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Val av andre vice ordförande i regionfullmäktige
Anmälan av interpellationer
Anmälan av medborgarförslag – Hälsosamtal för medborgare som
fyller 50 år för att öka möjligheterna till ett friskt och hälsosamt liv
Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V),
Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V), Margareta Carlsson
(V) och Jon Fredriksson (V) om arbetstidsförkortning med bibehållen
lön på länets akutmottagningar
Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V),
Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V), Margareta Carlsson
(V) och Jon Fredriksson (V) om att hållbart arbetsliv och tillit är
vägen fram
Anmälan av motion från Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och
Maria Odheim Nielsen (V) om att utveckla kompetensen kring ME
(myalgisk encefalomyelit)
Anmälan om motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V),
Maria Odheim Nielsen (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson
(V) och Jon Fredriksson (V) om att inrätta en specialiserad mottagning
för våldsutsatta kvinnor i Örebro län
Aktuell regioninformation
Region Örebro läns delårsrapport 2021
Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträdestider
2022
Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats
inom ett år
Redovisning av besvarade medborgarförslag
Revisionsberättelser för stiftelser år 2020
Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2020 och
utbetalning av partistöd för år 2022
Administrativa lokaler för Region Örebro län i Örebro, hyreskontrakt
Klostergatan 23
Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB
Borgensbeslut avseende refinansiering Transitio
Godkännande av Tåg i Bergslagen AB:s överenskommelse med SJ
Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim
Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson
(MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik till Nora utan att
bygga elledningar
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om en väg in för barn
och unga med psykisk ohälsa
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Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver
stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen
Svar på motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och
Fredrik Perssons (MP) om revidering av regional utvecklingsstrategi
Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om att
psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi
Interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken
och åtgärder för att minimera smittspridningen i den regionala
kollektivtrafiken
Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
upprepade felaktiga nekanden inom busstrafiken
Besvarande av interpellation från Monika Aune (MP) om rasism inom
hälso- och sjukvården
Besvarande av interpellation från Oskar Svärd (M) om
klimatanpassningsplan
Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
regionens roll i framtidens vätgasförsörjning
Besvarande av interpellation från Ola Karlsson (M) om näringsliv och
företag viktiga för utveckling och tillväxt
Besvarande av interpellation från Sebastian Cehlin (M) om hot och
våld mot vårdens medarbetare
Besvarande av interpellation från Anna Nordqvist (M) om
Folktandvården i Region Örebro län är på väg att centraliseras
Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om effekten
av målrelaterad ersättning
Besvarande av interpellation från Fredrik Askhem (L) om
cykelparkeringar vid busshållplatser
Besvarande av fråga från Anna Nordqvist (M) om ni tänker hålla ert
löfte till regionens invånare och återöppna förlossningen i Karlskoga
innan mandatperiodens slut
Allmän frågestund för ledamöterna
Valärenden
Avslutning
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§ 131 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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§ 132 Upprop
Företas upprop, varvid anteckning om närvaro sker enligt följande:
Valkrets Örebro läns Södra (Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla
kommuner):
Andreas Svahn (S)
Gunnel Kask (S)
Rolf Karlsson (S)
Susanne Stenlund (S)
Thomas Andersson (S)
Anders Brandén (M)
Ulrika Björklund (M)
Fredrik Askhem (L) §§ 131-153
Mats Einestam (L) §§ 154-173
Håkan Stålbert (KD)
Kenneth Lantz (V)
Torbjörn Ahlin (C)
Elin Jensen (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner):
Liliana Benito Stenberg (S)
Johanna Svärd (S)
Nina Höijer (S)
Urban Jonsson (S)
Ola Karlsson (M)
Anna Nordqvist (M)
Martin Hårsmar (M)
Jon Fredriksson (V)
Patrik Nyström (SD)
Valkrets Örebro-Lekeberg:
Karin Sundin (S)
Torgny Larsson (S)
Irén Lejegren (S)
Margareta Scherlund (S)
Theres Andersson (S) §§ 143-173
Ingrid Båve (S)
Jette Bergström (S)
Bernt Karlsson (S)
Lennart M Pettersson (S)
Peter Björk (S) kl §§ 143
Fredrika Jacobsen (S)
Fahran Mohammad (S)
Sebastian Cehlin (M)
John Hägglöf (M) §§ 131-143
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Katarina Tolgfors (M) §§ 144-173
Lennart Carlsson (M)
Anna Stark (M)
Kristian Berglund (M)
Håkan Söderman (M)
Anna Ågerfalk (L)
Birgitta Malmberg (L)
Willhelm Sundman (L)
Behcet Barsom (KD)
Magnus Lagergren (KD)
Bo Rudolfsson (KD)
Ewa Sundkvist (KD)
Jessica Carlqvist (V)
Jihad Menhem (V)
Tore Mellberg (V)
Mats Gunnarsson (MP)
Monika Aune (MP)
Fredrik Persson (MP)
Emilia Molin (C)
Charlotte Edberger (C)
Magnus Storm (C)
Daniel Spiik (SD)
Leif Åke Persson (SD)
Gunilla Fredriksson (SD)
Habib Brini (SD)
Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora
kommuner):
Bulent Oktay (S)
Jan Zetterqvist (S)
Kristine Andersson (S)
Zaki Habib (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Maria Lönnberg (M)
Maria Odheim Nielsen (V)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Markus Lundin (KD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Tina Pirttijärvi (SD)
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§ 133 Protokollsjustering
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den 11
oktober 2021, klockan 15.00 samt att ordföranden, Håkan Stålbert (KD) och Oscar
Lundqvist (SD) med Ewa Sundkvist (KD) och Gunilla Fredriksson (SD) som
ersättare ska justera protokollet.
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§ 134 Skrivelser till regionfullmäktige
Sammanfattning
21RS6863
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden.
21RS8627
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av 1177
Vårdguidens tjänster.
21RS6055
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Jonas Eriksson (MP) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Marcus Willén Ode (MP) i valkrets Örebro-Lekeberg,
från och med den 23 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS5423
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Göran Gustafsson (M) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Ulf Hilding (M) i valkrets Örebro läns Norra, från och med
den 23 juni 2021 till och med den 14 oktober 2022.
21RS3544
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Hendrik Bijloo (L) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter Yvonne Nilsson (L) i valkrets Örebro läns Södra samt
Örebro-Lekeberg, från och med den 23 juni 2021 till och med den 14 oktober
2022.
21RS6865
Eva-Lena Jansson (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i regionfullmäktige samt ledamot i kulturnämnden.
21RS8094
Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål och synpunkter som avser
akutsjukvården inom Region Örebro län.
21RS8332
Kristina Borén (KD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i regionfullmäktige.
21RS8416
Helena Torége har utsetts av regionfullmäktige som ledamot till styrelsen i Scantec
AB. Helena har avslutat sin anställning i Region Örebro län och därmed entledigas
hon från uppdraget i styrelsen för Scantec AB.
21RS8888
Jonas Åkerman (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i forsknings- och utbildningsnämnden.
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21RS8982
Kerstin Bergström Persson (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i Länsgården Fastigheter AB, styrelse.
21RS8983
Roger Rådström (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden.
21RS101-143, 151, 159 184, 185, 187, 188, 190, 215, 219
Synpunkter från medborgare.
21RS9257
Inga-Britt Ritzman (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kulturnämnden.
21RS9379
Håkan Söderman (M) har lämnat in begäran om entledigande från samtliga politiska
uppdrag inom Region Örebro län från och med den 10 oktober 2021.
21RS9406
Johan Niklasson (C) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Eva-Lena Janssons (S), Jonas Åkermans (S), Kristina Boréns (KD),
Roger Rådströms (S), Inga-Britt Ritzmans (S), Håkan Södermans (M), Johan
Niklassons (C) och Kerstin Bergström Perssons (S) begäran om
entledigande, entlediga Helena Torege från uppdraget som ledamot i Scantec AB,
samt
att överlämna relevanta skrivelser till Länsstyrelsen i Örebro län och
valberedningen.

Skickas till
De entledigade
Respektive organ
Länsstyrelsen i Örebro län
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 135 Val av andre vice ordförande i regionfullmäktige
Diarienummer: 21RS9379
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutar den 5 oktober 2021 att bevilja Håkan Södermans (M)
begäran om entledigande från uppdraget som andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Nu föreslås ……………… (M) utses till ny andre vice ordförande i
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, val av andre vice ordförande i
regionfullmäktige
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att ärendet utgår.
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§ 136 Anmälan av interpellationer
Sammanfattning
21RS8636
Oskar Svärd (M) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas
Svahn (S) om klimatanpassningsplan, bilaga § 136:1.
21RS8682
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i regional
tillväxtnämnd Irén Lejegren (S) om regionens roll i framtidens vätgasförsörjning,
bilaga § 136:2.
21RS8922
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i regional tillväxtnämnd
Irén Lejegren (S) om näringsliv och företag viktiga för utveckling och tillväxt, bilaga
§ 136:3.
21RS9159
Sebastian Cehlin (M) har ställt en interpellation till ordförande i regionstyrelsen
Andreas Svahn (S) om hot och våld mot vårdens medarbetare, bilaga § 136:4.
21RS9233
Anna Nordqvist (M) har ställt en interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Maria Comstedt (C) om Folktandvården i Region Örebro län är på väg att
centraliseras, bilaga § 136:5.
21RS9258
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i regionstyrelsen
Andreas Svahn (S) om effekten av målrelaterad ersättning, bilaga § 136:6.
21RS9269
Fredrik Askhem (L) har ställt en interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (S) om cykelparkeringar vid busshållplatser, bilaga § 136:7.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas.
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Bilaga § 136:1
2021-09-09

Interpellation
till Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S)
Klimatanpassningsplan
Klimatfrågan har under flera decennier diskuterats och debatterats. Det har skett på olika
nivåer i beslutande församlingar, organisationer och mellan oss invånare som privatpersoner.
Olika typer av frågor har diskuterats mer intensivt än andra och över tid har debatten
intensifierats när det exempelvis skett en naturkatastrof av något slag. Ingen kan ha undgått
klimatförändringarna och debatten som speglar det som pågår i Sverige och i vår omvärld.
Samhället blir alltmer sårbart och påverkas av klimatförändringsrelaterade risker förknippade
med väderhändelser som stormar, översvämningar och värmeperioder. Det är händelser som
blir allt mer vanliga men som vi kan ta lärdom av för att minimera de skador som kan
uppkomma som följd av väderhändelser.
I Sverige har vi de senaste åren sett de konsekvenser som kommer från klimatförändringar på
ett sådant sett vi inte skådat tidigare. Genom att noga studera de extrema väderhändelsernas
kommande utveckling och risker kan det sedermera presenteras analyser och svar på vilka
klimatanpassningsåtgärder som måste till för att minimera dess effekter på samhället,
ekonomin och befolkningen.
Allt fler aktörer arbetar fram klimatanpassningsplaner för att på bästa sätt kunna möta de
problem som uppstår, även för att förhindra stora skador som drabbar verksamheten på längre
sikt. För Region Örebro läns del kan det exempelvis handla om USÖ, som har viktig
verksamhet under marknivå. Men även vårdcentraler, bussdepåer och andra viktiga
samhällsfunktioner som dygnet runt fyller en funktion för att samhället ska fungera – och där
invånare ska kunna leva ett bra liv.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:
-

Har Region Örebro län en uppdaterad klimatanpassningsplan?
På vilka sätt arbetar Region Örebro län med klimatanpassningsåtgärder?
Vilka förbättringsområden finns när det gäller klimatanpassningsåtgärder för att på så
sätt säkra de viktiga verksamheter Region Örebro län bedriver?
Med vilka aktörer samverkar Region Örebro län i klimatanpassningsarbetet?

Oskar Svärd (M)
Vice Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
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Till Regionfullmäktige Region Örebro Län

2021-09-10

Interpellation om Regionens roll i framtidens Vätgasförsörjning?

Till Ordförande i regional tillväxtnämnd Irén Lejegren (S)

EU storsatsar men vad gör regionen?
Energisystemen i världen har påbörjat en gigantisk omställning från produktion baserad på
fossila lösningar till hållbara. En del av de förnyelsebara produktionen är svår att styra utan
bygger på naturens egna cykler som inte alltid stämmer med behovet i realtid. I Sverige har
vi stora mängder vattenkraft som fungerar som bra reglerkraft för att möta en varierad
efterfrågan men när behoven ökar genom industrins och transportsektorns omställning krävs
även lagring av energi på smarta sätt.
Vindkraft och solel kan vissa dagar ge väldigt stor produktion när behoven inte är som störst
men vår förmåga att spara den energin till kallare dagar har varit klen. Ett sätt att spara
energin till kommande dagar är att omvandla den elektriska energin till vätgas. Fördelen är
att det inte kräver lika mycket resurser i form av mineraler som dagens batteriteknik. Den
andra är att vätgas som energibärare kan användas både för transporter i olika typer av
fordon samt för industrins behov av värme.
EU och flera stora industrinationer gör nu stora satsningar på att bygga ut vätgasnätverk.
Även våra nordiska grannländer där konkreta planer har lagts fram för att skapa ett nät av
tankstationer för vätgas. Enskilda kommuner och regioner i Sverige har också påbörjat resan
och ibland är målet just vårt län. Mariestad och Västtrafik tar hjälp av EU-finansierade projekt
för att testa vätgasdrivna tåg på Kinnekullebanan. Inlandsbanan har också testkört liknande
fordon. Men också några av världens största fordonstillverkare planerar för att utöka
produktionen av stora och små fordon med bränsleceller som drivs av vätgas.
I Region Örebro län har vi värnat vår roll som hållbart logistiknav. Transporterna utgör en
stor del av utsläppen som hotar klimatet och här behövs flera alternativ. Det räcker inte med
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biobränsle och el för den tunga fordonssidan. Risken är att vi kommer på efterkälken om inte
vätgasen får en tydlig plats som ett av de hållbara alternativen i vårt län.
Mina frågor till dig lyder därför
1. Hur ser planerna ut för etablering av Vätgasförsörjning i vår region?
2. Varför utnyttjar vi inte de enorma summor som EU satsar på utveckling inom
vätgasområdet?
3. Har dialog förts med Västra Götaland om samverkan kring Vätgaståg/Hybridtåg?
För miljöpartiet de Gröna

Mats Gunnarsson
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§ 137 Anmälan av medborgarförslag – Hälsosamtal för medborgare
som fyller 50 år för att öka möjligheterna till ett friskt och
hälsosamt liv
Diarienummer: 21RS8289
Sammanfattning
En medborgare har inkommit med medborgarförslag om hälsosamtal för medborgare
som fyller 50 år för att öka möjligheterna till ett friskt och hälsosamt liv.
Medborgarförslaget har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-10-05, anmälan av medborgarförslag
om hälsosamtal för medborgare som fyllt 50
• Medborgarförslag om hälsosamtal för medborgare över 50 år, bilaga § 137
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnd
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Bilaga § 137
iN

I

Region Örebro län

2 (2)

MEDBORGARFÖRSLAG
Namn

Efternamn

Nyren

Helena
Förslaget (Kortfattat namn)

Hälsosamtal för medborgare som fyller 50 år, för att öka möjligheter att leva ett friskt och
hälsosamt liv.
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)

Många gånger söker medborgare vården först när sjukdom uppkommer. För att förbygga
sjukdom, så finns redan i någon region, hälsosamtal vilket är mycket uppskattat.
I hälsosamtalet kommer frågor om levnadsvanor och hur sjukdomar kan förebyggas, ex hjärt-,
kärlsjukdomar samt diabetes. Detta kan spara vården tid och pengar i ett senare skede, samt
lidande för den enskilde individen.
Kopplat till hälsosamtalet tas det blodprover, som blodfetter samt blodsocker kopplet vilket gör att
ev sjukdommar kan fångas upp i tidigt skede.
Om alla som fyller 50 får ett erbjdande om hälsosamtal, svara på hälsoenkät före och några
kommer troligen avboka. Men flera kommer komma som inte annars hade sökt förrän de blivit
riktigt sjuka kanske.
Läs gärna på 1177 under hälsosamtal från Västmanlands region för att få mer info.
Jag tycker det vore väldigt bra och hade själv uppskattat ett sådant samtal. Många söker som
sagt först vården när man är redan sjuKoch inte för att se att man är och kan fortsätta vara frisk!

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

www.regionorebrolan.se
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§ 138 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz
(V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V),
Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) om
arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets
akutmottagningar
Diarienummer: 21RS8596
Sammanfattning
Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist
(V), Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) har inkommit med motion om
arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben för HR för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-10-05, anmälan av motion (V),
arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar
• Motion - Arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar,
bilaga § 138
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Bilaga § 138
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Vänsterpartiet
Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar
Under de senaste åren har för hög arbetsbelastning, undermålig arbetsmiljö och en
organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande över sitt arbete
medfört att personal i allt för hög utsträckning söker sig bort från sjukvården i region Örebro län.
Ytterligare en effekt av denna personalkris är att antalet sjukskrivningar på grund av
arbetsrelaterad stress är allt för många. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag
i orsakerna och inte bara behandla symptomen.
I Vänsterpartiets verksamhetsplan med budget för 2022 föreslog vi en del åtgärder, bl.a. en
arbetstidsförkortning för att göra region Örebro län till en bättre och mer attraktiv arbetsköpare.
Detta vill vi göra genom att börja på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar
och hög personalomsättning, det vill vi säga länets akutmottagningar.
En rejäl förbättring av arbetsvillkoren skulle underlätta för regionen att rekrytera och behålla
personal. Efter det att budgetförslaget presenterades så har vi i media kunnat läsa om stabslägen
på akutmottagningen i Örebro då det har varit brist på personal. Vänsterpartiets förslag var
tidigare angeläget just för personalens skull men nu har situationen utvecklats så att förslaget
blivit absolut nödvändigt att omgående genomföras.
En personal som orkar med är viktigt och det gäller i allra högsta grad akutmottagningarna där
patienter kommer in under omständigheter som är traumatiska för många. Människor som
drabbats av olycka eller akut sjukdom behöver mötas av kompetent personal som trivs och är
utvilad för att kunna ta hand om dom som drabbats av något allvarligt och plötsligt.
Arbetsvillkor som ger möjlighet till en vettig fritid ger också goda effekter på arbetsmiljön och
hur man upplever sin egen insats på arbetsplatsen. Vår personal måste orka ta sig genom
arbetsdagarna.
Viktigt i sammanhanget också är att personalen själva är med och planerar för hur man vill att en
arbetstidsförkortning genomförs. Dom som jobbar på akutmottagningarna ske ges möjlighet att
ha med representanter i ett genomförande samt att berörda fackföreningar ska involveras.
Deltagande i utformandet av arbetet från personal stärker arbetsmiljön då man inte bara känner
sig lyssnad på utan att man även har reell möjlighet att vara med och påverka.
Lösningen är inte så svår egentligen för det handlar om att ge rätt förutsättningar och det har
Vänsterpartiet i budgetförslaget för 2022. Regionen som en bättre och attraktivare arbetsköpare
är något vi tillsammans måste eftersträva. Lösningarna behövs inte bara nu, de behövs även för
framtiden. Nu är det upp till regionfullmäktige att hänga på och ta dom första stegen för att
påbörja förbättringarna och vi föreslår att de bör börja på akutmottagningarna. Vidare så är det
en satsning på de yrkesgrupper som traditionellt är kvinnodominerade där det finns ett stort
arbete att göra för att nå jämställda villkor i arbetslivet.
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Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro län inleder arbetet med en genomförande av en arbetstidsförkortning på länets
akutmottagningar med bibehållen lön.
att arbetstidsförkortningen genomförs och planeras med berörda fackföreningar.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem

Jessica Carlqvist

Maria Odheim Nielsen

Kenneth Lantz

Margareta Carlsson

Jon Fredriksson
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§ 139 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz
(V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V),
Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) om att
hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram
Diarienummer: 21RS8598
Sammanfattning
Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist
(V), Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) har inkommit med motion om
att hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet, staben för HR för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-10-05, anmälan av motion (V),
hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram
• Motion - Hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram, bilaga § 139
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Vänsterpartiet
Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram
Idag är det många som pratar om tillit i offentliga organisationer men diskrepansen mellan ord
och handling är många gånger stor. Frågan om tillitsstyrning har varit uppe till diskussion flera
gånger de senaste åren. Samtidigt som få ledare i offentlig sektor uttalar sig emot tillitsbaserade
verksamheter så har vardagen för välfärdens medarbetare ofta snarare präglats av detaljstyrning
och just brist på tillit. Redan innan pandemin var arbetstakten i Region Örebro län alltför hög på
många håll och personalomsättningen stor. Efter ett och ett halvt år av pandemikris har detta
blivit än mer påtagligt vilket gör att kloka och långsiktiga satsningar är avgörande för att
tillsammans med all personal bygga en robust sjukvård för framtiden.
Tillitsbaserad styrning, medarbetarstyrda organisationer och självstyrande team är
organisationsmodeller som är på stark frammarsch världen över. Resultaten vittnar om att det
skapar engagemang, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning.
En avgörande faktor verkar vara att dela på makt och inflytande. Tyvärr så har den politiska
majoriteten under mandatperioden istället fokuserat på att ge möjligheter att avknoppa
verksamheter trots fackföreningarnas samlade kritik.
Region Örebro läns målsättningar på det personalpolitiska området är höga. Man vill vara en
”attraktiv arbetsköpare” och i budgeten för 2022 slås det fast att man ska ”erbjuda hållbara och
hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ledare som
upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för jämställda arbetsplatser.”
Om man vill nå dit är en viktig väg fram att i realiteten börja arbete med tillitsbaserad styrning.
Världen lever fortfarande med pandemin, men när den klingar av är dags att regionen
tillsammans med de fackliga organisationerna tar fram en strategi för att utveckla former för
inflytande och öka medarbetarnas möjligheter att påverka regionens verksamheter. Syftet är att
skapa en organisation med goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens
och engagemang och ger en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro län tar initiativ till att tillsammans med alla fackförbund i regionen arbeta
fram en strategi för hur regionens organisation kan öka personalens möjligheter till inflytande
och makt.
För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem

Jessica Carlqvist

Maria Odheim Nielsen

Kenneth Lantz

Margareta Carlsson

Jon Fredriksson

Sida 28 av 82

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-05

§ 140 Anmälan av motion från Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem
(V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att utveckla
kompetensen kring ME (myalgisk encefalomyelit)
Diarienummer: 21RS8599
Sammanfattning
Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Maria Odheim Nielsen (V) har
inkommit med motion om att utveckla kompetensen kring ME (myalgisk
encefalomyelit).
Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, anmälan av motion om att
utveckla kompetensen kring ME i Region Örebro län
• Motion - Utveckla kompetensen kring ME i Region Örebro län, bilaga § 140
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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Vänsterpartiet
Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Utveckla kompetensen kring ME i Region Örebro län
Myalgisk Encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är en svår kronisk
funktionsnedsättande neuroimmun sjukdom som drabbar både män, kvinnor och barn.
Under de senaste åren har forskningen om ME/CFS gått snabbt framåt. Det som tidigare var ett
fält av små, isolerade studier börjar nu bli ett sammanhängande forskningsområde. Forskning
pågår bland annat i Uppsala och Linköping och man menar att vi idag har mellan 10 000 –
40 000 som har denna sjukdom. I nuläget finns inget botemedel och sjukdomen räknas som en
kronisk sjukdom eftersom få personer tillfrisknar.
Ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner och med
ökande finansiering, framför allt i USA genom anslag såväl från NIH (National Institutes of
Health) och från ideella organisationer som t.ex. OMF (Open Medicine Foundation) och SMCI
(Solve ME/CFS Initiative), har stora och avancerade studier blivit möjliga.
Det finns inom den internationella forskarvärlden en påtaglig optimism om att
sjukdomsmekanismer ska kunna kartläggas och behandlingsmetoder utvecklas.
I jämförelse med forskningen om andra sjukdomar är dock ME/CFS-forskningen fortfarande
kraftigt underfinansierad och i Sverige är de offentliga anslagen närmast försumbara.
Brage-kliniken i Stockholm som är de som är bäst i landet på denna sjukdom just nu, har en egen
forskningsgrupp och har en kompetens inom området. De får cirka 2000 remitterade patienter
per år dit från hela Sverige och antalet skulle kunna vara betydligt högre, om kunskapen och
kompetensen kring och om sjukdomen spreds. De uppger att dom är uppe i ca 10 000
diagnosticerade patienter.
I nuläget saknas kompetens och möjligheterna till att få hjälp med att diagnosticera sjukdomen
ME. Det orsakar lidande för den enskilde som får vänta i många år för att få rätt hjälp. Under
tiden upplever dessa patienter sig mer misshandlade än behandlade inom vården. Så kan vi inte
ha det!
Forskare befarar att sjukdomen ME dessutom kommer att drabba fler som en följd av Covid-19
pandemin.
Region Örebro län, har en möjlighet att ligga i framkant tillsammans med Uppsala och
Linköping att satsa på forskning och kompetens. Och Region Örebro län kan samtidigt erbjuda
sina länsinnevånare rätt behandling redan från början. Dessutom kan tjänsterna erbjudas andra
regioner, framförallt söder om Örebro län, där det möjligheterna saknas helt.
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Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:
att Region Örebro län etablerar ett kunskapscentrum vid Örebro universitetets sjukhus, kopplat
till ME.
att Region Örebro län satsar på kunskapsinhämtning och stärker kompetensen kring ME, främst
inom primärvården.
att Region Örebro län, möjliggör att denna patientgrupp erbjuds långsiktiga rehabiliterande
insatser för att öka livskvalitén.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jessica Carlqvist

Jihad Menhem
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Maria Odheim Nielsen

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-05

§ 141 Anmälan om motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist
(V), Maria Odheim Nielsen (V), Kenneth Lantz (V), Margareta
Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) om att inrätta en
specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro
län
Diarienummer: 21RS8810
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V),
Maria Odheim Nielsen (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson (V) och Jon
Fredriksson (V) till Region Örebro län den 14 september 2021 om att inrätta en
specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro län.
Motionen har överlämnats till ärende- och utredningsenheten, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, anmälan av motion om att
inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro län
• Motion - Inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro
län, bilaga § 141
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-05

§ 142 Aktuell regioninformation
Vice ordförande Susanne Stenlund (S) informerar om den strategi som delats ut till
ledamöterna. Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-2024 har arbetats fram i en
arbetsgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen i Örebro län, länets
kommuner, Region Örebro län, Försäkringskassan och Örebro universitet. Strategin
har antagits av Örebro läns jämställdhetsråd.
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§ 143 Region Örebro läns delårsrapport 2021
Diarienummer: 21RS7083
Sammanfattning
Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021 sker vid
delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten
redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som
uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig
betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt
väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande
redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritetsägda bolags direktiv.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta sin delårsrapport den
29 september och folktandvårdsnämnden den 4 oktober.
Som en del i uppsiktsplikten så har styrelsen bjudit in samhällsbyggnadsnämnden att
föredra det ekonomiska läget.
Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt medfört påverkan
för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället
och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av
pandemin på olika sätt och i olika hög grad.
Region Örebro län redovisar per juli ett resultat som uppgår till 543 miljoner kronor.
I resultatet ingår reavinster, orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar,
samt i år även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av
pensionsskulden. Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och
kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till
119 miljoner kronor.
Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Verksamheterna
redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -78 miljoner kronor.
Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 513 miljoner
kronor, eller 152 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av
finansiella tillgångar.
Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor. Helårsprognosen
för det justerade balanskravsresultatet uppgår till 250 miljoner kronor.
Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med
-434 miljoner kronor. Investeringar beräknas uppgå till 1 151 miljoner kronor för
helåret 2021.
Antal årsarbetare har ökat med 236 tillsvidareanställda i jämförelse med samma
period 2020. Sjukfrånvaron har minskat från 6,9 procent perioden januari till juni
2020 till 6,4 procent samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron har minskat och
långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2020.
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Pandemin påverkar även under år 2021 måluppfyllelsen negativt för flera effektmål
samt status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har
fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och
verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta
på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 11 mål har en god
måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.
Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom
digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, Region Örebro läns
delårsrapport 2021
 Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021
 Revisorernas bedömning av Region Örebro läns delårsrapport och granskning av
delårsrapport 2021
Yrkanden
Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Jihad Menhem (V), Behcet Barsom
(KD), Torbjörn Ahlin (C), Willhelm Sundman (L), Karin Sundin (S), Kristine
Andersson (S), Charlotte Edberger (C), Patrik Nyström (SD), Nina Höijer (S), Irén
Lejegren (S), Lars-Göran Zetterlund (C), Liliana Benito Stenberg (S) och Jan
Zetterqvist (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Elin Jensen (SD), Mats Gunnarsson (MP), Sebastian Cehlin (M), Pär-Ove Lindqvist
(M), Ulrika Björklund (M), Anna Stark (M), Birgitta Malmberg (L), John Hägglöf
(M) och Anna Nordqvist (M) yttrar sig.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021, samt
att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar.
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§ 144 Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges
sammanträdestider 2022
Diarienummer: 21RS8168
Sammanfattning
Det finns nu ett förslag till regionfullmäktiges sammanträdestider för år 2022.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, sammanträdestider 2021
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att regionfullmäktige under år 2022 kallas till sammanträde
tisdagen den 15 februari,
torsdagen den 28 april, (årsredovisning)
måndagen den 20 juni – tisdagen den 21 juni, (verksamhetsplan med budget)
fredagen den 7 oktober, (delårsrapport)
tisdagen den 8 november, samt
onsdagen den 7 december.
Skickas till
Rådhuset, Örebro kommun
Regionfullmäktiges ledamöter och ersättare
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§ 145 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte
besvarats inom ett år
Diarienummer: 21RS1969
Sammanfattning
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt
kommunallagen 5 kap. 35 §, anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns sex motioner som inte
har besvarats inom ett år. Motionen om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
planeras att besvaras av fullmäktige den 5 oktober 2021.
Vidare redovisas att det finns tre medborgarförslag som inte har besvarats inom ett
år.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, redovisning av motioner och
medborgarförslag som inte besvarats inom ett år
 Sammanställning över motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom
ett år
Yrkanden
Oscar Lundqvist (SD) yttrar sig.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 146 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.
Beslutade medborgarförslag i samhällsbyggnadsnämnd:
- Utökad service inom färdtjänst, 17RS1776
- Sjukresor, 18RS1588
- Sjukresor, 19RS10406

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 147 Revisionsberättelser för stiftelser år 2020
Diarienummer: 21RS4403
Sammanfattning
Region Örebro läns revisorer har överlämnat revisionsberättelser och årsredovisningar för nedan angivna stiftelser, föreningar med flera organ avseende år
2020:
Adolf Lindgrens stiftelse för mindre jordbrukare med flera,
Adolf Lindgrens stiftelse för studerande och behövande,
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum,
Stiftelsen Cesam,
Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond,
Stiftelsen Activa i Örebro län,
Stiftelsen Bergslagsgårdar,
Örebro läns museum,
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns Skogsskola,
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka,
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla,
Revisionsberättelserna och årsredovisningarna finns tillgängliga att läsa på
Regionkansliet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, revisionsberättelser för
stiftelser år 2020
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att ta emot redovisningen av revisionsberättelser och räkenskaper för angivna organ
och att lägga dessa till handlingarna.
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§ 148 Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2020
och utbetalning av partistöd för år 2022
Diarienummer: 21RS4175
Sammanfattning
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår
bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska
endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens
innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige
besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämna in redovisning
för 2020, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2022.
Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera
anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna
en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska
granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte
lämnar redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet
har använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i
fullmäktige i Region Örebro län har nu lämnat in redovisningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, redovisning av regionalt
partistöd 2020 och utbetalning av partistöd för år 2022
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Centerpartiet
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Kristdemokraterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Miljöpartiet
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Sverigedemokraterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Liberalerna
 Redovisning av partistöd 2020 från Moderaterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Socialdemokraterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Vänsterpartiet
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med
redovisningar av hur partistödet för 2020 har använts, samt
att partistöd för 2022 ska betalas ut.
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Skickas till
Respektive parti
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§ 149 Administrativa lokaler för Region Örebro län i Örebro,
hyreskontrakt Klostergatan 23
Diarienummer: 19RS9208
Sammanfattning
Regionstyrelsen har tidigare gett regiondirektören i uppdrag att arbeta vidare med
alternativ 1 enligt rapporten ”Administrativa Lokaler fortsättning 2020-10-08”.
2021-01-26 beslutade Regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att föra
förhandlingar med fastighetsbolaget Castellum om administrativa lokaler på
Klostergatan 23 i Örebro i syfte att komma fram till överenskommelse om förhyrning
av lokaler att användas som administrativa lokaler för Region Örebro län samt att
teckna en avsiktsförklaring med Castellum.
I februari 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Castellum och Region Örebro
län om möjligheten att hyra 10 500 m2 kontorslokaler på Klostergatan 23. Under
våren 2021 har regiondirektören, tillsammans med sin ledningsgrupp, arbetat fram
vilka verksamheter som ska samlas i lokalerna och hur stora ytor som bör hyras in.
Castellum har tagit fram en hyreskostnad för lokalerna. Kontraktsförslaget avser
8 246 m2 kontorslokaler på Klostergatan 23 i Örebro, plan 4-6, med tillträde
1 november 2024. Hyran är cirka 17 miljoner kronor/år samt tillkommande kostnader
på 2,5 miljoner kronor/år. Under de 20 år som kontraktet gäller blir den totala
kostnaden 390 miljoner kronor, exklusive indexuppräkning.
Beslutsunderlag
 FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-10-05, framtida Administrativa lokaler
 Särskild yttrande från Sverigedemokraterna, administrativa lokaler
Yrkanden
Andreas Svahn (S), Katarina Tolgfors (M), Patrik Nyström (SD) och Mats
Gunnarsson (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att ge regionstyrelsen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Castellum för
administrativa lokaler på Klostergatan 23 i Örebro,
att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra flytt av berörda verksamheter till
lokalerna på Klostergatan 23 i Örebro, samt
att förändrade hyresnivåer till följd av beslutet ska täckas av respektive nämnds
befintliga budget.
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Skickas till
Regionstyrelsen
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§ 150 Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB
Diarienummer: 21RS8305
Sammanfattning
Alfred Nobel Science Park AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 52,0 procent av Örebro
Rådhus AB, till 28,8 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till 19,2
procent av Örebro Universitet Holding AB. Den tidigare ägaren Karlskoga kommun
lämnade bolaget under våren 2021. Den nya ägarkonstellationen har föranlett ett
behov av att se över bolagets styrdokument. Tidigare under året har regionfullmäktige antagit ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Nu har en arbetsgrupp med representanter från ägarna arbetat fram ett förslag på nytt
ägardirektiv för bolaget. Förslaget redovisas.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, ägardirektiv för Alfred Nobel
Science Park AB
 Förslag till ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB
Yrkanden
Irén Lejegren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB.
Skickas till
Alfred Nobel Science Park AB
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§ 151 Borgensbeslut avseende refinansiering Transitio
Diarienummer: 21RS5856
Sammanfattning
I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon av
Transitio. Reginafordon upphandlades på uppdrag av bland annat regionerna runt
Mälardalen och Bergslagen. Fordonen finansierades med flera leasekontrakt, bland
annat med Handelsbanken Finans som motpart.
De först ingångna kontrakten har löpt under snart 20 år, inklusive en första förlängningsperiod om 4 år. Vid årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig
förlängningsperiod på 8 år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att
man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för dessa kontrakt är Region Dalarna, Region
Gävleborg, Region Västmanland samt Region Örebro län, tillika ägare av Tåg i
Bergslagen AB.
För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga
villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta
perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.
Samtliga borgensmän till berörda fordon/leasefinansieringar är medlemmar i
Kommuninvest, varför refinansiering genom upplåning från Kommuninvest är
möjlig. För Region Örebro län berörs 18 stycken Reginafordon vilka hyrs genom Tåg
i Bergslagen. Region Örebro läns andel av det totala refinansieringsbehovet om 469
miljoner kronor uppgår till 91 miljoner kronor.
Skulden under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig finansiering
kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för Region
Örebro län. Refinansieringen medför därför ingen ökad borgenssumma.
Refinansieringen förslås ske med upplåning med propieborgen från ägarna som
säkerhet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, borgensbeslut avseende
refinansiering Transitio
 Bilaga 1 Förteckning över fordon och hyrestagare, Borgensbeslut för
refinansiering Trantitio
Yrkanden
Andreas Svahn (S) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Martin Hårsmar (M) yttrar sig.
Sida 47 av 82

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-05

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Region Örebro län, organisationsnummer 232100-0164, går i borgen såsom för
egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 91 miljoner kronor avseende
refinansiering av Regina regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio, samt
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän och tillika ägare till Tåg i
Bergslagen, för egen del, fattar likalydande beslut.
Skickas till
Transitio AB
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§ 152 Godkännande av Tåg i Bergslagen AB:s överenskommelse
med SJ
Diarienummer: 21RS9211
Sammanfattning
Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Västmanland och Region Örebro län
äger gemensamt Tåg i Bergslagen (25 procent vardera). Tåg i Bergslagen AB har
avtal med SJ AB om tjänstkoncession avseende drift och underhåll av Tåg i
Bergslagen. Avtalet löper från och med den 11 december 2016 till och med 12
december 2026 med möjlighet för beställaren, det vill säga Tåg i Bergslagen AB att
förlänga avtalstiden med maximalt 12 månader. Avtalsformen tjänstkoncessionen
innebär att trafikföretaget (SJ AB) har ett betydande ansvar över intäkter med
möjlighet att därigenom påverka det ekonomiska utfallet.
Under mars 2020 slog pandemin, covid-19, till med stor kraft vilket påverkade
resandet negativt. Det fick till följd att intäkterna föll kraftigt för SJ, cirka 50
procent. Med anledning av detta påkallade SJ till förhandling med hänvisning till
punkt 22 i avtalet: ”Inträffar väsentlig förändring av de förutsättningar på vilket
avtalet bygger, till exempel ändrade beskattningsregler, ny lagstiftning etcetera, eller
för Beställaren ändrade förutsättningar för trafikens utförande, skall parterna i första
hand förhandla om förändringar i avtalet och i andra hand säga upp detsamma till
upphörande med en uppsägningstid om sex månader.”
Efter analys av situationen och av möjliga handlingsalternativ beslutade Tåg i
Bergslagens styrelse, efter samråd med ägarna, att tillsätta en förhandlingsdelegation
med representanter från Region Västmanland och Region Örebro län samt jurist från
Mälardalstrafik med uppgift att genomföra förhandlingar med SJ AB. För att bistå
förhandlingsdelegationen har en analysgrupp bestående av tjänstemän från Tåg i
Bergslagen, Region Västmanland samt Region Dalarna knutits. Den 8 juli beslutade
styrelsen för Tåg i Bergslagen att godkänna den föreslagna överenskommelse som
förhandlingsdelegationen lagt fram efter förhandling med SJ.
Överenskommelsen innebar:
- 70 miljoner kronor i en engångssumma under 2021 som ersättning till SJ för
minskat resande med anledning av covid-19.
- Periodkortsersättning enligt 2019 års nivå för åren 2022 och 2023 för minskat
resande med anledning av covid-19 (för 2021 gäller befintlig överenskommelse om
0,85*2019 års nivå).
- Förkortat trafikavtal som en del av covid-kompensationen. Avtalstiden förkortas 3
år, det vill säga avtalet upphör att gälla december 2023 i stället för december 2026.
Bolagsordningen anger inte specifikt att denna typ av överenskommelser ska
hanteras av respektive ägares fullmäktigeförsamling, men efter samråd mellan
bolaget och ägarrepresentanterna har beslutats att överenskommelsen är ett beslut av
större vikt och därmed ska godkännas av respektive fullmäktigeförsamling.
För att Tåg i Bergslagen AB ska kunna hantera den ekonomiska effekten av
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överenskommelsen har respektive ägares kollektivtrafikmyndighet tillskrivits
angående finansiering. Kostnaderna för respektive region har beräknats utifrån den
procentuella fördelning för 2021 enligt den ersättningsmodell som ägarna kommit
överens om i aktieägaravtalet. För Region Örebro län innebär det en andel på 26,91
procent, vilket för kollektivtrafikmyndigheten medför en ökad trafikkostnad med
18 837 000 kronor.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, godkännande av Tåg i
Bergslagen AB:s överenskommelse med SJ
Yrkanden
Andreas Svahn (S) och Ola Karlsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Daniel Spiik (SD) och Nina Höijer (S) yttrar sig.
Deltar inte i beslutet
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) meddelar att de inte deltar i beslutet.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna Tåg i Bergslagens överenskommelse med SJ AB.
Skickas till
Tåg i Bergslagen AB
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§ 153 Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Diarienummer: 20RS5884
Sammanfattning
En revidering av energi- och klimatprogrammet för Örebro län har genomförts.
Förslag till nytt energi- och klimatprogram för åren 2021-2025 har tagits fram.
Programmet har skrivits fram i bred dialog med länets aktörer, och i samverkan med
Länsstyrelsen i Örebro län. Programmet sätter ramarna för energi- och klimatarbetet i
länet med en långsiktig klimatvision, och övergripande och mätbara mål för utsläpp
av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.
Det nya energi- och klimatprogrammet ska fastställas av regionstyrelsen och
regionfullmäktige under 2021. Programmet fastställs även av ledningen för
Länsstyrelsen i Örebro län i en parallell process.
Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 att med stöd av reglerna om
återremiss återremittera ärendet till regionstyrelsen med följande motivering:
programmet ska kompletteras med text om bland annat det ökade behovet av
elproduktion.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, energi- och klimatprogram
Örebro län 2021-2025
 Energi- och klimatprogram Region Örebro län 2021-2025
 Tilläggsyrkande från Miljöpartiet, energi- och klimatprogram för Region Örebro
län
 Yrkande om återremiss från (M) och (L), energi- och klimatprogram 2020-2025
Yrkanden
Andreas Svahn (S), Magnus Lagergren (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Kristine
Andersson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ola Karlsson (M), Oscar Lundqvist (SD), Katarina Tolgfors (M) och Daniel Spiik
(SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet till regionstyrelsen med motivering
enligt bilaga § 153:1 och i andra hand avslag på regionstyrelsens förslag.
Fredrik Persson (MP) med instämmande av Kenneth Lantz (V), Jihad Menhem (V)
och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande
tilläggsyrkanden: "Att regionstyrelsen lägger ett förslag till fullmäktige om
tillsättandet av en klimat- och hållbarhetsnämnd som får i uppdrag att fokusera på det
interna arbetet för att uppnå regionens målsättningar i energi- och klimatarbetet, att
regionstyrelsen beslutar om att upprätta en koldioxidbudget för att sätta ökat tryck i
arbetet".
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Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga § 153:2

Martin Hårsmar (M) yrkar i första hand på återremiss av ärendet till regionstyrelsen
med motivering enligt bilaga § 153:1, i andra hand avslag på regionstyrelsens förslag
och avslag på Fredrik Perssons (MP) tilläggsyrkanden.
Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförande först 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 återremittera
regionstyrelsens förslag förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionfullmäktiges förslag får 49 röster och återremissyrkandet får 22 röster, bilaga § 153:3.

Propositionsordning
Sedan ställer ordföranden regionstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet mot varandra
och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens 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 avslagsyrkandet
röstar nej.
Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 49 röster och avslagsyrkandet får 22 röster, bilaga § 153:3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter bifall till tilläggsyrkandet mot avslag till tilläggsyrkandet
mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som
vill bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla tilläggsyrkandet
röstar nej.
Sida 52 av 82

Protokoll
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-10-05

Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 41 röster, tilläggsyrkandet får 9 röster och 21 avstår att rösta, bilaga
§ 153:3.
Reservationer
Maria Lönnberg (M), Sebastian Cehlin (M), Oscar Lundqvist (SD), Håkan Söderman
(M), Ola Karlsson (M), Kristian Berglund (M), Tina Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström
(SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Pär-Ove Lindqvist (M) reserverar sig mot
fullmäktiges beslut till förmån för återremissyrkandet och avslagsyrkandet.
Fredrik Persson (MP) och Kenneth Lantz (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut
till förmån för Fredrik Perssons (MP) tilläggsyrkanden.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta reviderad version av energi- och klimatprogrammet för Örebro län.
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Reservation ang Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021-2025.
Vi reserverar oss mot Regionstyrelsens beslut att anta Energi och klimatprogram. Sverige och länet
står inför en mycket stor utmaning att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser
samtidigt som behovet av el ökar dramatiskt. Mycket mer el kommer att behövas för att driva stora
delar av fordonsflottan samtidigt som stora industriprojekt planeras som kommer att kräva kraftigt
utökad elproduktion.
Dessa faktorer talar alla för behovet av att fortsätta utnyttja de koldioxidfria kraftslagen vattenkraft
och kärnkraft i Sverige så mycket som möjligt. Det är då fel att tex riva ut småskalig vattenkraft och
förtids-stänga kärnkraftverk.
Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft kommer dessutom att ställa mycket stora krav på både
balanskraft och effektreserver, där vattenkraften har unika förutsättningar i det korta och
medellånga perspektivet.
Enligt vår uppfattning bör förslaget till Energi- och klimatprogram revideras och kompletteras med
ovanstående faktorer innan det kan antas. Förslaget borde därför återremitterats.
För Moderaterna och Liberalerna
Ola Karlsson (M)
Sebastian Cehlin (M)
Willhelm Sundman (L)
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REGIONFULLMÄKTIGE 5 OKTOBER 2021

Särskilt yttrande ärende 23
Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Då detta inte är det Energi- och klimatprogram som Liberalerna ville se men då vi inte vill förlänga
processen ytterligare tolererar Liberalerna det föreslagna programmet.
Det är bättre att vi får till ett Energi- klimatprogram nu när frågan om planetens framtid är mer
aktuell än någonsin än inget program alls.
Liberalerna kommer i framtiden fortsätta driva på politiken i den riktning vi tidigare framfört
gällande ett breddat perspektiv kring småskalig elproduktion och kärnskaftens framtid som en stabil
energikälla för framtiden.

För Liberalerna
Willhelm Sundman

_________________________________________
LIBERALERNA ÖREBRO LÄN
702 12 Örebro
orebrolan@liberalerna.se
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Voteringsrapport
Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för återremiss.
Röst
Antal
Ja
49
Nej
22
Frånvarande
0
Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att avslå.
Ja
49
Nej
22
Frånvarande
0
Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för bifall till tilläggsyrkandet.
Ja
41
Nej
9
Avstår
21
Frånvarande
0
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§ 154 Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria
Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Diarienummer: 20RS2337
Sammanfattning
En motion har inkommit från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) till
Region Örebro län 24 februari 2020 om att akutsjukhuset i Lindesberg måste
bevaras, att en nära och jämlik vård innebär tre akutsjukhus och att det tas fram ett
förslag på hur vi kan ha kirurg/ortopedakuten i Lindesberg öppen året runt 24 timmar
om dygnet. Förslag till beslut är att avslå motionen.
I förslaget till svar poängteras att Lindesbergs lasarett är ett av tre ben i regionens
sjukhusvård, akutmottagningen på Lindesbergs lasarett ska även fortsättningsvis vara
öppen dygnet runt och primärjouren där kommer inte försvinna. Den dominerande
mängden patienter som kommer till akutmottagningen i Lindesberg nattetid tas om
hand av medicinjouren och denna kommer vara oförändrad. En särskild uppföljning
av förändrade jourlinjer på Lindesbergs lasarett är gjord och har presenterats på
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 juni 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, besvarande av motion från
(V), bevara akutsjukhuset i Lindesberg
 Svar på motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
 Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara
akutsjukhuset i Lindesberg
 Särskilt yttrande från Moderaterna, svar på motion från Anneli Mylly (V) och
Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
 Särskilt yttrande från Liberalerna, svar på motion från Anneli Mylly (V) och
Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Yrkanden
Karin Sundin (S), Sebastian Cehlin (M), Torbjörn Ahlin (C), Willhelm Sundman (L),
Behcet Barsom (KD) och Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Maria Odheim Nielsen (V), Elin Jensen (SD) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till
motionen.
Monika Aune (MP) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad.
Anna Stark (M) och Patrik Nyström (SD) yttrar sig.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de tre förslagen mot
varandra och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
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Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att
regionstyrelsens förslag är huvudförslaget. Ordföranden meddelar vidare att
fullmäktige nu har att utse motförslag till huvudförslaget. Den som vill rösta på bifall
till Monika Aunes (MP) yrkande röstar ja och den som bifalla motionen röstar nej.
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att Monika Aunes
(MP) yrkande får 5 röster, motionen får 15 röster och 51 avstår att rösta, bilaga
§ 154.
Huvudvotering genomförs på följande sätt. Den som vill rösta på regionstyrelsens
förslag röstar ja och den som vill rösta på motionen röstar nej.

Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 53 röster och motionen får 15 röster, 3 avstår att rösta, bilaga § 154.

Reservationer
Daniel Spiik (SD), Martin Hårsmar (M), Habib Brini (SD), Jihad Menhem (V), Leif
Åke Persson (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Oscar Lundqvist (SD), Fredrik Dahlberg
(SD), Elin Jensen (SD), Gunilla Fredriksson (SD), Jessica Carlqvist (V), Kenneth
Lantz (V) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.
Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) reserverar sig
mot fullmäktiges beslut till förmån för Monika Aunes (MP) yrkande.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska avslås.
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Voteringsrapport
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att
bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Rösta Ja för att bifalla MP förslag, Nej för att bifalla V, SD förslag.
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

5
15
51
0

Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att
bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motionen.
Ja
Nej
Avstår
Frånvarande
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§ 155 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik
Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik till
Nora utan att bygga elledningar
Diarienummer: 20RS9000
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) inkom den
2020-09-01 med motionen ”Starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar”.
Motionärerna föreslår att Region Örebro län ska följa Västtrafiks exempel med
vätgas som bränsle på oelektrifierad järnväg och undersöka möjligheterna till att
använda vätgas som drivmedel på Norabanan. Motionärerna menar då att det skulle
vara möjligt att få igång tågtrafik till Nora eftersom det skulle bli betydligt billigare
när kostnaden för elektrifiering av Norabanan tas bort.
Frågan om tågtrafikering till Nora har varit under diskussion länge. Nora kommun,
Örebro kommun och Region Örebro län beställde under våren 2018 en utredning
som skulle klargöra vilka infrastrukturåtgärder som krävs för att kunna trafikera
banan med persontåg, hur ett driftupplägg med tåg skulle kunna vara samt kostnader
för både åtgärder och drift. Under hösten 2018 presenterade ÅF-Infrastructure
AB rapporten Infrastrukturåtgärder vid trafikering med persontåg mellan Nora och
Örebro, dnr: 18RS6456. Nora kommun, Örebro kommun och Region Örebro län
valde att inte driva frågan vidare i nuläget mot bakgrund av att kostnaden beräknades
bli för hög i relation till nyttan som persontågstrafikeringen skulle innebära.
Sammanfattningsvis innebär det att elektrifieringskostnaden är en begränsad del av
kostnaden och att det finns andra kostnader förenade med vätgasalternativet som
innebär att det inte blir någon egentlig besparing att inte elektrifiera Norabanan.
Region Örebro län fortsätter bevaka och driva frågor om hållbara drivmedel som till
exempel vätgas.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, besvarande av motion (MP),
starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar
 Svar på motion om att starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune
(MP) om att starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar
Yrkanden
Nina Höijer (S) och Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Fredrik Persson (MP), Jessica Carlqvist (V), Oscar Lundqvist (SD), Kenneth
Lantz (V) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Magnus Lagergren (KD) och Andreas Svahn (S) yttrar sig.
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Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot
varandra och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens 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.
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 52 röster och motionen får 18 röster, bilaga § 155.
Reservationer
Gunilla Fredriksson (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Fredrik Persson (MP), Mats
Gunnarsson (MP), Leif Åke Persson (SD), Jihad Menhem (V), Oscar Lundqvist
(SD), Elin Jensen (SD) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut
till förmån för motionen.
Beslut
Rgionfullmäktige beslutar
att motionen avslås.
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Voteringsrapport
Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika
Aune (MP) om att starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motion.
Ja
Nej
Frånvarande
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§ 156 Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om en väg in för
barn och unga med psykisk ohälsa
Diarienummer: 20RS9186
Sammanfattning
I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar
motionärens uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp
mot psykisk ohälsa. Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 arbetar nu primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att förstärka första linjens psykiatri och bygga upp
en gemensam ingång – ”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer
fungera på det sätt som beskrivs i motionen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-10-05, besvarande av motion från
(V), en väg in för barn och unga med psykisk ohälsa
 Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
 Motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med
psykisk ohälsa
Yrkanden
Karin Sundin (S) och Gunnel Kask (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Jihad Menhem (V), Sebastian Cehlin (M), Kristian Berglund (M) och Monika
Aune (MP) yrkar bifall till motionen.
Martin Hårsmar (M) och Nina Höijer (S) yttrar sig.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige
beslutar enligt regionstyrelsens 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.
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens
förslag får 44 röster och motionen får 24 röster, bilaga § 156.
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Reservationer
Daniel Spiik (SD), Patrik Nyström (SD), Kenneth Lantz (V), Monika Aune (MP),
Kristian Berglund (M), Jihad Menhem (V), Martin Hårsmar (M), Willhelm
Sundman (L) och Pär-Ove Lindqvist (M) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till
förmån för motionen.
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
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Voteringsrapport
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om en väg in för barn och unga med
psykisk ohälsa
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motionen
Ja
Nej
Frånvarande
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§ 157 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 2021-10-05, besvarande av motion från
(V), resurser behöver stärkas inom 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
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 158 Svar på motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Perssons (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 2021-10-05, besvarande av motion från
(MP), revidering av regional utvecklingsstrategi
 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
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 159 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om
att psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi
Diarienummer: 21RS3348
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 160 Interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i
kollektivtrafiken och åtgärder för att minimera
smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken
Diarienummer: 21RS3353
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 161 Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
upprepade felaktiga nekanden inom busstrafiken
Diarienummer: 21RS3375
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 162 Besvarande av interpellation från Monika Aune (MP) om
rasism inom hälso- och sjukvården
Diarienummer: 21RS4358
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 163 Besvarande av interpellation från Oskar Svärd (M) om
klimatanpassningsplan
Diarienummer: 21RS8636
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 164 Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om
regionens roll i framtidens vätgasförsörjning
Diarienummer: 21RS8682
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 165 Besvarande av interpellation från Ola Karlsson (M) om
näringsliv och företag viktiga för utveckling och tillväxt
Diarienummer: 21RS8922
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 166 Besvarande av interpellation från Sebastian Cehlin (M) om
hot och våld mot vårdens medarbetare
Diarienummer: 21RS9159
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 167 Besvarande av interpellation från Anna Nordqvist (M) om
Folktandvården i Region Örebro län är på väg att
centraliseras
Diarienummer: 21RS9233
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 168 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om
effekten av målrelaterad ersättning
Diarienummer: 21RS9258
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 169 Besvarande av interpellation från Fredrik Askhem (L) om
cykelparkeringar vid busshållplatser
Diarienummer: 21RS9269
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 170 Besvarande 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
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 171 Allmän frågestund för ledamöterna
Inga frågor att besvara vid dagens sammanträde.
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§ 172 Valärenden
Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta om val enligt följande:
21RS6865
1 ledamot i kulturnämnden efter Eva-Lena Jansson (S) för tiden 2021-10-05 –
2022-12-31
Inga-Britt Ritzman (S)
21RS6865
Uppdrag som vice ordförande i kulturnämnden efter Eva-Lena Jansson (S) för tiden
2021-10-05 – 2022-12-31
Inga-Britt Ritzman (S)
21RS6055
1 ersättare i forsknings- och utbildningsnämnden efter Marcus Willén Ode (MP) för
tiden 2021-10-05 – 2022-12-31
Sten Lang (MP)
Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Skickas till
De valda
Respektive organ
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 173 Avslutning
Regionfullmäktige avtackar 2:e vice ordförande, Håkan Söderman (M) som avslutar
sina samtliga uppdrag i Region Örebro län den 10 oktober.
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 17.00.

Sida 82 av 82

