimatrådet
diskuteras bland annat ett nätverk kopplat till transporter. Via det nätverk och
andra samt rådet i sig kan gemensamma projekt och ansökningar initieras.
Dialog med Västra Götaland om samverkan kring Vätgaståg/hybridtåg
I dagsläget har ingen dialog förts med Västra Götaland kring vätgaståg eller
hybridtåg. Den sträcka som utreds för vätgaståg på Kinnekullebanan är
Håkanstorp-Gårdsjö. Den del av Kinnekullebanan som Region Örebro län
ansvarar för gällande trafikförsörjning är Laxå-Örebro. Ett avtal med
Västtrafik för trafik på denna sträcka finns till 2025. En förstudie gällande
vätgaståg på Kinnekullebanan pågår och testkörning planeras till 2024-2026.
Efter det kan det även bli aktuellt med vätgaståg på sträckan Laxå-Örebro.
Tankstationerna för vätgas som ska installeras vid Kinnekullebanan är
kombinationstankstationer där både tåg och tunga vägtransporter ska kunna
tanka. Det skulle göra att vätgaståg på sträckan Laxå-Örebro kanske också
skulle kunna bidra till ökad infrastruktur för tunga transporter gällande vätgas i
länet. Resultaten från förstudien samt framtida tester kommer att följas noga.
Jag anser härmed ha besvarat interpellationen.

Irén Lejegren
Tillväxtnämndens ordförande
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§ 212 Besvarande av interpellation från Sebastian Cehlin (M) om
hot och våld mot vårdens medarbetare
Diarienummer: 21RS9159
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationen.
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§ 213 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om
effekten av målrelaterad ersättning
Diarienummer: 21RS9258
Andreas Svahn (S) besvarar en interpellation från Willhelm Sundman (L) om
effekten av målrelaterad ersättning, bilaga § 213.
Härefter yttrar sig Willhelm Sundman (L).
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§ 214 Besvarande av interpellation från Fredrik Askhem (L) om
cykelparkeringar vid busshållplatser
Diarienummer: 21RS9269
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordllägga interpellationen.
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§ 215 Återkallande av fråga från Anna Nordqvist (M) om ni tänker
hålla ert löfte till regionens invånare och återöppna
förlossningen i Karlskoga innan mandatperiodens slut
Diarienummer: 21RS6466
Frågan är återkallad.

Sida 95 av 102

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-12-07

§ 216 Allmän frågestund för ledamöterna
Inga frågor anmälda till dagens sammanträde.
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§ 217 Valärenden
Valberedningen föreslår regionfullmäktige att besluta om val enligt följande
21RS9257
Uppdrag som ersättare i kulturnämnden efter Inga-Britt Ritzman (S) för tiden
2021-12-07 – 2022-12-31
Siw Lunander (S)
21RS8888
1 ersättare i forsknings- och utbildningsnämnden efter Jonas Åkerman (S) för tiden
2021-12-07 – 2022-12-31
Johannes Kärki (S)
21RS8983
1 ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden efter Roger Rådström (S) för tiden
2021-12-07 – 2022-12-31
Fredrika Jakobsen (S)
21RS8983
Uppdrag som vice ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden efter Roger
Rådström (S) för tiden 2021-12-07 – 2022-12-31
Fredrika Jakobsen (S)
21RS8982
1 ledamot i styrelsen för Länsgården Fastigheter AB, styrelse efter Kerstin
Bergström Persson (S) för tiden 2021-12-07 – 2023-05-31
Yvonne Nilsson (S)
21RS11629
1 ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Ulla Kalander-Karlsson (S) för tiden
2022-03-01 – 2022-12-31
Lena Berglund (S)
21RS11629
1 ledamot i beredningen för somatisk specialistvård samt högspecialiserad vård efter
Ulla Kalander-Karlsson (S) för tiden 2022-03-01 – 2022-12-31
Lena Berglund (S)
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21RS9406
1 ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
efter Jonas Niklasson (C) för tiden 2021-12-07 – 2022-12-31
Frank Tholfsson (C)
21RS4795
1 nämndeman i Göta hovrätt efter Annika Bergman (C) för tiden 2021-12-07 –
2023-12-31
Magnus Storm (C)
21RS11563
Uppdrag som regionråd efter Torbjörn Ahlin (C) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31
Charlotta Englund (C)
21RS11563
1 ledamot i regionstyrelsen efter Torbjörn Ahlin (C) för tiden 2022-01-01 –
2022-12-31
Charlotta Englund (C)
21RS11563
1 ledamot i Region Örebro läns förvaltnings AB, styrelse efter Torbjörn Ahlin (C)
för tiden 2022-01-01 – 2023-05-31
Charlotta Englund (C)
21RS11563
Uppdrag som vice ordförande i Region Örebro läns förvaltnings AB, styrelse efter
Torbjörn Ahlin (C) för tiden 2022-01-01 – 2023-05-31
Charlotta Englund (C)
21RS11563
Uppdrag som vice ordförande i regionala tillväxtnämnden efter Torbjörn Ahlin (C)
för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31
Charlotta Englund (C)
21RS11563
1 ledamot i regionala tillväxtnämnden efter Torbjörn Ahlin (C) för tiden
2022-01-01 – 2022-12-31
Charlotta Englund (C)
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21RS11563
1 ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte efter Torbjörn Ahlin (C) för tiden
2022-01-01 – 2023-05-31
Charlotta Englund (C)
21RS11563
1 ombud i Intresseföreningen Bergslaget efter Torbjörn Ahlin (C) för tiden
2022-01-01 – 2022-12-31
Charlotta Englund (C)
21RS11720
1 ersättare i patientnämnden efter Jessika Edetun Falk (C) för tiden 2021-12-07 –
2022-12-31
Inga Ängsteg (C)
21RS11721
1 ersättare i beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering efter Linda Larsson
(C) för tiden 2021-12-07 – 2022-12-31
Jessika Edetun Falk (C)
21RS9379
1 ersättare i Länsmusiken Örebro AB, styrelse efter Håkan Söderman (M) för tiden
2021-12-07 – 2023-05-31
Göran Gustafsson (M)
21RS10144
1 ledamot i beredning för närsjukvård efter Maria Lönnberg (M) för tiden
2021-12-07 – 2022-12-31
Conny Ärlerud (M)
21RS10144
1 ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnd efter Maria Lönnberg (M) för tiden
2021-12-07 – 2022-12-31
Emil Welander (M)
21RS10144
1 ersättare i Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT efter Maria Lönnberg
(M) för tiden 2021-12-07 – 2022-12-31
Göran Gustafsson (M)
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21RS11258
1 ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte efter Ola Karlsson (M) för tiden 2022-01-01 –
2023-05-31
Anna Nordqvist (M)
21RS11258
1 ledamot i regionstyrelsen efter Ola Karlsson (M) för tiden 2022-01-01 –
2022-12-31
Anna Nordqvist (M)
21RS11258
Uppdrag som 2:e vice ordförande i regionstyrelsen efter Ola Karlsson (M) för tiden
2022-01-01 – 2022-12-31
Sebastian Cehlin (M)
21RS11258
1 ledamot i Region Örebro läns förvaltnings AB, styrelse efter Ola Karlsson (M) för
tiden 2022-01-01 – 2023-05-31
Sebastian Cehlin (M)
21RS11258
1 ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter Ola Karlsson (M) för tiden
2022-01-01 – 2022-10-14
Anna Nordqvist (M)
21RS11258
Uppdrag som regionråd (100 %) efter Ola Karlsson (M) för tiden 2022-01-01 –
2022-12-31
Sebastian Cehlin (M)
21RS11579
Uppdrag som regionråd 50% efter Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 –
2022-12-31
Anna Nordqvist (M)
21RS11579
1 ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Sebastian Cehlin (M) för tiden
2022-01-01 – 2022-12-31
Anna Nordqvist (M)
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21RS11579
Uppdrag som andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Sebastian
Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31
Anna Nordqvist (M)
21RS11579
1 ledamot i beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård efter
Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31
Cecilia Albertsson (M)
21RS11579
Uppdrag som andre vice ordförande i beredning för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård efter Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31
Cecilia Albertsson (M)
21RS11579
1 ersättare i Region Örebro läns förvaltnings AB efter Sebastian Cehlin (M) för tiden
2022-01-01 – 2023-05-31
Anna Nordqvist (M)
21RS11579
1 ersättare i Capio läkargruppen AB, styrelsen efter Sebastian Cehlin (M) för tiden
2022-01-01 – 2023-05-31
Anna Nordqvist (M)
21RS11579
1 ersättare i Länsgården Fastigheter AB, styrelsen efter Sebastian Cehlin (M) för
tiden 2022-01-01 – 2023-05-31
Anna Danielsson (M)

Skickas till
De valda
Respektive organ
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 218 Avslutning
Andreas Svahn (S), Behcet Barsom (KD), Jihad Menhem (V), Willhelm Sundman
(V), Elin Jensen (SD), Mats Gunnarsson (MP), Katarina Tolgfors (M) och Charlotte
Edberger (C) tackar både Ola Karlsson (M) och Torbjörn Ahlin (C) som avgår som
regionråd vid årsskiftet.
Ola Karlsson (M) och Torbjörn Ahlin (C) tackar för samarbetet under åren.
Härefter önskar ordföranden alla en god jul och ett gott nytt år.
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