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§ 1 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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§ 2 Upprop
Upprop och anteckning om närvaro sker enligt foljande:
Valkrets Örebro läns Södra (Askersund, Laxå, Hallsberg och Kurnia kommuner):
Andreas Svahn (S)
Theres Andersson (S)
RolfKarlsson (S)
Susanne Stenlund (S)
Thomas Andersson (S)
Oskar Svärd (M)
Ulrika Björklund (M)
Mats Einestam (L)
Kristina Boren (KO)
Kenneth Lantz (V)
Ingvar Ernstson (C)
Elin Jensen (SD)
Oscar Lundqvist (SD)
Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner):
Johanna Svärd (S)
Lars Malmberg (S)
Nina Höijer (S)
Urban Jonsson (S)
Ola Karlsson (M)
Martin Hårsmar (M)
Anneli Mylly (V)
Patrik Nyström (SD)
Valkrets Örebro - Lekeberg:
Karin Sundin (S)
Ingrid Båve (S)
Bulent Oktay (S)
Iren Lejegren (S) §§ 23-33
Joakim Carlsson (S)
Azra Prepic (S)
Lars-Eric Johansson (S)
Margareta Scherlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Carina Dahl (S)
Peter Björk (S)
Fredrika Jacobsen (S)
Berndt Karlsson (S) §§ 1-22
Fahran Mohammad (S) §§ 23-33
Sebastian Cehlin (M)
Anders B randen (M)
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Lennart Carlsson (M)
Anna Stark (M)
Kristian Berglund (M)
Håkan Söderman (M)
Anna Å gerfalk (L)
Birgitta Malmberg (L)
Willhelm Sundman (L)
Behcet Barsom (KD)
Magnus Lagergren (KD)
Bo Rudolfsson (KD)
Margareta Ehnfors (KD)
Jessica Karlqvist (V)
Jihad Menhem (V)
Margareta Carlsson (V)
Mats Gunnarsson (MP)
Morrika A une (MP)
Fredrik Persson (MP)
Emilia Molin (C)
Jonas Kleber (C)
Magnus Storm (C)
Sergej Salnikov (SD)
Pemilla Marberg (SD)
Gunilla Fredriksson (SD)
Bo Ammer (SD)

Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora
kommuner):
Solveig Oscarsson (S)
Inger Trodell Dahl (S)
Kristine Andersson (S) §§ 1-22
Zaki Habib (S)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Tom Rymoen (M)
Maria Nielsen Odheim (V)
Lars-Göran Zetterlund (C)
Markus Lundin (KD)
Tina Pirttijärvi (SD)
Mats Seijboldt (SD)
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§ 3 Protokollsjustering
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2, Örebro, den 24
februari 2020 klockan 9.00, samt
att ordföranden, Margareta Ehnfors KO) och Maria Odeheim Nielsen (V) med Magnus
Lagergren KO) och Jihad Menhem (V) som ersättare ska justera protokollet.
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§ 4 Skrivelser till regionfullmäktige
19RS9480
Från Muris Beslagic (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige.
19RS9532
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Uppföljning och granskning av
informationssäkerhetsarbetet.
19RS9338
Länsstyrelsen i Örebro län har utsett Sven-Erik Sahlen (KD) till ny ersättare i
regionfullmäktige efter GunnÖjebrandt (KD) i valkrets Örebro-Lekeberg från och med den
11 december 2019 till och med den 14 oktober 2022.
19RS8883
Från Förvaltningsrätten i Karlstad med beslut om entledigande av nämndeman Claes-Göran
Erlandsson (L).
19RS8481
Från Careline Elfors (M) med begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i
Övervakningsnämnden och juryman enligt 12 kapitlet § 4 tryckfrihetsförordningen l :a
gruppen.
19RS9741
Från Förvaltningsrätten i Karlstad med beslut om entledigande av nämndeman Björn
Folkessen (V).
19RS9920
Från Christina Johansson (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Scantec AB.
19RS10437
Från Inger Westberg (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
styrelsen för stiftelsen Örebro läns museum.
20RS12
Från Katarina Raneborn (V) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
regionfull mäktige.
20RS310
Från Kristina Boren (KD) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
patientnämnden.

www.regionorebrolan.se
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20RS340
Från Marcus Ahltun (M) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regional tillväxtnämnd.
20RS979
Från Erik Röjare (S) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i hälso- och
sj ukvårdsnämnden.
20RS999
Från Förvaltningsrätten i Karlstad med beslut om att entlediga Vanessa Allerth (MP) från
uppdraget som nämndeman i förvaltningsrätten i Karlstad.
19RS38-379, 397, 399,405, 20RS1035-l, 7, 8
Skrivelse från medborgare angående synpunkter på Region Örebro läns ledning.
20RS1220
Från Lucas Persson (C) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård.
20RS1217
Från Kajsa Rosen (L) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i hälsooch sjukvårdsnämnden.
20RS980
Från Lena Linden (SD) med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i
patientnämnden.
20RS1267
Från Ann Alvenfors (C) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
folktandvårdsnämnden.
20RS1541
Från Camilla Hansen (MP) med begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Muris Beslagic (S), Christina Johanssons (M), Inger Westberg (S), Caroline
El fors (M), Katarina Raneboms (V), Kristina Borens (KO), Marcus Ahltuns (M), Erik
Röjares (S), Lucas Perssons (C) och Kajsa Rosens (L), Lena Lindens (SD), Ann Alvenfors
(C) och Camilla Hansens (MP) begärda entlediganden, samt
att överlämna skrivelserna till Länsstyrelsen i Örebro län och valberedningen.

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
www.regionorebrolan .se
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§ 5 Anmälan av interpellationer och frågor
19RSI0064
Elin Jensen (SD) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande,
Karin Sundin (S), om att tidigare igångsättning av förlossning kan rädda barn.
20RS801
Anneli Mylly (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn
(S), om arbetsmiljö och återöppnande av förlossningsavdelningen i Karlskoga.
20RS1140
Elin Jensen (SD) har ställt en interpellation till ordförande i regional tillväxtnämnd, Iren
Lejegren (SD), om lekmannarevisorer i Almi Företagspartner Mälardalen AB.
20RS1200
Kristian Berglund (M) har ställt en interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande, Karin Sundin (S), om handlingsplan för suicidprevention
och minskad psykisk ohälsa.
20RS1211
Anna Stark (M) har ställt en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande,
Karin Sundin (S), om vårdflöden och processer mellan vårdens olika enheter.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas.

Postadress
Region Örebro län
Box 1613. 701 16 Örebro
www.regionorebrolan .se
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§ 6 Anmälan av medborgarförslag om besparingar i Region
Örebro län
Diarienummer: 19RS7751

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 25 september
20 19 om besparingar i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet- staben för ekonomi
för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, anmälan av medborgarförslag om
besparingar i Region Örebro län
• Medborgarförslag - besparingar i Region Örebro län, bilaga § 6.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet

Skickas till
Regionstyrelsen
F örslagsställaren

www.regionorebrolan .se
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§ 7 Anmälan av motion från Sebastian Cehlin (M) och
Willhelm Sundman (L) att Region Örebro län ansöker om att
vara försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga
drycker
Diarienummer: 19RS5509

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Sebastian Cehlin (M) och Willhelm
Sundman (L) till Region Örebro län den 27 juni 2019 om att ansöka hos regeringen om att
under en försöksperiod tillåta lokala producenter att erbjuda gårdsförsäljning av
alkoholhaltiga drycker, detta förutsatt att gårdsförsäljning går att kombinera med
alkoholmonopolet.
Motionen har för beredning överlämnats till Regional utveckling - Område
näringslivsutveckling för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, anmälan av motion från Sebastian
Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) om att Region Örebro län ansöker om att vara
försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
• Motion från Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) att Region Örebro län
ansöker om att vara försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker,
bilaga§ 7
Beslut
Regionfullmäktige bes! utar
att remittera motionen till regional tillväxtnämnd för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Regional tillväxtnämnd

www.regionorebrolan .se
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l.

Liberalerna
Örebro län som försöksregion för gårdsförsäljning
Örebro län har ett flertallokala producenter av öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker.
Grythyttan, Närke Kulturbryggeri och Örebro Brygghus är några av de företag som sätter
Örebro län på kartan och skapar ett ökat intresse för närproducerad mat och dryck.

Som det ser ut idag kan turister och besökare hos dessa producenter inte själva köpa med sig
en flaska öl eller vin, utan hänvisas till Systembolagets butiker. En mycket märklig och
ineffektiv reglering som inte bara är företagsfientlig utan också skadar utvecklingen av
besöksnäringen i länet.
Gårdsförsäljning är för tillfället inte tillåtet enligt gällande lagstiftning. Region Skåne har dock
beslutat att söka ett särskilt tillstånd hos regeringen för att under en försöksperiod prova
gårdsförsäljning. Region Örebro län borde kunna göra detsamma.
En statlig utredning från 2010 (SOU 2010:98) har visat att gårdsförsäljning inte skulle ha
några negativa konsekvenser för folkhälsan, tvärtom skulle det kunna vara en möjlighet till
att stärka näringslivet och turismen.
l Örebro län finns total12st dryckesproducenter som omsätter mer än 0.5 MSEK och ett
flertal mindre producenter därtill. En av producenterna, Orkla Foods, satsar på att göra
Kurnia till ett "center of excellence" för hela sin dryckesproduktion, vilket visar på att Örebro
län har en stark utvecklingspotential inom dryck.
Om företag ges en chans att växa kan fler arbetstillfällen skapas .. Men för det krävs politiskt
mod och en vilja att lätta på några av de många regleringar som begränsar
näringslivsklimatet idag. Regeringen med Centerpartiet och Liberalerna säger i sin
uppgörelse att gårdsförsäljning skall utredas, vilket gör detta till ett synnerligen bra tillfälle
att ansöka om att bli försöksregion.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi :
Att Region Örebro län ansöker hos regeringen om att under en försöksperiod tillåta lokala
producenter att erbjuda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, detta förutsatt att
gårdsförsäljning går att kombinera med alkoholmonopolet.

1;;~~~-------Willhelm Sundman (L)
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§ 8 Anmälan av motion från Monika Aune (MP) och Mats
Gunnarsson (MP) om att upprätta skogsbruksplan som
syftar till kalhyggefritt skogsbruk
Diarienummer: 19RS 10467

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Monika A une (MP) och Mats Gunnarsson (MP)
den 19 december 2019 om att upprätta skogsbruksplan som syftar till kalhyggefritt
skogsbruk.
Motionen har för beredning överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13 , anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP) och Monika A une (MP) om att upprätta en skogsbruksplan som syftar
till kalhyggefritt skogsbruk
• Motion från Monika A une (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en
skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syfta till kalhyggefritt skogsbruk,
bilaga§ 8
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till servicenämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Servicenämnden
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Motion

2019-12-18

Regionen bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt
Skogen har en avgörande roll i omställning till ett mer klimatvänligt samhälle. Den utgör
många gånger ett tydligt alternativ och ersättning till de produkter som baseras på olja. l
stort sätt allt som olja kan förse oss med kan ersättas med produkter från skogen. Men
skogen är också en viktig del i att få ner koldioxidhalten i atmosfären, genom den så kallade
fotosyntesen, där träden fångar co2 från luften till sina barr eller löv. Den kunskapen har
aktualiserats för oss alla nu under sommaren när regnskogen i Amazonas brunnit på många
platser. slutsatsen är alltså att ju mer skog som finns både i Sverige och i världen så bidrar
den högst väsentligt till att lösa klimatkrisen .
Men som skogen brukas idag -inte minst i Sverige- så gör vi inte klimatet en tjänst genom
att kalhugga stora ytor och kanske framförallt markbereda dessa ytor innan nyplantering.
Forskningen är överens om att kala ytor avger koldioxid till atmosfären under den tid den
ligger i hyggesfasen. Det forskningen är oense om är hur lång denna fas är. En del hävdar att
det tar endast något år innan marken återigen fångar co2 och blir en så kallad kolsänka .
Medan andra är överens om att det tar betydligt längre tid, upp till 30- 40 år.
Vi som förespråkar kalhyggesfritt skogsbruk, anser att genom att aldrig ta bort all skog på en
yta, så kan man parera koldioxidutsläppen och skogen blir därmed en kolsänka jämt över tid.
Här finns stöd av en stor forskarkår på området. Det är också belagt att den biologiska
mångfalden stärks av ett skogsbruk där marken inte avskogas var åttionde år, eller kanske
oftare. De flesta arter som har minskat eller helt försvunnit tillhör skogen som naturtyp.
Regionen äger över 400 hektar produktionsskog. Miljöpartiet förespråkar inte att skogen ska
stå outnyttjad utan att regionen som ägare också tar vara på den resurs som skogen utgör
dock bör den brukas kalhyggesfritt Det finns ett stort ekonomiskt värde i skogen,
tillsammans med de ekosystemtjänster som då bättre skulle kunna utvecklas.

Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län föreslår därför Regionfullmäktige
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-att Regionfullmäktige fastslår att Region Örebro län ska bruka sin egen ägda
produktionsskog kalhyggesfritt

-att upprätta en skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syftar till kalhyggesfritt
skogsbruk.

~
Mats Gunnarsson

Fredrik Persson
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 9 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica
Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri
kollektivtrafik för pensionärer
Diarienummer: 20RS323

Sammanfattning
En motion har inkommit till Region Örebro län den 15 januari 2020 om avgiftsfri
kollektivtrafik för pensionärer från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Kenneth
Lantz (V).
Motionen har överlämnats till förvaltning för Regional utveckling - område trafik och
samhällsplanering, för stöd i beredningen.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02- 13, anmälan av motion från Jihad
Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri kollektivtrafik
för pensionärer
• Motion till regionfullmäktige från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och
Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer, bilaga § 9

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Samhälls byggnadsnämnden

www.regionorebrolan .se

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
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Bilaga§ 9
2020-01-15

Vänsterpartiet

Motion till regionfullmäktige -Region Örebro län

Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer.
Vi kan skapa större rättvisa inom persontrafiksektorn. Vissa grupper missgynnas av nuvarande
ordning inom kollektivtrafiken, t ex äldre. Majoriteten inom region Örebro län har i sin budget
för 2020 inte tagit kollektivtrafiken på allvar. Det slår hårt mot äldre i vårt samhälle som inte har
ekonomiska marginaler, framförallt för kvinnor.
Att få fler att resa med kollektivtrafiken är ett viktigt mål för Vänsterpartiet. För att nå dit krävs
att kollektivtrafiken uppfattas som lättillgänglig, attraktiv och även som prisvärd.
Vi har ett långsiktigt mål om att genomföra en avgiftsfri kollektivtrafik. Detta vill vi göra
stegvis. I första hand anser vi att äldre bör vara den gruppen som vi först inför avgiftsfri
kollektivtrafik för. Detta för att äldre är en grupp som ofta har små ekonomiska marginaler men
där viljan och behovet av att delta i det sociala livet är nödvändigt för ett bra liv. En
avgiftsbefrielse skulle därför få stor effekt på möjligheten att komma ut i samhället och fortsätta
som aktiva samhällsmedborgare. Äldre har också ett resmönster där de sällan åker under de allra
mest hektiska rusningstimmarna, vilket gör att det ökande resande som uppstår inte kräver en
utbyggd trafik utan snarare innebär ett effektivare utnyttjande av den trafik som redan körs.
Vänsterpartiet vill därför att Region Örebro län beslutar genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för
pensionärer under lågtrafik i hela regionen. Det är en satsning som innebär mycket små
kostnader då det handlar om befintlig trafik med mycket tomma platser.

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar:
att personer folkbokförda i region Örebro län över 65 år ges rätt att resa avgiftsfritt med
kollektivtrafiken under lågtrafik (vardagar mellan kl. 9-15, samt lördagar, söndagar och
helgdagar).

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem
Oppositionsråd

Jessica Carlqvist
ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
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Kenneth Lantz
ledamot i Regional
tillväxtnämnd

Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 10 Anmälan av medborgarförslag om reseersättning vid
sjukresa med bil
Diarienummer: 19RS1 0406

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarfdrslag har inkommit till Region Örebro län om att bilresa ersätts
med samma reseersättning som när man åker med allmänna färdmedel.
Medborgarfdrslaget har överlämnats till Regional utveckling for stöd i beredningen.

Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13 , anmälan av medborgarfdrslag om
reseersättning vid sjukresa med bil
• Med borgarforslag- Reseersättning, bilaga § l O
•

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.

Skickas till
Samhälls byggnadsnämnden

www.regionorebrolan.se
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Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU :s dataskyddsförordning (GDPR).
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 11 Val av ledamot i regionfullmäktiges valberedning
Diarienummer: 19RS5155

Sammanfattning
Då regionfullmäktige beslutade den 24 september 2019 att utse Fredrika Jakobsen (S) till
vice ordförande i regionfullmäktiges valberedning efter Allan Myrtenkvist (S) blev hennes
plats som ledamot vakant.
Nu föreslås att Kristin Andersson (S) utses som ny ledamot i valberedningen.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att utse Kristin Andersson (S) tillledamot i regionfullmäktiges valberedning.

Skickas till
Valberedningen
Den valde
Regionkansliet- staben administration, juridik och säkerhet

www.regionorebrolan.se

24 (67)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan .se
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2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 12 Utredningsuppdrag om att köra serviceresor i egen
regi
Diarienummer: 19RS2570

Sammanfattning
Regionfullmäktige gav 2018-12-17 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheten att köra serviceresor i egen regi. Området trafik och samhällsplanering har
tillsammans med Sweco tagit fram ett förslag till projektdirektiv utifrån projektmodellen för
"Projekt Inom Regionförbundet Örebro" (PIRÖ). Kostnaden för att utreda att köra
serviceresor i egen regi bedöms till 400 00 - 600 000 kronor. På grund av kostnaden så
föreslås att uppdraget inte utförs. Framtaget material kan användas vid en framtida utredning
om att köra serviceresor i egen regi.
I samband med arbetet om att ta fram ett projektdirektiv för uppdraget har det konstaterats
att utifrån Region Örebro läns ekonomiska läge bör inte utredningen genomföras.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, utredningsuppdrag om att köra
serviceresor i egen regi
• Förstudie - Serviceresor i egen regi - Slutversion
• Projektdirektiv, serviceresor i egen regi

Yrkanden
Nina Höijer (S), Ola Karlsson (M), Willhelm Sundman (L), Andreas Svahn (S) och Mats
Seijboldt (SO) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag .
Jihad Menhem (V) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag .
Oskar Svärd (M), Mats Gunnarsson (MP), Magnus Lagergren (KO), Lars-Göran Zetterlund
(C) och Behcet Barsom (KO) yttrar sig.

Propositionsordning
Sedan ordföranden fått den propositionsordningen godkänd, ställer ordförande de båda
förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Reservationer
Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Maria
Odheim Nielsen (V) och Kenneth Lantz (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till
förmån för Jihad Menhems (V) avslagsyrkande.

www.regionorebrolan .se

25 (67)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se
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2020-02-13

Regionfullmäktige
Beslut
Regionfullmäktige beslutar

att uppdrag 42, "Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inom område trafik- och
samhällsplanering utreda möjlighet att köra serviceresor i egen regi", inte ska utföras.

www.regionorebrolan .se
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Regionfullmäktige

§ 13 Ändring av fördelningsmodell för underskott i Tåg i
Bergslagen AB
Diarienummer: 19RS6956

Sammanfattning
Det fareslås göras en ändring i bilaga l till aktieägaravtalet for Tåg i Bergslagen AB.
Bilagan reglerar fordelning av underskottet i Tåg i Bergslagen. Den viktigaste förändringen
innebär att fordonshyran nu föreslås fordelas efter i vilken omfattning tågfordonen trafikerar
i ägarlänen. I nuvarande modell fordelas fordonshyran lika mellan länen. Den nya modellen
innebär att ett län kan utöka sin trafik utan att de ökade kostnaderna spiller över på de andra
länen.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13 , ändring av fördelningsmodell för
underskott i Tåg i Bergslagen AB

Yrkanden
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att anta Ny fordelningsmodell for Tåg i Bergslagen AB, samt
att beslutet gäller under forutsättning av övriga delägares gemensamma beslut om ny
fordelningsmodell for Tåg i Bergslagen.

Skickas till
Tåg i Bergslagen AB

www.regionorebrolan .se

27 (67)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan .se
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2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 14 Justering av ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB
Diarienummer: 19RS9500

Sammanfattning
Tåg i Bergslagen AB ägs tilllika stora delar av Region Gävle borg, Region Dalarna, Region
Västmanland och Region Örebro län. Ägarna är tillika Regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM) i respektive län.
Ägardirektivet föreslås justeras till följd av de ägar-och namnförändringar som skett i
Dalarna och Västmanlands län under de senaste åren. Under 2018 sålde kommunalförbundet
Region Dalarna sin ägarand el till Dalarnas läns landsting, som därefter (20 19) bytt namn till
Region Dalarna. Därtill har Västmanlands läns landsting 2017 bildat region och bytte namn
till Region Västmanland.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13 , justering av ägardirektivför Tåg i
Bergslagen AB
• Bilaga l, Ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB 2020
• Bilaga 2, Ägardirektiv för Tåg i Bergslagen AB - 2020 med förändringar

Yrkanden
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att fastställa nytt ägardirektivet för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med föreliggande
förslag, samt
att besluten ovan gäller under förutsättning av övriga ägare fattar likalydande beslut.

Skickas till
Tåg i Bergslagen AB

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
www.regionorebrolan .se
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Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 15 Revidering av bestämmelser för politiska organ i
Region Örebro län
Diarienummer: 20RS307

Sammanfattning
Fullmäktige har att fastställa reglementen för bland annat styrelse och nämnder. I Region
Örebro län sker detta genom beslut om dokumentet "Bestämmelser för politiska organ i
Region Örebro län". Fullmäktige beslutade i juni 2018 om den nuvarande versionen av
bestämmelserna. Revidering sker genom arbete i regionstyrelsens planerings- och
organisationskommitte, där alla partier i fullmäktige har möjlighet att delta. Mot bakgrund
av arbetet i kommitten finns nu förslag på revidering.
Förslaget innefattar i huvudsak följande. Möjlighet för regionstyrelsen att fatta beslut i
frågor som rör flera nämnders verksamhetsområden, förtydliganden om styrelsens
uppsiktsplikt, flytt av strålskyddsansvaret till regionstyrelsen, utökat mandat för
servicenämnden att fatta beslut i investeringsfrågor och frågor om förhyrning och uthyrning
av fastigheter och lokaler, liksom i frågor om försäljning av fast egendom. Styrelsen ges
även mandat att fatta beslut i vissa av dessa frågor överstigande angivna beloppsgränser.
Frågan om upphandling av vård från extern utförare förtydligas. Servicenämnden ges
uttryckligt mandat att fatta beslut i upphandlingsfrågor som rör flera nämnders
ansvarsområden, liksom styrelsen ges motsvarande mandat i de fall saken är av principiell
karaktär. Ansvaret för socialt företagande läggs på regional tillväxtnämnd, liksom frågor
inom den sociala delen av ideell sektor läggs på kulturnämnden, som också föreslås bli det
nya namnet på den nämnd som hitintills har kallats kultur- och fritidsnämnd. Vidare föreslås
att ansvaret för sjukresor ska ligga på samhällsbyggnadsnämnden och att ansvaret för
läkemedelsfrågor för hela Region Örebro län ska ligga på hälso- och sjukvårdsnämnden.
Energifrågorna flyttas till regional tillväxtnämnd liksom klimatfrågorna helt och hållet läggs
under styrelsens ansvar.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13 , revidering av Bestämmelser för
politiska organ i Region Örebro län
• Revidering av bestämmelser för politiska organ i Region Örebro län

Yrkanden
Andreas Svahn (S) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Fredrik Persson (MP) yttrar sig.

www.regionorebrolan .se
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Regionfullmäktige
Beslut
Regionfullmäktige beslutar

att fastställa reviderade "Bestämmelser får politiska organ i Region Örebro län" enligt
förslag.

www.regionor.ebrolan .se
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Regionfullmäktige

§ 16 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 hälso- och sjukvårdsnämnden:
- Rätten till medicinsk fotvård, 19RS803
- Portkod för ambulans och blåljus, 19RS328
- Portkod för räddningstjänsten, 19RS I 378
Beslutad medborgarförslag i samhällsbyggnadsnämnden:
-Gratis/billigare bussresor dagtid för pensionärer, 19RS7835
- Införande av pensionärsrabatt på Länstrafikens alla kort, pendlar/reskassa, 19RS7605
- Bussförbindelser, 17RS5828

Beslutsunderlag
• §79 SNB Besvarande av medborgarförslag om gratis/billigare bussresor dagtid för
pensionärer
• §80 SNB Besvarande av medborgarförslag om införande av pensionärsrabatt på
länstrafikens alla kort, pendlar/reskassa
• §81 SNB Besvarande av medborgarförslag om bussförbindelser

Beslut
Regionfullmäktige bes! utar
att godkänna redovisningen.

www.regionorebrolan.se
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§ 17 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och
Monika Aune (MP) om att alla barn ska ha råd med glasögon
Diarienummer: 19RS1 073

Sammanfattning
En motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika A une (MP) om att alla barn ska ha råd
med glasögon överlämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
Motionärerna lyfter att det inte går att få bidrag för synundersökning för barn över sex år.
För att alla barn ska få så goda förutsättningar som möjligt att klara skolan och sin vardag
föreslår motionärerna att glasögonbidraget höjs med 300 kronor, till max 1.300 kronor, och
att synundersökning inkluderas. Detta är enligt motionärerna i linje med tanken om jämlik
vård och hälsa. Regionfullmäktige föreslås besluta att höja maxbeloppet för glasögonbidrag
för barn från 7 år och upp till och med 19 år med 300 kronor; samt att anslaget tas från
regionstyrelsens planeringsreserv.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till följande:
Enligt lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga ska landsting lämna
bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19
år. Glasögonbidraget ska enligt förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn
och unga vara minst 800 kronor. Övriga regioner i Iandet ligger, med vissa undantag, på 800
kronor.
Den 25 september 2019 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om en handlingsplan för en
ekonomi i balans. I enlighet med denna handlingsplan beslutades den 23 oktober 2019 efter
återremittering att glasögonbidraget sänks till 800 kronor, med undantag för glas för 6
dioptrier (måttenhet för en lins ljusbrytande förmåga) och däröver. I beslutet ingår en
omfördelning av resurser så att barn med störst behov får en större andel av bidraget, det vill
säga glasögon med standardbåge är från och med l januari 2020 kostnadsfria för barn med
behov av glas för 6 dioptrier och däröver samt flerstyrkeglas. När det gäller specifika
synundersökningar blir barn under åtta år som behöver glasögon kontrollerade och får recept
på glasögonen av sektionens ögonläkare. För äldre barn finns det aktörer på marknaden som
erbjuder gratis synundersökning.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, besvarande av motion från Mats
Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att alla barn ska ha råd med glasögon
• Svar på motion från (MP) om att alla barn ska ha råd med glasögon
• Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika A une (MP) om -Alla barn ska ha råd
med glasögon

Yrkanden
Karin Sundin (S), Carina Dahl (S) och Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
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Mats Gunnarsson (MP), Jihad Menhem (V), Fredrik Persson (MP) och Anneli Mylly
(V) yrkar bifall till motionen.
Behcet Barsom (KO) yttrar sig.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra
och finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordförande meddelar att den som vill bifalla
regionstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej.
Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med resultatet att regionstyrelsens förslag får 61 röster och
motionen får 9 röster.
Reservationer
Jihad Menhem (V), Monika A une (MP), Fredrik Persson (MP), Margareta Carlsson (V),
Kenneth Lantz (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Maria Odheim Nielsen (V) och
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att motionen avslås med hänvisning till beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 23
oktober 2019.
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§ 18 Besvarande av motion från Monika Aune (MP), Mats
Gunnarsson (MP) och Fredrik Persson (MP) om att omvandla
vakanta läkartjänster i närsjukvården till psykologtjänster
Diarienummer: 19RS2968

Sammanfattning
En motion har inkommit från Morrika A une (MP), Mats Gunnarsson (MP) och Fredrik
Persson (MP) till Region Örebro län den 29 mars 2019 med förslaget att uppdra åt hälsooch sjukvårdsnämnden att omvandla en del av innevarande vakanta läkartjänster på
vårdcentraler till psykologtjänster. Motionärerna påtalar att den psykiska ohälsan i Sverige
ökar och att en jämlik sjukvård forutsätter att alla patienter får bli behandlade av specialister
som möter just deras behov. Motionen lämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden for
beredning.
Förslag till beslut är att motionen avslås med hänvisning till pågående arbete i enlighet med
följande:
Det finns ett klart ökande behov av psykosociala resurser och detta inkluderar psykologer,
men då detta behov även gäller läkare bedöms motionens förslag inte vara en framkomlig
väg. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att stärka forsta linjens psykiatri på
vårdcentralerna, dock inte på bekostnad av den somatiska vården och läkartillgången. Det
gäller att underlätta for verksamheterna att hitta nya arbetssätt och en optimal fördelning av
yrkeskompetenser utifrån befintligt vårdbehov. Istället for att helt ersätta en kompetens med
en annan måste arbetet med teamarbete utvecklas och kompetensförsörjningen inom
samtliga berörda kompetensområden intensifieras.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13 , besvarande av motion från Morrika
Aune (MP), Mats Gunnarsson (MP) och Fredrik Persson (MP) om att omvandla vakanta
läkartjänster i närsjukvården till psykologtjänster
• Svar på motion från (MP) om att omvandla vakanta läkartjänster i närsjukvården till
psykologtjänster
• Motion från Morrika A une (MP), Mats Gunnarsson (MP) och Fredrik Persson (MP) Omvandla vakanta läkartjänster i närsjukvården till psykologtjänster

Yrkanden
Karin Sundin (S), Sebastian Cehlin (M), Carina Dahl (S) och Kristian Berglund (M) yrkar
bifall till regionstyrelsens förslag.
Morrika A une (MP) yrkar bifall till motionen.
Anna Å gerfalk (L) yttrar sig.
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Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordförande de båda förslagen mot varandra
och finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Reservationer
Fredrik Persson (MP), Mats Gulmarsson (MP) och Monika A une (MP) reserverar sig mot
fullmäktiges beslut till formån for motionen.

Beslut
Regionfullmäktige bes lutar
att motionen avslås med hänvisning till pågående arbete.
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§ 19 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica
Carlqvist (V) och Anneli Mylly (V) om ersättning till patienter
över 65 år med dialys i hemmet
Diarienummer: 19RS1705

Sammanfattning
En motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Anneli Mylly
(V) till Region Örebro län 25 februari 2019 där regionfullmäktige föreslås besluta att
patienter över 65 år, som är folkbokförda i Örebro län och som inte har rätt till
merkostnadsersättning för hemodialys i hemmet, ska ersättas av regionen. Förslag till beslut
är att motionen bifalls.
Förslaget bedöms vara i linje med Region Örebro läns förändringsarbete när det gäller att
förutse och planera för framtida dialysbehov. Tillgången till bloddialys i hemmet (se
hemhemodialys, HHD) ska stödjas och underlättas då det innebär många fördelar för
patienten och dessutom är mindre kostnadskrävande än assisterad dialys på sjukhus.
Den 5 december 2019 beslutade Samverkansnämnden att rekommendera samtliga regioner i
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion att införa ersättning enligt schablon. Ersättningen gäller
patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet och som inte, i enlighet med
Försäkringskassans ålderstak (i nuläget fram till 65 år), är berättigade till statlig handikappoch merkostnadsersättning för merkostnader vid HHD. Med beslutet följer en
ärendebeskrivning med omvärldsbevakning och juridiska och ekonomiska överväganden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om denna rekommendation 22 januari 2020.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Anneli Mylly (V) om ersättning till patienter
över 65 år med dialys i hemmet
• Svar på motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Anneli Mylly (V) om
ersättning till patienter över 65 år med dialys i hemmet
• Motion till regionfullmäktige från Vänsterpartiet i region Örebro län - Ersättning till
patienter över 65 år med dialys i hemmet

Yrkanden
Karin Sundin (S), Jihad Menhem (V), Oscar Lundqvist (SD) och Mats Gunnarsson
(MP) yrkar bifall till motionen.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
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§ 20 Besvarande av motion från Anna stark (M) om att höja
åldersgränsen för mammografi
Diarienummer: 19RS7285

Sammanfattning
En motion har inkommit från Anna Stark (M) till Region Örebro län 9 september 2019 om
att höja alternativt slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Motionen lämnades över
till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Svaret på motionen utgår ifrån att
motionären menar mammografiscreening specifikt och inte mammografi generellt. Förslag
till beslut är att motionen avslås.
I förslaget till svar framgår att den övre åldersgränsen för mammografiscreening beror på att
Region Örebro län följer Socialstyrelsens rekommendation. Bakgrunden till
rekommendationen är att det inte finns vetenskapliga underlag av tillräcklig omfattning och
kvalitet när det gäller hälsovinster och risker vid ett screeningprogram för bröstcancer för
kvinnor över 74 år.
Det finns ingen övre åldersgräns för att genomföra en mammografiundersökning om det
finns behov av det. För den kvinna som är 75 år eller äldre och som misstänker bröstcancer
går det bra att kontakta vården.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, besvarande av motion från Anna Stark
(M) om att höja åldersgränsen för mammografi
• Svar på motion från (M) om att höja åldersgränsen för mammografi
• Motion till regionfullmäktigen i Region Örebro län från Anna Stark (M) - angående att
höja åldersgränsen för mammografi

Yrkanden
Karin Sundin (S) och Behcet Barsom (KO) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Anna Stark (M), Elin Jensen (SD) och Tina Pirttijärvi (SD) yrkar bifall till motionen.
Martin Hårsmar (M) yttrar sig.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra
och finner att fullmäktige 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.
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Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med resultatet att regionstyrelsens förslag får 43 röster och
motionen får 21 röster. 6 avstår att rösta.
Reservationer
Oscar Lundqvist (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Sebastian Cehlin (M), Elin Jensen (SD), Ola
Karlsson (M), Lennart Carlsson (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Håkan Söderman (M),
Kristian Berglund (M), Pernilla Marberg (SD), Oskar Svärd (M), Martin Hårsmar (M), Mats
Seijboldt (SD), Anna Stark (M), Sergej Salnikov (SD), Ulrika Björklund (M), Bo Ammer
(SD), Anders Branden (M), Gunilla Fredriksson (SD), Tom Ryomen (M) och Patrik
Nyström (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Beslut
Regionfullmäktige bes! utar
att motionen ska avslås.
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§ 21 Besvarande av motion från Anna Nordqvist (M) om att
satsa på Karlskoga lasarett
Diarienummer: 19RS5063

Sammanfattning
Anna Nordqvist (M) har i en motion till regionfullmäktige i Region Örebro län
yrkat att regionfullmäktige beslutar att öppna Karlskoga BB och förlossningen med
tillgänglighet 24 timmar om dygnet/365 dagar om året och att möjligheten att utöka
lasarettets jourlinje med neonatolog/barnläkare med neonatologkompetens utreds.
Anna Nordqvist (M) vill vidare att möjligheten för barnmorskeutbildning på Örebro
universitet utreds och att möjlighet ges till vidare kompetensutveckling för barnmorskor i
neonatal omvårdnad för att stärka upp våra två förlossningsavdelningar och locka fler
barnmorskor till regionen. Slutligen vill motionären att åtgärder vidtas för att förbättra
samarbetet mellan regionens två förlossningsavdelningar.
I svaret redogörs för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om två förlossningsenheter i länet
och att det för närvarande pågår annonsering för att förstärka barnläkarbemanningen i
Karlskoga för att de ska ta över ansvaret för de sjuka nyfödda barnen.

Beslutsunderlag
• Svar på motion från (M) om att satsa på Karlskoga lasarett
• Motion till regionfullmäktige i Region Örebro län från Anna Nordqvist (M) - Satsa på
Karlskoga Lasarett!

Beslut
Regionfullmäktige bes lutar
att bordlägga ärendet.
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§ 22 Besvarande av motion om att inrätta en jourlinje som
komplement till bakjouren inom neonatalvården
Diarienummer: 19RS5121

Sammanfattning

Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) har i en motion yrkat på en skyndsam utredning
av möjligheterna att patientsäkra förlossningsvården i Karlskoga genom en jourlinje med
neonatal kompetens som komplement till dagens system med enbart enjourlinje.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att det inte finns anledning att frångå den planering som
finns för återöppnande av förlossningen i Karlskoga. Aktuellt är utbildning och förstärkning
av barnläkarbemanningen i Karlskoga. Motionens förslag om utredning av inrättande av
ytterligare en bakjourlinje med neonatal kompetens avslås därför.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, besvarande av motion från Elin
Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) om att inrätta en jourlinje som komplement till
bakjouren inom neonatalvården
• Svar på motion från (SD) om att inrätta en jourlinje som komplement till bakjouren
inom neonatalvården
• Motion från Sverigedemokraterna - Inrätta jourlinje inom neontalvården

Yrkanden
Karin Sundin (S) och Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Patrik Nyström (SD), Sebastian Cehlin (M), Elin Jensen (SD) och Bo Ammer (SD) yrkar
bifall till motionen.
Martin Hårsmar (M) och Carina Dahl (S) yttrar sig.
Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra
och finner att fullmäktige 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.
Om röst n in gs res u lta t
Omröstningen genomförs med resultatet att regionstyrelsens förslag får 44 röster, motionen
får 22 röster och 4 avstår att rösta.
Reservationer
Ola Karlsson (M), Tina Pirttijärvi (SD), Lennart Carlsson (M), Pernilla Marberg (SD),
Sergej Salnikov (SD), Mats Seijboldt (SD), Oscar Lundqvist (SD), Håkan Söderman (M),
Sebastian Cehlin (M), Ulrika Björklund (M), Oskar Svärd (M), Kristian Berglund (M),
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Patrik Nyström (SD), Anna Stark (M), Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Martin
Hårsmar (M) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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§ 23 Aktuell regioninformation
Hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson ger information om sin bakgrund inom hälsooch sjukvården samt hur han ser på ledarrollen och medarbetarskap. Vidare informerar han
om framtida utmaningar.
Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen informerar om arbetet internt och regionalt avseende
coronaviruset.
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§ 24 Besvarande av motion från Elin Jensen (SD) och Patrik
Nyström (SD) om att utveckla förlossningsverksamheten vid
·Karlskoga lasarett
Diarienummer: 19RS5153

Sammanfattning
Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) yrkar att möjligheterna till att erbjuda mer
högspecialiserad kvinnasjukvård på Karlskoga lasarett och vilka högspecialiserade
vårdformer som anses vara lämpliga ska utredas. De yrkar vidare att det ska utredas vilka
avtal Region Örebro län kan teckna med Värmland rörande högspecialiserad
kvinnosjukvård.
Det finns sedan länge ett samarbetsavtal med Värmland och det pågår ett sjukvårdsregionalt
arbete kring ett nytt avtal. Detta tillsammans med att hälso- och sjukvårdsnämnden verkar
aktivt for utveckling av länets tre sjukhus och också redan tagit beslut om att forlägga en
satsning inom kvinnasjukvården till Karlskoga så anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-02-13, besvarande av motion från Elin
Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) om att utveckla forlossningsverksamheten vid
Karlskoga lasarett
• Svar på motion från (SD) om att utveckla forlossningsverksamheten vid Karlskoga
lasarett
• Motion från Sverigedemokraterna - Utveckla forlossningsverksamheten vid Karlskoga
lasarett

Yrkanden
Karin Sundin (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Patrik Nyström (SD), Ola Karlsson (M), Birgitta Malmberg (L) och Elin Jensen (SD) yrkar
bifall till motionen.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd, ställer ordföranden de båda forslagen mot varandra
och finner att fullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordforanden meddelar att den som vill
bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej.
Omröstningsresultat
Omröstningen genomförs med resultatet att regionstyrelsens fårslag får 41 röster, motionen
får 23 röster och 6 avstår att rösta.
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Reservationer
Anders Branden (M), Gunilla Fredriksson (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Pernilla Marberg
(SD), Ola Karlsson (M), Ulrika Björklund (M), Oskar Svärd (M), Håkan Söderman (M),
Sergej Salnikov (SD), Lennart Carlsson (M), Sebastian Cehlin (M), Elin Jensen (SD), Oscar
Lundqvist (SD), Mats Seijboldt (SD), Kristian Berglund (M) och Anna Stark (M) reserverar
sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Beslut
Regionfullmäktige bes! utar
att motionen om att utveckla förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett anses
besvarad.
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§ 25 Allmän frågestund för ledamöterna
Inga frågor anmälda till dagens sammanträde.
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§ 26 Besvarande av interpellation till regionråd Karin
Sundin (5) från Fredrik Persson (MP) om tillgänglighet till
digital offentlig service
Diarienummer: 19RS9077

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Fredrik Persson (MP) om tillgänglighet till
digital offentlig service, bilaga § 26.
Härefter yttrar sig Fredrik Persson (MP).
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Datum

Beteckning

2019-11-14

Dnr: 19RS9077

Svar på interpellation gällande tillgänglighet till digital
offentlig service
Interpellanten har inkommit med en interpellation gällande säkerheten och identifiering
vid användning av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården så som 1177.se.
Interpellanten lyfter även upp det faktum att den 3:e december kommer patienter inte
kunna identifiera sig med sms for att få åtkomst till bland annat sina journaler.
Mot bakgrund av detta ställer interpellanten två frågor.
•

Anser du att 1177 .se följer den nystiftade lagen om offentlig digital service
genom att stänga ner en av sina inloggningskanaler?

•

Vad avser du göra for att det återigen ska gå att logga in på 1177.se och komma
åt regionens vårdorganisation utan e-legitimation?

1177 Vårdguiden är en nationell webbplats for invånaren som drivs avInera i samarbete
med regionerna. Anledningen till att 1177 Vårdguiden avskaffar inloggning med sms
och lösenord är att lagstiftning (Personuppgiftslagen) kräver stark autentisering (elegitimation) för åtkomst av personuppgifter. I det här fallet rör det sig om känsliga
personuppgifter och bedömningen är att säkerhetsperspektivet går före ett eventuellt
tillgänglighetsperspektiv. Den digitala tekniken ger oss många nya möjligheter och
lösningar men ställer även krav på oss som organisation. Att patienter kan tvingas byta
inloggningssystem för att tillgodose sig vården är inte bra. Region Örebro län lyfte även
detta i ett remissvar gällande remiss om statligt ID-kort med e-legitimation. I detta
remissvar lyfte Region Örebro län specifikt tillgänglighetsfrågan.
Datainspektionen granskar löpande tjänster och har kommit fram till att inloggning med
lösenord och engångskod inte är en tillräckligt säker inloggningsmetod för åtkomst till
personuppgifter. Mot bakgrund av detta har Inera beslutat att inte längre erbjuda denna
inloggningsmetod via 1177.se.
Region Örebro län och flera andra regioner har framfort krav till Inera om att de
undersöker alternativa säkra inloggningsmetoder till Bank-ID. Inera utreder nu om
Freja elD Plus skulle kunna implementeras till 1177.se. Freja elD Plus är gratis, mobil,
svensk e legitimation som följer Ineras säkerhetsanvisningar. Den används i dag av
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exempelvis Pensionsmyndigheten och vissa kommuner. Denna kompletterande
inloggningslösning kan möta upp det behov som finns hos ungdomar och andra som
har svårt att skaffa BankiD.
Vidare kommer en ny ombudstjänst för 1177 Vårdguidens e-tjänster i början på 2020.
I den nya ombudsfunktionen ser man också över möjligheten att vara ombud för en
person man är legal ställföreträdare för. Det skulle vara en lösning för God man och
utsedda förvaltare som idag loggar in via sms och lösenord för en annan persons
räkning.
Idag finns en ombudsfunktion där vårdnadshavare kan utföra ärenden för sina barn.
Andel som loggar in med lösenord och sms minskar stadigt, det är idag O, 7 procent utav
länets användare av e-tjänsterna på 1177.se, som använder den inloggningsmetod som
nu stängs ned.

Med ovanstående svar anser jag härmed interpellationen för besvarad.
För Region Örebro län

Karin Sundin
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 27 Besvarande av interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) från Elin
Jensen (SD) om att tidigare igångsättning av förlossning
kan rädda barn
Diarienummer: 19RS1 0064

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från El in Jensen (SD) om att tidigare
igångsättning kan rädda barn, bilaga § 27.
Härefter yttrar sig Elin Jensen (SD).

www.regionorebrolan.se

49 (67)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

•
~ • Region Örebro län

Bilaga§ 27
1 (2)

~
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Beteckning

2020-02-13

Dnr: 19RS10064

Elin Jensen (SD)

Svar på interpellation gällande tidigare igångsättning av
förlossning
En

interpellation har inkommit gällande

igångsättning av överburna barn.

Interpellanten lyfter upp att studier visat att det är högre dödlighet för överburna barn
där förlossningen sätts igång i vecka 42 istället för i vecka 41.
Mot bakgrund av detta ställer interpellanten följande frågor:
• Varför väntar Region Örebro län med att ändra rutiner för igångsättning av
överburna barn när både internationell forskning och den svenska
forskningsstudien visar att det är så stor risk med att vänta?
•

Anser ni att detta är ett patientsäkert förfarande?

Det pågår ett nationellt arbete kring frågan om igångsättning av överburna barn.
Region Örebro läns Kvinnoklinik har valt att invänta ämnesexperternas genomgång
av alla tillgängliga fakta. Man viii ha tillgång till gemensamma underlag så att de
justeringar som görs av klinikens egna rutiner sker i samklang med nationellt
framtagna rekommendationer.
Svensk förening för obstetrik & gynekologi och Barnmorskeförbundet meddelade 31
januari 2020 att de föreslår att kvinnor ska erbjudas en skriftlig och muntlig
information om fördelar/nackdelar med att framkalla respektive avvakta spontan
förlossningsstart vid 41 graviditetsveckor.
Den nationella programområdesgruppen (NPO) för kvinnosjukdomar och förlossning,
med representanter från samtliga sjukvårdsregioner, arbetar nu med att ta fram en
rekommendation som vägledning för landets regioner. Arbetet sker i nära samverkan
med Svensk förening för obstetrik & gynekologi och Barnmorskeförbundet och med
stöd ifrån Socialstyrelsen. Det ska också tas fram ett informationsmaterial som
underlättar för kvinnor att tillsammans med förlossningsansvariga göra ett
välinformerat val om igångsättning.
I avvaktan på ovanstående kommer alla blivande mödrar i Region Örebro län som
önskar att få information om igångsättning genom specialistmödravården.
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Region Sörmland, Region Västmanland och Region Värmland har gjort samma
bedömning som Region Örebro län och inväntar de nationella riktlinjerna.
Med ovanstående anser jag härmed interpellationen för besvarad.

För Region Örebro län
Karin Sundin
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

51 (67)

•

4\
~

Region Örebro län

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-13

Regionfullmäktige

§ 28 Besvarande av interpellation till regionstyrelsens
ordförande Andreas Svahn (5) från Anneli Mylly (V) om
arbetsmiljö och återöppnande av förlossningsavdelningen i
Karlskoga
Diarienummer: 20RS801

Andreas Svahn (S) besvarar en interpellation från Anneli Mylly (V) om arbetsmiljö och
återöppnande av förlossningsavdelningen i Karlskoga, bilaga§ 28 .
Härefter yttrar sig Anneli Mylly (V), Monika A une (MP), Martin Hårsmar (M), Jihad
Menhem (V), Karin Sundin (S), Patrik Nyström (SD), Behcet Barsom (KD), Lars-Göran
Zetterlund (C), Bo Rudolfsson (KD) och Anders Branden (M).
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2020-02-13

Dnr: 20RS801

Anneli Mylly (V)

Svar på interpellation angående arbetsmiljö och
återöppnande av förlossningsavdelningen i Karlskoga
Undertecknad har fått en interpellation gällande forlossningsavdelningen i Karlskoga.
interpellanten ställer fdljande frågor:
•
•
•

•

Tänker du agera i det som skrivelsen pekar på?
Vad har man for evidens bakom beslutet att Karlskoga BB inte är patientsäkert
med de åtgärder som "kartläggningen" visar räcker?
Hur kommer det sig att andra förlossningar i landet, som inte uppfyller de krav
som man ställer i Region Örebro, ändå kan bedriva forlossningsverksamhet
patientsäkert och med utmärkta resultat?
Är du och Regionstyrelsen beredd att vidta åtgärder mot de ansvariga om de
inte snarast återöppnar forlossningen i Karlskoga?

I Hälso- och sjukvårdsforordningen står fdljande att läsa: "En verksamhetschef enligt
4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (20 17 :30) ska säkerställa att patientens behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses."
Det är alltså inget organisationsbeslut som är fattat i strid med politiska beslut om att
regionen ska ha två forlossningsenheter, utan ett beslut motiverat uteslutande av att
verksamhetschefen inte anser sig kunna tillgodose patientsäkerheten i visst angivet
avseende. Den politiska inriktningen att regionen ska ha två forlossningsenheter
kvarstår.
Regionhälsan kopplades in redan i början av juni då det fanns kännedom av stress och
oro inom arbetsgruppen på den berörda avdelningen. Regionhälsan har då erbjudit
individuella samtal och personal från forlossningsavdelningen har prioriterats for att
snabbt få samtalstider. Efter sommaren kopplades även en arbetspsykolog in och har
fört samtal. Sedan i oktober har informationsmöten hållits regelbundet varannan vecka
och det senaste informationsmötet var den 30/1.
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Avs lutningsvis ställs en fråga om att vidta åtgärder mot enskilda medarbetare och
chefer. Jag vill vara tydlig med att Region Örebro län ska vara en professionell, modern
och attraktiv arbetsgivare. Det innebär att respektera att vi kan ha olika uppfattningar i
sakfrågor. Hälso- och sjukvård ska drivas utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet,
lagstiftning och de beslut som tas av fullmäktige och ansvarig nämnd.
Samtliga politiska partier i regionfullmäktige står bakom att förlossningsverksamheten
i Karlskoga ska öppna igen. Min förhoppning är att hälso- och sjukvårdsnämnden i
början av året får del av det fördjupade arbete som gjorts sedan i höstas och med det
som grund kan fortsätta arbetet för att vi återigen kan erbjuda två förlossningsenheter i
vårt län.
Med ovanstående svar anser jag härmed interpellationen för besvarad.

Andreas Svahn
För Region Örebro län
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§ 29 Besvarande av interpellation till ordförande i regional
tillväxtnämnd lren Lejegren (S) från Elin Jensen (SD) om
lekmannarevisorer i Almi Företagspartner Mälardalen AB
Diarienummer: 20RS1140

Iren Lejegren (S) besvarar en interpellation från Elin Jensen (SD) om lekmannarevisorer i
Almi Företagspartner Mälardalen AB, bilaga§ 28.
Härefter yttrar sig Elin Jensen (SD), Ola Karlsson (M), Patrik Nyström (SD), Bo Aromer
(SD) och Patrik Nyström (SD).
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Beteckning

2020-02-13

Dnr: 20RS 1140

Elin Jensen (SD)

Svar på interpellation från Elin Jensen (SD) om
lekmannarevisorer i Almi Företagspartner Mälardalen AB
En interpellation har inkommit från Elin Jensen (SD) till regionrådet Iren Lejegren (S)
gällande val av lekmannarevisorer på årsstämman för ALMI Företagspartner
Mälardalen AB. Interpellanten tar upp att det den 12 februari 2019 valdes två
lekmannarevisorer av regionfullmäktige men att dessa inte valdes in på årsstämman
av ALMI Företagspartner Mälardalens AB.
Frågorna redovisas i inlämnad interpellation.
ALMI Företagspartner Mälardalen AB är ett delägt bolag som ägs gemensamt av
ALMI Företagspartner AB (som i sin tur ägs av staten), Region Västmanland och
Region Örebro län. Region Örebro län och Region Västmanland äger vardera 24,5
procent. Till bolagets ordinarie stämma har Region Örebro län ett valt ombud vilket är
Iren Lejegren. Regionerna har enligt bolagsordningen rätt men ingen skyldighet att
välja in två lekmannarevisorer vid stämman.
Från huvudägaren har det framförts en generell önskan om att inte välja
lekmannarevisorer från regionerna. Inte heller Region Västmanland önskar utse
revisorer. Vid nämnda bolagsstämma valdes därför inga lekmannarevisorer.
Regionfullmäktige hade dock redan utsett lekmannarevisorer och frågan borde därför
ha gått tillbaka till regionen för ett förnyat ställningsklagande. Jag beklagar verkligen
att jag inte tillsåg detta.
Jag har därför för avsikt att föra upp frågan om val av lekmannarevisorer som ett
formellt ärende för avgörande.
Interpellanten frågar även hur regionen upprätthåller transparens och insyn i hel- och
delägda bolag. ALMI Mälardalen är det enda bolag vi har ägande i där staten är
huvudägare. Den statliga ägaren upphandlar revision av bolaget.
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Regionen arbetar därutöver på flera sätt för att upprätthålla en god insyn.
styrelseledamöter väljs av regionen och en chefstjänsteman är också adjungerad till
styrelsemötena.
Verksamheten följs också kontinuerligt upp av ansvarig nämnd tillsammans med
övriga engagemang med företagsfrämjande verksamheter. Noteras kan att regional
tillväxtnämnd så sent som 22 januari 2020 förlade sammanträdet till ALMI:s kontor i
Örebro. Kontorschefen informerade om aktuellt läge och samtliga ledamöter hade då
möjlighet att ställa frågor.
I Region Örebro län pågår arbete med att se över hur ombud och andra representanter
för Region Örebro län i olika sammanhang ska ges former för instruktioner och
återrapportering.
Jag anser härmed att interpellationen är besvarad.

In!n Lejegren
Regionråd
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§ 30 Besvarande av interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin (S) om
handlingsplan för suicidprevention och minskat psykisk
ohälsa för Region Örebro län
Diarienummer: 20RS1200

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Kristian Berglund (M) om handlingsplan
för suicidprevention och minskat psykisk ohälsa för Region Örebro län, bilaga § 30.
Härefter yttrar sig Kristian Berglund (M), Carina Dahl (S), Lennart Carlsson (M), Anna
Agerfalk (L), Martin Hårsmar (M), Emilia Molin (C) och Mats Gutmarsson (MP).
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Beteckning

2020-02-13

Dnr: 20RS1200

Kristian Berglund (M)

Svar på interpellation om handlingsplan för
suicidprevention och minskad psykisk ohälsa för Region
Örebro län
En interpellation har inkommit från Kristian Berglund (M) gällande handlingsplan för
suicidprevention och minskad psykisk ohälsa för Region Örebro län. Interpellanten
skriver att det sker en klar årlig ökning av antalet suicid i Örebro län. Vidare påstår
interpellanten att det inom område Psykiatri skett en fördubbling av konstaterade suicid
2019 jämfört med 2018.
Mot bakgrund av detta ställer interpellanten följande frågor:
Tycker du att det har gjorts tillräckligt i arbetet med suicidprevention?
Varför har den regionala samordnaren för suicidprevention i Örebro län endast
en anställning på 50% för uppdraget?
Mot bakgrund av ovan angiven utveckling, varför har inte handlingsplanen för
suicidprevention och minskad psykisk ohälsa uppdaterats?
Självmord, inom vården kallat suicid, är i varje enskilt fall en tragedi och en stor
förlust som påverkar närstående och omgivningen för all framtid. Därför är det av
yttersta vikt att politiska diskussioner om suicid, dess orsaker och förebyggande
arbete sker på ett sakligt och korrekt sätt.
Antalet suicid har enligt dödsorsaksregistret sedan 2012 varierat mellan 50 och 35
stycken per år i Region Örebro län. Detta är ur statistiskt perspektiv små tal och
slutsatser om förändringar mellan enskilda år bör dras med försiktighet.
Mycket har gjorts i det suicidpreventiva arbetet i Örebro län de senaste åren, men man
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kan alltid göra mer. l regionen utvecklas samarbetet med andra aktörer baserat på
forskning och evidens och det är stor aktivitet i frågan i olika delar av sjukvården. För
närvarande pågår ett kvalitetsarbete kring vård av personer som är suicidbenägna i
samverkan mellan psykiatri, primärvård och akutmottagningar. Nyligen bildades en
regional samverkansgrupp med deltagande från länsdelsgrupperna och Välfård och
folkhälsa för att skapa mer kraft i frågan.
Det mesta av arbetet inom ramen för handlingsplan för suicidprevention sker direkt i
vårdverksamheter och i samhället i stort. Samordnarens uppdrag är att just samordna
arbete tillsammans med andra aktörer. Den samverkansgrupp som anges ovan kan
bidra till högre effektivitet genom att fler personer i regionen har ett uttalat ansvar i
arbetet och för att sprida kunskap kring suicidprevention.
När det gäller frågan om uppdatering av handlingsplanen för suicidprevention och
minskad psykisk ohälsa så pågår detta arbete redan inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, under ledning av områdeschefen för Psykiatrin. Information
om detta har delgetts Beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, där
interpellanten själv är 2:e vice ordförande.
Med ovanstående anser jag hänned interpellationen för besvarad.

För Region Örebro län

Karin Sundin
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 31

Besvarande av interpellation till ordförande i hälsooch sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) från Anna Stark (M)
om vårdflöden och processer mellan vårdens olika enheter

Diarienummer: 20RS1211

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Anna Stark (M) om vårdflöden och
processer mellan vårdens olika enheter, bilaga§ 31.
Härefter yttrar sig Anna Stark (M), Kristian Berglund (M) och Carina Dahl (S).
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Sammanträdesdatum

Beteckning

2020-02-13

Dnr:20RS1211

Anna Stark (M)

Svar på interpellation om vårdflöden och processer
mellan vårdens olika enheter
En interpellation har inkommit från Anna Stark (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Karin Sundin (S) gällande vårdflöden och processer mellan vårdens
enheter. Interpellanten tar upp att Patientnämndens senaste rapport "Synpunkter och
klagomål återkommande resultat i Patientnämndens rapporter" visar på brister i
samordning mellan vårdens enheter och att även Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys rapport "Från medel till vård" visar på brister i samordning.
Patientnämndens rapport är en analys av rapporter sammanställda av Patientnämnden
under åren 2015-2017.
Mot bakgrund av detta ställer interpellanten följande frågor:
Hur ser du på samverkan mellan olika vårdenheter?
Om samverkan mellan olika vårdenheter anses positiv är följdfrågorna:
Vilka konkreta åtgärder ska göras för att stärkaiförbättra samverkan?
På vilket sätt kan vi se att de åtgärder som vidtagits gett resultat?
En välfungerande samordning och samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare är
viktig och nödvändig för många patienter med omfattande och komplexa vårdbehov.
Frågan är i högsta grad aktuell och har hög prioritet på nationell nivå, inom Region
Örebro län och i samarbete med länets kommuner.
Patientnämndens rapport baseras till stor del på uppgifter från åren 2015-2017. Av 24
rapporter är 16 gjorda 2017 eller tidigare. Det har skett flera viktiga förändringar
sedan 20 l 7. Det har införts rehabiliteringskoordinatorer i primärvården och
specialistvården, vårdsamordnare i primärvården, utskrivningssamordnare i
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slutenvården och utskrivningsteam i kommunerna är förändringar. Sammantaget får
fler patienter i dag ett mer sammanhållet omhändertagande än tidigare.
Den l januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (2017:612) i kraft. Syftet med lagen är att skapa en trygg och säker övergång
från slutenvård till öppenvård och omsorg. Mellan Region Örebro län och länets tolv
kommuner har tecknats en överenskommelse som stöd för arbete utifrån den nya
lagen. Samarbetet regleras genom länsgemensamma riktlinjer och rutiner där
planering, samverkan och insatser ska ske utifrån den enskildes delaktighet och
behov. Det finns också ett gemensamt !T-system, Lifecare, för
informationsöverföring mellan sluten-, öppen- och kommunal vård.
God samverkan behöver förvaltas och säkerställas gemensamt och över tid. En del i
arbetet är kontinuerlig utbildning om lagen, tillämpningen, rutiner och Lifecare. En
annan del är erfarenhetsutbyte över verksamhetsgränser. Utskrivningssamordnarna,
samverkansledare inom regionen, samordnare för nära vård, utvecklingsledare inom
Välfärd och folkhälsa, områdessamordnare inom område Medicin och rehabilitering,
Opererande och onkologi och Thorax- kärl och diagnostik samlas regelbundet för att
förbättra utskrivningsprocessen. Vårdsamordnare och medlemmar i utskrivningsteam
bjuds in till gemensam diskussion om gemensamma frågor. Arbetsterapeuter inom
slutenvården och kommunerna samverkar för att förbättra informationsöverföring
kring hjälpmedel och anpassningar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under hösten 2019 kartlagt vilket behov av
stöd och utbildning som vårdsamordnarna har kopplat till arbetet med SIP
(Samordnad Individuell Plan). Utifrån kartläggningen pågår nu utveckling av SIPsimuleringsträning inom regionens tre Kliniska träningscentra (KTC) för att berörda
verksamheter ska få träna och nå samsyn i arbetet.
Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår för närvarande flera andra viktiga
utvecklingsarbeten, bland annat kring:
Samarbetet mellan psykiatri och somatisk vård. En arbetsgrupp inom
områdena Medicin och rehabilitering och Psykiatri har sedan hösten 2018
identifierat och koordinerat förbättringsåtgärder.
Samarbetet mellan närsjukvården och psykiatrin.
Sjukvårdens samarbete kring den äldre patienten.
Dessa och liknande utvecklingsarbeten är en viktig del av Regionens arbete och
omställning till nära vård.
Med ovanstående svar anser jag härmed interpellationen för besvarad.
För Region Örebro län
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Karin Sundin
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 32 Valärenden
Valberedningen föreslår regionfullmäktige att besluta om val enligt följande
l ersättare i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB efter Carina Östrand (S) för tiden
2020-02-13 - 2023-05-31
Lisbeth Billgren (S)

19RS9202
l ersättare i servicenämnden efter Mikael Wahlberg (S) för tiden 2020-02-13-2022-12-31
Tommy Botström (S)
19RS10437
l ersättare i styrelsen för stiftelsen Örebro läns museum efter Inger Westberg (S) för tiden
2020-02-13 - 2022-12-3 l
Håkan Schultz (S)
20RS979
l ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Erik Röjare (S) för tiden
2020-02-13 - 2022-12-3 l
Jeanette Rasko (S)
19RS8536
l ersättare i beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel efter Mal in Silen (KD) för
tiden 2020-02-13 - 2022-12-31
Kent Hiding (KD)
20RS1267
l ersättare i folktandvårdsnämnden efter Ann Alvenfors (C) för tiden
2020-02-13 - 2022-12-3 l
Annica Zetterholm (C)
20RS1217
l ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Kajsa Rosen (L) för tiden
2020-02-13 - 2023-12-3 l
Mats Einestam (L)
19RS9741
l nämndeman i Förvaltningsrätten i Karlstad efter Björn Folkesson (V) för tiden
2020-02-13 - 2023-12-31
Jessica Carlqvist (V)
19RS9043
l ledamot i beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel efter Camilla Hansen (MP)
för tiden 2020-02-13 - 2022-12-3 l
Pia Frohman (MP)
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19RS9481
l juryman enligt 12 kapitlet§ 4 tryckfrihetsförordningen l :a gruppen efter Caroline Elfors
(M) för tiden 2020-02-13 - 2022-12-31
Jaqline Carlzon Shoukatian (M)
19RS9481
l nämndeman i Övervakningsnämnden efter Caroline Elfors (M) för tiden
2020-02-13 - 2022-12-31
Marianne Hamp (M)
19RS9920
l ledamot i styrelsen för Scantec AB efter Christina Johansson (M) för tiden
2020-02-13 - 2023-05-30
Johan von Scheele (M)
20RS340
l ersättare i regional tillväxtnämnd efter Marcus Ahltun (M) för tiden
2020-02-13 - 2022-12-31
Florencia Aroca Lopez (M)

Beslut
Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Skickas till
Respektive organ
De valda
Regionkansliet- staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 33 Avslutning
Ordföranden förklarar härefter mötet avslutat klockan 16.45.
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