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§ 95 Sammanträdets öppnande 
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2020-09-24 

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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Upprop och anteckning om närvaro sker enligt följande: 

Valkrets Örebro läns Södra (Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommuner): 
Andreas Svahn (S) 
Susanne Stenlund (S) 
Oskar Svärd (M), §§ 95-127 
Ulrika Björklund (M), §§ 128-141 
Anna Stark (M) 

Bo Rudolfsson (KD), §§ 95-112 
Håkan Stålbert (KD), §§ 113-141 
Torbjörn Ahlin (C), §§ 95-110, 112-141 

Emilia Molin (C), § 111 
Elin Jensen (SD) 

Oscar Lundqvist (SD) 

Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner): 
Nina Höijer (S) 

Urban Jonsson (S) 
Ola Karlsson (M) 
Anneli Mylly (V),§§ 95-124 

Kenneth Lantz (V),§§ 125-141 
Patrik Nyström (SD), §§ 95-132 
Tom Persson (SD), §§ 133-141 

Valkrets Örebro - Lekeberg: 
Karin Sundin (S) 
Torgny Larsson (S) 
Iren Lejegren (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Peter Björk (S) 
Gunnel Kask (S) 
Sebastian Cehlin (M) 
Håkan Söderman (M) 
Anna Ågerfalk (L) 
Willhelm Sundman (L) 
Ewa Sundkvist (KD) 
Magnus Lagergren (KD) 
Jessica Carlqvist (V) 
Jihad Menhem (V) 
Mats Gunnarsson (MP) 
Marcus Willen Ode (MP) 
Charlotte Edberger (C) 
Daniel Spiik (SD) 
Pernilla Marberg (SD) 
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Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora 
kommuner): 
Solweig Oscarsson (S) 
Zaki Habib (S) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M), §§ 95-125, 127-141 
Anna Nordqvist (M), § 126 

Närvarande under § 121 
Tommy Levinsson (S), vice ordförande i den gemensamma nämnden för Varuförsörjning 
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§ 97 Protokollsjustering 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den 1 oktober 
2020 klockan 15.00, samt 

att ordföranden, Magnus Lagergren (KD) och Pernilla Marberg (SD) med Ewa Sundkvist 
(KD) och Oscar Lundqvist (SD) som ersättare ska justera protokollet. 
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§ 98 Skrivelser till regionfullmäktige 

Sammanfattning 

20RS7112 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av tillgänglighet till 
vården; delrapport 1 - uppföljande granskning av tillgängligheten inom primärvården". 

20RS7113 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av 
varuförsörjningsnämnden - upphandling och byte av tredjepartsleverantör av 
förbrukningsmaterial". 

20RS8163 
Hendrik Biljoo (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
forsknings- och utbildningsnämnden. 

20RS8219 
Patientnämnden har överlämnat sammanställning över inkomna klagomål på hälso- och 
sjukvården kopplat till corona. 

20RS8341 
Christer Jönsson (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
folktandvårdsnämnden. 

20RS3253 
Mats Seij boldt (-) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

20RS8845 
Lena Källström (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ordförande i 
Länsteatem Örebro AB. 

20RS9131 
Mats Gunnarsson (MP) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare 
i Varuförsörjningsnämnden. 

20RS9344 
Öppet brev från styrelsen i föreningen Rädda BE/förlossningen och lasarettet i Karlskoga 
avseende förlossningen och den allmänna situationen vid Karlskoga lasarett. 

20RS9364 
Behcet Barsom (KO) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ordförande 
i Varuförsörjningsnämnden. 

20RS6973 
Öppet brev från Synskadades Riksförbund avseende hjälpmedel. 
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20RS1035-158, 159, 169, 170, 172, 178, 199, 202, 207, 214, 217, 219, 222, 224, 229, 231 
Synpunkter från medborgare avseende Region Örebro läns ledning. 

20RS9428 
Roger Rådström (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

20RS9605 
Kent Gustafsson (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som 
representant i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, ledamot i beredning för somatisk 
specialistvård och högspecialiserad vård och ersättare i regionfullmäktige. 

20RS9655 
Ireen von Wachenfeldt (V) har lämna in begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i regionfullmäktige. 

20RS9735 
Oscar Lundqvist (SO) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
beredning för närsjukvård. 

20RS9736 
Bo Aromer (SO) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
folktandvårdsnämnden. 

20RS9737 
Peter Bäckman (SO) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i 
Mälardalsrådets rådsmöte och ersättare i regionfullmäktige. 

20RS9738 
Jan Murman (SO) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att bevilja Hendrik Biljoos (L ), Christer Jönssons (L ), Mats Seijboldts (-), Lena Källströms 
(S), Mats Gunnarssons (MP), Behcet Barsoms (KO), Roger Rådströms (S), 
Kent Gustafssons (S), Ireen von Wachenfeldts (V), Oscar Lundqvists (SO), Bo Aromers 
(SO), Peter Bäckmans (SO) och Jan Murmans (SO) begäran om entledigande, samt 

att överlämnat skrivelserna till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro. 

Postadress 
Region Örebro län 
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§ 99 Anmälan av interpellationer och frågor 

Sammanfattning 

20RS9001 

Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om varför det är så lite hemdialys i vårt län. 

20RS9372 
Jihad Menhem (V) har ställt en interpellation till regionstyrelsens ordförande, Andreas 

Svahn (S) om fakturering av utlånade hjälpmedel. 

20RS9448 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till vice ordförande i 

Varuförsörjningsnämnden, Tommy Levinsson (S) om inköp av sjukvårdsmaterial från Kina. 

20RS9475 
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 
Karin Sundin (S) om att det måste bli lättare att nå sjukvården. 

20RS9476 
Pär-Ove Lindqvist (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om neddragningar av primärjouren på Lindesbergs 

lasarett. 

20RS9485 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om situationen för AT-läkare. 

20RS9487 
Sebastian Cehlin (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 

sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om när barn med psykisk ohälsa ska få hjälp. 

20RS9536 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i 

samhällsbyggnadsnämnden, Nina Höijer (S) om det är dags för en prova på-kampanj. 

Besluts underlag 
• Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om varför så lite hemdialys i vårt län 
• Interpellation från Jihad Menhern (V) om fakturering av utlåtande hjälpmedel 
• Interpellation från Willhelm Sundman (L) om inköp av sjukvårdsmaterial från Kina 
• Interpellation från Ola Karlsson (M) om att det måste bli lättare att nå sjukvården 
• Interpellation från Pär-Ove Lindqvist (M) om neddragning av primärjouren på 

Lindesbergs lasarett 
• Interpellation från Willhelm Sundman (L) om situationen för AT-läkare 
• Interpellation från Sebastian Cehlin (M), när ska barn med psykisk ohälsa få hjälp 
• Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om dags för en prova på-kampanj 
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mil· öpa tiet de grö a 

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 2020-09-01 

Interpellation till Regionrådet Karin Sundin 

Varför så lite hemdialys i vårt län? 
Patienter som behöver dialysbehandling får stora störningar i sitt vardagsliv. Här finns olika 
sätt att möta dessa i olika delar av landet. I vårt län har vi etablerat dialysavdelningar på alla 
tre sjukhusen vilket är bra och till vissa delar anpassat så att de som har stor vana kan sköta 
sin dialys mycket för egen hand när de väl kommit till sjukhuset, på tider som de själva 
väljer. 

Ändå finns mycket att vinna för individen på att kunna göra dialysen i sitt eget hem, du 
slipper i vissa fall långa resor tre gånger i veckan. Du har större möjlighet att kombinera 
dialysen med förvärvsarbete eller sociala aktiviteter. För oss som vårdgivare slipper vi stå för 
resekostnaderna och kan hålla nere antalet behandlingar inne på sjukhusen. 
Vi vet att alla patienter inte kan klara av att sköta egen dialys men det finns ändå en stor 
grupp som skulle kunna göra det men inte får möjlighet idag. 
När medel anslogs för att starta verksamheten i Lindesberg så var ett politiskt önskemål att 
samtidigt välja utrustningar som öppnade upp för mer hemdialys, något som inte verkar ha 
slagit igenom när nya jämförelser av länens sätt att möta behoven presenterades i veckan. 
Örebro placerar sig långt ned på listan då vi bara lyckats ge 20% av våra patienter 
hemdialys under 2019 medan vårt grannlän Gävleborg nästan ger varannan patient 
hemdialys. Sju län i landet klarar av att ge 30% eller mer dialys i hemmet medan vi ligger i 
nedersta skiktet med bara två län som har sämre siffror. 

Jag ställer därför följande frågor till Karin 

1. Har vår organisation större utmaningar än andra län i Sverige? 

2. På vilket sätt jobbar den politiska ledningen för att förbättra situationen för njursjuka 

1 ~ patienter?: 

\~~ 
Mats Gunnarsson (MP) 
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Vänsterpartiet 

Ankom 
Regionkansliet 

2020-09-13 

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn 
angående faktureringen av utlånade hjälpmedel 

Regionfullmäktige beslutade den 19 november 2019 att från och med 1januari2020 införa 
hyres- och abonnemangsavgift för regionens hjälpmedel, dvs en månadsavgift på 65 kronor. 
Beslutet möttes av stark kritik av länets funktionsnedsatta och överklagades även till 
Förvaltningsrätten med motiveringen att beslutet inte är förenligt med Kommunallagens 
självkostnadsprincip. 

Dessutom har flera jurister inom funktionshinderorganisationer samt experter och professorer 
i förvaltningsrätt uttalat sig bland annat om att beslutet saknar lagstöd, vilket innebär också ett 
brott mot förvaltningslagen . 

Trots att ärendet ligger hos domstolen och att flera hundra personer har bestridit fakturorna, 
fortsätter region Örebro län ändå att skicka ut fakturor för utlånade hjälpmedel varje månad. 
Jag tycker att det är problematiskt att fortsätta fakturera personer med funktionsnedsättning 
för hjälpmedel som har lånats ut för många år sedan. Fakturor som dessutom bestridits bland 
annat därför att det inte finns några hyresavtal. 

Utöver regionens extra kostnader för administration och arbetskraft så har ett inkassoföretag 
kopplats in som skickat ut flera hundra inkassokrav till alla hjälpmedelsanvändare som har 
överklagat och bestridit fakturorna. Det tycker jag är slöseri och väldigt ansvarslöst. 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor: 

• Varför fortsätter region Örebro län fakturera länets funktionsnedsatta, rörelsehindrade 
och hjälpmedelsanvändare, trots att man bestridit fakturorna och överklagat detta till 
domstolen? 

• Är du beredd att stoppa faktureringen av hjälpmedel tills domstolen avgör ärendet? 
Om inte, varför? 

• Om domstolen finner att beslutet om avgifter för hjälpmedel är felaktigt, hur kommer 
regionen att hantera frågan och återbetalningar? 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jihad Menhem (V) oppositionsråd 
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Ankom 
TILL RE G IO N FULLM ÄK TI G I RE GIO N ÖREBR O L~ N Regionkansliet 

2020 -09- 1 5 I. 
Interpellation 

,:X,0Rrr·1 l+--1 r-1 iberalerna 
Till 
Varuförsörjningsnämndens vice 
ordförande Tommy Levinsson 

Fråga om inköp av sjukvårdsmaterial från Kina 
Kina har under många år haft ett problematiskt förhållande till de etniska och religiösa 
minoriteterna som finns i landet Den senaste tiden har flertalet medier rapporterat kring Kinas 
hantering av Uigurer i Xinjiang provinsen. Uigurerna har en etnicitet, kultur och språk som skiljer 
sig från den Han-kinesiska majoritetsbefolkningen. På grund av detta ses de av den kinesiska staten 
som en folkgrupp som bör assimileras in i den kinesiska kulturen. Flertalet omskolningsläger har 
upprättats och officiellt säger sig den kinesiska staten vilja utbilda gruppen Uigurer, men bevisen 
pekar på annat. 

I Mars 2020 publicerade The Australian Strategic Policy Institute en rapport om hur Kina 
systematiskt använder sig av Uigurer för tvångsarbete. Enligt rapporten blev 131 kvinnor i april 
2019 flyttade från Xinjiang i Kina till Hubei Haixin Protective Products Co. Ltd i centrala Kina för 
tvångsarbete och genomgå "omskolning". En omskolning där målet med utbildningen, som 
Xinjiangs lokaltidning beskriver, är att Uigurerna förväntas "ändra ideologisk uppfattning" och 
"förstå partiets välsignelse och känna tacksamhet". 

Varför är det här en fråga för oss i Region Örebro län? Därför att fabriken i fråga tillverkar 
medicinska engångsartiklar och skyddsutrustning så som masker, förkläden och skoskydd. Enligt 
Hubei Haixin's hemsida exporteras 60 % av deras produktion till Europa. Sannolikheten att deras 
produkter finns på den svenska marknaden är därför hög. Under pandemin har även produktionen 
ökat markant i Kina, troligen på ännu större bekostnad av de mänskliga rättigheterna är tidigare . 

Då Region Örebro län, genom varuförsörjningsnämnden, är en stor inköpare och beställare av 
sjukvårdsmaterial finns det risk att vi använder oss av material som tillverkats under dessa 
förhållanden i Kina där mänskliga rättigheter dagligen kränks. 

Det ligger i regionens intresse som demokratisk institution att inte köpa in produkter som har 
tillverkats utan respekt för mänskliga rättigheter eller gynna dessa grymma aktörers verksamhet. Vi 
kan inte bortse från grundpelarna i vår demokrati. Trots en pandemi måste vi värna om de 
universella mänskliga rättigheterna. 

DÄRFÖ R VILL JAG F R ÅG A : 

• Har varuförsörjningsnämnden material i sin katalog som har sitt ursprung från Hubei Haixin 
Protective Products Co. Ltd. 

• Hur säkerställer varuförsörjningsnärnnden att de universal mänskliga rättigheterna efterlevs i 
produktionen av material som köps in till regionens verksamhet. 

För Liberalerna 

vVillhelm Sundman 

Liberalerna i Region Örebro · Drottninggatan 40C. 702 22 Örebro · www.orebrolan .liberalerna.se · orebrolan@liberalerna.se 

15(113) 



Interpellation till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 

regionrådet Karin Sundin. 
,--~~AA.n~k~o~m,..--~--

R e g i o n kansliet 

Det måste bli lättare att nå sjukvården. 2020 -09- 1 5 
,~~ 0-R_sq tr rco l - 1' 

I går när jag tittade på några inlägg på Facebook kunde jag läsa följande: --~..;;.....--...!.....::::...!._!_....J 

"Vi uppmanas att testa sjuka barn för Covid-19. Men är barnen över 13 så måste de boka tid 

själva via 1177.se. BanklD fungerar dock inte för alla eller så är inte behörigheten tillräcklig 

för att logga in. Återstår att ringa. Till ett nummer utan telefonkö. För systemet klarar inte av 

att ha en kö. Så det är bara att ringa och hoppas på en liten liten lucka precis när ett samtal 

avslutats. Digitalisering någon?" 

Och i en fortsatt tråd fick jag mer information från skribenten: 

"Frun, som råkar vara ledig idag (jourkomp) har försökt att nå dem under förmiddagen. Och 

jag har oxå ringt många gånger men bara upptaget. 1201 kom hon fram, trodde hon. Men 

det var stängt efter 12.00 så allt kopplades till växeln som blev nedringd. Det är så uruselt 

system att jag häpnar. Frun ringde, till ansvarig kollega, av nyfikenhet och för att se att det 

inte var ngt fel. Hon förklarade att det var så illa och att systemet inte klarade av att ha en 

telefonkö. Så tipset vara att ringa och hoppas ... " 

I en kommentar, från en annan person, på det första inlägget läste jag vidare: 

"Skulle för övrigt få tag på hostmedicin för den yngre av sönerna och ringde vårdcentralen. 

De hade inga telefontider kvar. Då ringde jag 1177 och fick sitta 40 min i kö för att få reda på 

att de inte kunde hjälpa till. De hänvisade till vårdcentralen. Nu gick topplocket och jag 

laddade ned kry-appen. Efter 15 min inkl. registrering och snabbt videosamtal med läkare 

har jag nu medicin att hämta på närmaste apotek ... " 

Alla tre inläggen vittnar om en fullt berättigad frustration över dåligt fungerande system. Det 

är inte underligt att andra aktörer, med bättre system, snabbt vinner nya kunder/patienter. 

Jag tycker att det borde vara möjligt att snabbt införa bättre system även i Region Örebro 

län. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor: 

Är du nöjd över hur dagens system fungerar? 

Är det inte rimligt att även ungdomar och andra utan BanklD ska kunna boka tid till 

provtagning? 

Vilka åtgärder kommer du att vidta för att förbättra tillgängligheten? 

Karlskoga den 15 september 2020 

Oppositionsråd {M) 
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Lindesberg 14 september 2020 

Interpellation 

Ankom 
Regionkansliet 

2020 -09- 1 5 
d O·RS q l--/ i -G-- l 

Till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Sundin angående neddragningar av 

primärjouren på Lindesbergs lasarett 

Man borde kunna få sina sår sydda, blåsor tömda och ben brott åtgärdade när det finns en 

dygnet runt öppen akutmottagning på Lindesbergs lasarett. Sen är det klart att det som inte 

primärjouren med bakjour klarar går vidare till ett annat sjukhus. Så är det idag. 

Som jag förstår kommer primärjouren som i Lindesberg handlägger kirurgiska, ortopediska 

och urologiska åkommor att helt försvinna mellan 21.00 och 07.30. Det innebär att man 

måste stänga ner redan innan 21.00 för patienter, så man hinner avsluta . Det innebär också 

att dessa måste hänvisas till annan akut för bedömning och åtgärd. 

Det kommer att kräva fler ambulanstimmar, när fler patienter måste transporteras till andra 
sjukhus. 

Det gör mig som boende i Lindesberg rejält upprörd och besviken. Jag ser effekterna för 

patienterna och jag ser den minskade tryggheten . 

Om statistiken som vi har är riktig och kvällstid räknas från 21.00 så var antalet 

läkarkontakter till kirurg, urolog och ortoped på akutmottagningen i Lindesberg under 2019 

mer än 2 850. Av dessa patienter lades ca. 250 in och det gjordes nästan 100 kirurgiska 

ingrepp på jourtid. Det berör alltså många patienter. 

Med anledning av detta vill jag ha svar på följande frågor: 

1. Hur säkerställer du att de patienter som kommer till akutmottagningen i Lindesberg 

nattetid med behov av kirurgisk, ortopedisk eller urologisk bedömning får en sådan, 

om det inte finns någon primärjour att tillgå? 

2. Kommer den norra länsdelen att få mer ambulansresurser för att klara det ökade 

transportbehovet av sjuka? 

3. Hur många patienter kommer att behöva slussas vidare från Lindesbergs lasarett? 

4. Om konsekvensen blir allvarligare än det som presenterats för beslutet, Kommer ni 

då att återgå till tidigare jourlinjer? 

5. Alla partier verkar vara överens om att Region Örebro län skall bestå av 3 

akutsjukhus. Hur definierar du ett fullvärdigt akutsjukhus? 

rj/UJ ~/ ,• I / 

·~; . // -" I · /__./ 
1 r /:: !.. ·~ / 0 ,,.,-. ~ . ~ ,1 I,,?-/ 

_/.'.: .. .C-':J f < ·i__,- .0- I ·~z i' l •,Yj 
Pär-Ove Lindqvist 7 ~ 
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Ankom 
Regionkansliet 

TI L L REG IO N FU L L MÄKTIG I REG ION ÖREBRO L N 2020 -09- 1 5 
cX 0· S qL/ f?5 -/ I. 

Interpellation 
Liberalerna 

Till Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande 
Karin Sundin 

Om situationen för AT-läkare 
Att genomgå en AT-tjänstgöring är ett nödvändigt steg i en läkares karriär. För att erhålla 
läkarlegitimation efter universitetsutbildningen är en genomförd AT-tjänstgöring ett krav. Trots 
detta finns det en stor brist i landet på utbildningsplatser. 

Region Örebro län ligger inte sämst till i antal platser räknat på invånare, många regioner gör ett 
mycket sämre jobb. Men med bara ca 50 platser för AT i Örebro län är siffran låg, särskilt med 
tanke på att det finns en högre läkartäthet i regionen än på många andra orter som har betydligt fler 
AT-läkare. Region Västmanland, har bland annat lyft frågan om att korta tiden för AT från 21 
månader till 18 månader och kommer då kunna öka antalet AT-platser med ca 15 procent. 

Men det är inte bara antalet platser som är ett problem. Enligt Sveriges Yngre Läkares Förening 
(SYLF) ser det inte allt för lovande ut för våra sjukhus när AI-läkare får bedöma sin erfarenhet av 
tjänstgöringen. I SYLFs årliga AI-ranking har Lindesbergs lasarett har gått från toppnoteringen 
2018 på plats 5 till att 2020 sjukna ner till plats 37. Torts det stora tappet är det bättre resultat än 
USÖs dalande resultat som gått från plats 30 under 2017 till plats 56, år 2020. Notera att den lägsta 
placeringen är plats 66, USÖ ligger alltså i bottenligan när läkare får utvärdera sin tid under AI-
tj änstgöringen. 

Ser man till vad USÖs låga resultat beror på är det tydligt att det brister i hur AT-läkare upplever 
introduktionen till tjänstgöringen och handledningen under sin tid. Särskilt för de som tjänstgör 
inom medicin och psykiatri. Anmärkningsvärt är även att enbart 21 procent av de svarande på USÖ 
anser att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö under tjänstgöringen. Vilket är det absolut 
lägsta resultatet bland alla platser i Sverige där man kan genomföra sin AI-tjänstgöring. 

Enligt SYLF är det i Region Örebro län relativt vanligt att man arbetar mer än vad schemat eller 
arbetstidsregistrering medger. Flera nämner att de har haft stor plustlex som brunnit inne när man 
gått vidare till nästa block. Det korresponderar mycket med upplevd nöjdhet, såklart. En respondent 
i undersökningen skriver att: "Administration och uppföljning av remisser/provsvar får generellt ske 
på tid utan ersättning". Uppseendeväckande är att 20 procent av svarande AI-läkare i Region 
Örebro län säger sig överväga att byta yrke, där en majoritet anger dålig arbetsmiljö som anledning. 

DÄRFÖR V ILL JAG FRÅGA : 

• Hur arbetar Region Örebro län för att öka antalet utbildningsplatser för A T-tjänstgöring. 
• Vad kommer du göra för att AI-läkare ska få en bättre arbetsmiljö och tillfredställelse under 

sin AT-tjänstgöring. 

För Liberalerna 

?~;/#t;%~/~~~-
Willhclm Sundman 
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Ankom 
Regionkansliet 

2020 -09- 1 5 
'"' r:1p .0 o;1--.;i; --i _/ C\.. V n_e> . f.) I 

Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin 

När ska barn med psykisk ohälsa få hjälp? 

Nästan varje vecka hör vi alarmerande rapporter från föräldrar, barn och skolor om krisen 

inom BUP. Köerna till första besök och till behandling växer och som det ser ut nu kan ett 

barn i skolåldern få vänta över ett år på hjälp från BUP. Ibland till och med upp till två år. För 

ett barn som mår psykiskt dåligt kan detta ge förödande konsekvenser för det enskilda 

barnet, på skolgången och för hela familjen . 

Det finns många skäl till att det ser ut som det gör. Antalet barn och unga som mår dåligt har 

ökat dramatiskt på senare år samtidigt som det inte finns tillräckligt med utbildad personal, 

vilket påverkar effektiviteten och antalet besök per dag. Tidigare i våras kunde vi läsa en 

artikel från personal inom BUP i Örebro som vittnade om dålig arbetsmiljö, en stressig 

vardag och hög personalomsättning. 

Krisen inom BUP har pågått länge. Trots detta är det tyst från S-ledningen. Sen Karin Sundin 

tog över det politiska ledarskapet inom sjukvården har väntetiderna stadigt ökat och Region 

Örebro län är nu näst sämst i Sverige när det kommer till att ge behandling i tid. År 2017 fick 

85 % av patienterna vård i tid, år 2018 var den siffran 83%, år 2019 låg siffran på 46% och 

hittills under år 2020 får 43% av patienterna vård i tid. Alltså en kraftig försämring på bara 3 

år. Detta är en fullständigt ohållbar situation. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Karin Sundin: 

Vad kommer du vidta för åtgärder för att stoppa krisen inom BUP och se till att fler barn 

och unga får den hjälp de behöver? 

Örebro den 15 september 2020 

---
Sebastian Cehlin (M) 
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Ankom 
Regionkansliet 

2020 -09- 1 6 
.?{,,oR o q·csob- J 

n·öp r iet de gröna 

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 2020-09-16 

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nina 
Höijer 

Dags för en prova på-kampanj? 

Rättigheten att kunna ta sig till vänner, studier och arbete är något vi tar för självklar men 
möjligheten att göra detsamma kan vara begränsad av flera orsaker. För de flesta av oss 
finns möjligheten att på kortare avstånd helt enkelt gå eller cykla men när det blir längre 
finns ofta kollektivtrafik eller egen bil. Några människor har av olika anledningar inte den 
möjligheten utan de är beroende av färdtjänst eller kollektivtrafik. 

I många situationer är färdtjänst överlägset men i andra fall kan den allmänna 
kollektivtrafiken fungera lika bra och ge större möjlighet till social samvaro. I vårt och flera 
andra län har personer med rättighet till färdtjänst också rätt att åka kollektivtrafik till 
reducerad taxa. Det skapar större frihet och möjlighet att umgås med vänner samt blir en 
kostnadseffektivare lösning för regionens skattebetalare i slutändan. 

När det gäller möjligheten att åka med länstrafikens bussar för en rullstolsburen person 
verkar dock informationen inte ha gått fram helt. Varken till personer som är i behov av 
färdtjänst eller till personalen inom länstrafiken. 

Jag ställer därför följande frågor 

1. Hur sprids information till de som jobbar inom kollektivtrafiken om vilka möjligheter 
som finns för personer med tex rullstol att åka med allmän kollektivtrafik 

2. Är det dags för en prova på - kampanj , riktad till personer med färdtjänsttillstånd som 
ger dem chansen att prova den vanliga kollektivtrafiken gratis vid ett antal tillfällen 
under en begränsad tidsperiod. 

Mats Gunnarsson (MP) 
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•• ~ Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 100 Anmälan av motion från Wilhelm Sundman (L) om att 
införa möjligheten att emittera gröna obligationer för 
framtida investeringar i Region Örebro län 

Diarienummer: 20RS6617 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) den 16 juni 2020 om att 
införa möjligheten att emittera gröna obligationer för framtida investeringar i Region Örebro 
län. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben Ekonomi för stöd i beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Wilhelm 

Sundman (L) om att införa möjligheten att emittera gröna obligationer för framtida 
investeringar 

• Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa möjligheten att emittera gröna 
obligationer för framtida investeringar i Region Örebro län 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

www.regionorebrolan .se 21 (113) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
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I. TILL REGIO N FULLMÄ K TIG I REGION ÖREBRO LAN Ankom 
Regionkansliet 

2020 -06- 1 6 
·D(\r Jo P.50011-1 

Liberalerna 
Motion 
Framtiden kräver emissioner av gröna obligationer 

I en recession söker många investerare efter stabila och säkra investeringar på grund av den instabilitet som 

råder på marknaden. Detta ökar intresset för obligationer och andra räntepapper. Vi vet att Region Örebro län 

kommer behöva investera de kommande åren trots lågkonjunktur. För att säkerställa att kommande 

investeringar är klimat- och miljövänliga bör regionen finansiera delar av dessa via emissioner av gröna 

obligationer. 

Den första gröna obligationen skapades 2008, i samarbete mellan Världsbanken och SEB. Sedan dess har 

både utbudet och efterfrågan ökat kraftigt. 2012 skapades världens första gröna investmentbank i 

Storbritannien, UK Green Investment Bank. Den privata brittiska gröna investeringsbanken kan idag anses 

mycket framgångsrik i sitt arbete med att hitta investerare i göra obligationer. Det är ett tecken på att 

marknaden har en efterfrågan där de medel som investeras ger avkastning samtidigt som det bidrar till att 

öka miljö- och klimatvänlig infrastruktur. 

Intresset för gröna obligationer är stoti bland svenska investerare. Ändå räcker inte utbudet av gröna 

obligationer för att möta efterfrågan. Det är sällan problem med att få dessa emissioner fulltecknade då 

behovet av energieffektivisering och miljöanpassning av byggnader och övrig infrastruktur gör att det är 

relativt lätt att hitta projekt. Svenska investerares intresse för gröna obligationer har gj01i att svenska kronor 

är den fjärde största emissionsvalutan för gröna obligationer efter euro, dollar och kinesiska yuan. Gröna 

obligationer står nu för 15 procent av den totala obligationsmarknaden i kronor. Vilket innebär att det finns 

goda möjligheter att attrahera medel från utlandet genom gröna obligationer. 

Andra regioner har redan infött möjligheten och använder sig av den för att finansiera miljö- och 

klimatsmarta investeringar i regionens infrastruktur och fastighetsbestånd. Den första gröna obligationen 

som utfärdades av en region i Sverige var 2014 av Region Stockholm. Emissionen var på I, I miljarder 

kronor och genomfördes på den svenska marknaden och blev snabbt övertecknad. Sedan dess har intresset 

varit stort då de gröna obligationerna bidrar till en bättre miljö. Region Skåne fattade beslut om att 

möjliggöra emissioner av gröna obligationer 2016. Under samma år emitterade regionen I 200 Mkr i sin 

första gröna obligation vilket användes för byggnation av nytt rättspsykiatriskt centrum, anskaffning av 30 

nya tåg och uppförande av nya sjukvårds byggnader på regionens sjukhusområden. Under våren 2018 

emitterade Västra Götalandsregionen en grön obligation för att finansiera det nya Regionens Hus i Göteborg 

Emittering av gröna obligationer är ett viktigt och självklart steg för att öka medvetenheten om 

klimatrelaterade utmaningar och lösningar samtidigt som Region Örebro län uppmärksammar och tryggar 

gröna utvecklingsprojekt i länet. Gröna obligationer kan finansiera projekt som upprustning av 

kollektivtrafiken samt ny- och ombyggnationer av sjukhusbyggnader. 

DÄ RFÖ R FÖRESL Å R J A G AT T : 

• Region Örebro län inför möjligheten att emittera gröna obligationer på marknaden för 
framtida investeringar. 

För Liberalerna 

vVillhelm Sundman 
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• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 101 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att ge 
alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin 

Diarienummer: 20RS8413 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion inkommit den 18 augusti 2020 från Jihad Menhem (V) om att ge alla 
barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet- staben Hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Jihad 

Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin 
• Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt 

TBE-vaccin 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 70116 Örebro 
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Vänsterpartiet 

Ankom 
Regionkansliet 

2020 -08- 1 8 
Cl0R5 811 L3 - / 

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

2020-08-18 

Ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin 

TBE är en mycket allvarlig virussjukdom som kan påverka det centrala nervsystemet, om det 
sprids till hjärnan eller hjärnhinnorna. Upp till en tredjedel av dem som drabbas får en 
inflammation i hjärnan eller hjärnhim1orna med allvarliga men och smärta som varar under lång 
tid, kanske hela livet. 

Många föräldrar har tyvärr inte kunskap om eventuella följder av fästingbett eller har inte råd att 
bekosta vaccinet. Barn kan inte betala för sig själva. I familjer med två-tre barn eller där 
inkomsten är låg kan det vara svårt att betala för till exempel det första årets tre sprutor. 

Vården ska vara jämlik och i region Örebro län ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda 
sitt barn mot sjukdomar. Därför anser Vänsterpartiet det vara extra viktigt att skydda barnen som 
ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation. 

Det är politikernas skyldighet att göra allt vi kan för att skydda barn och unga från att drabbas 
och riskera att få men för livet. Att satsa och lägga mer fokus på att förebygga svåra sjukdomar 
är bättre än att bota symptomen i efterhand. 

Med anledning av detta föreslår jag att regionfullmäktige beslutar: 

att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBE-vaccin för barn och unga upp till 19 år. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 
.-~ . . 0 

.?;:vL~ /\___~~ 
Jihad Menhem 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 102 Anmälan av medborgarförslag om att de kommunala 
äldreboendena och den kommunala hemsjukvården borde 
ligga under landstingets ansvar 

Diarienummer: 20RS6550 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 15 juni 2020 om 
att de kommunala äldreboendena och den kommunala hemsjukvården borde ligga under 
landstingets ansvar. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionkansliet- staben Hälso- och sjukvård för 
stöd i beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av medborgarförslag om att 

de kommunala äldreboendena och den kommunala hemsjukvården borde ligga under 
landstingets ansvar 

• Medborgarförslag - Personal på landsting och kommun 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Förslaget (Kortfattat namn) 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medbargarf~slag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 
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Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll, 

kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. ,. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sam manträdesdatum 

2020-09-24 

§ 103 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att stötta 
studenter med extra resebehov i Grythyttan 

Diarienummer: 20RS8999 

Sammanfattning 

Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat in en 
motion den 1 september 2020. Motionen handlar om att stötta studenter med extra 
resebehov i Grythyttan. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling - Trafik och samhällsplanering för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att stötta studenter 
med extra resebehov i Grythyttan 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om 
att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnd 
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m ·1jöpartiet de gröna 
TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 

Motion 
2020-09-01 

Stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 

Örebro Universitet bedriver idag utbildningar inte bara i Örebro utan också i bl.a. Grythyttan. 

Där fokus ligger på gastronomi och värdskap. Utbildningens lokalisering har ifrågasatts och 
är inte primärt en fråga för regionens politiska organisation då universitetet är en statligt 
styrd organisation men den har en stor regionalpolitisk betydelse. Utbildningens läge i nära 
anslutning till några viktiga besöksmål inom länet och den långa traditionen av gastronomi i 
Grythyttan går inte att på ett enkelt sätt överföra till en annan ort. Många studenter har dock 
varit tveksamma till att välja Garphyttan som studieort då många vill ha tillgång till 
storstaden. 

Hur kan då Region Örebro län bidra till att öka attraktionskraften för Garphyttan som 
studieort? Ett sätt är att ge studerande på Campus Grythyttan bättre resevillkor i 
kollektivtrafiken. Det är stor skillnad på priset för ett månadskort för de som idag studerar 
och bor inne i Örebro och de som pluggar på Campus Grythyttan. Ett månadskort i 

Stadstrafiken kostar idag 595kr medan ett länskort som i princip krävs för studier i Grythyttan 
kostar 1300kr. (En enkelbiljett vuxen kostar 130kr från Måltidens hus - Resecentrum i 
Örebro) 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län föreslår fullmäktige besluta 
att studerande på Campus Grythyttan erbjuds ett speciellt reskort .. 
att priset blir samma eller liknande det för tätorts kort i Örebro. 
att kontakter tas med universitetet och Hällefors kommun för ev medfinansiering. 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län 

~~-
Mats Gunnarsson Fredrik Persson Monika Aune 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 104 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta 
tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar 

Diarienummer: 20RS9000 

Sammanfattning 

Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat in en 
motion den 1 september 2020. Motionen handlar om att starta tågtrafik till/från Nora utan att 
bygga elledningar. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling - Trafik och samhällsplanering för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik 
till/från 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 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen för beredning till samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnd 
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de gröna 
TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 

Motion 
2020-09-01 

Starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar 

Örebro Universitet är säkert en av flera viktiga anledningar att Västtrafik bedriver tågtrafik i 
samverkan med vår regionaltrafik, till och från vårt län flera gånger per dag. Förbindelsen 
som utgår ifrån Kinnekullebanan vidgar arbetsmarknaden och hjälper vårt län att knyta ihop 
södra länsdelen från Laxå via Hallsberg-Kumla till Örebro och ger oss möjlighet att resa till 
delar av norra Västergötland utan byten. Det gynnar också besöksnäringen i de båda 
regionerna. 

De flesta kommunhuvudorterna och majoriteten av befolkningen i länet har idag tillgång till 
tågtrafik men det finns fortfarande vita fläckar och Nora är en av dem. Vi vet att tågtrafik 
sänker restiden och ökar attraktionskraften för att åka kollektivt. Om fler väljer det 
alternativet minskar dessutom en del av bil och busstrafiken på Örebros gator. I tider av 
bostadsbrist på flera håll så blir området runt Nora också mer intressant. 

Kinnekullebanan är för närvarande inte elektrifierad och tågen har länge drivits på diesel 
men Västtrafik har precis som oss målsättningen att kollektivtrafiken skall vara fossilfri. Efter 
att ha studerat flera olika alternativa drivmedel har de mest intressanta lösningarna visat sig 
vara vätgas eller flytanden biodrivmedel. Bägge två alternativen skulle göra det möjligt att 
köra tågfordonen vidare upp till Nora på den befintliga banvallen, utan att elektrifiera banan. 

Varför vätgas? 
Mariestads kommun som är en av knutpunkterna på Kinnekullebanan har valt att satsa hårt 
på vätgas och har idag egen produktion via en solcellsanläggning. EU-kommissionen har 
också valt att satsa stort på vätgas som en energibärare för framtiden och stöttar Mariestads 
satsning. Drift av fordon blir på så sätt elektrifierade men med vätgas som energilager istället 
för batterier. I nuläget förs mycket debatt om problem vid toppar i effektbehoven på elnätet 
och det varierande elpriserna då den intermitenta elproduktionen ökar (vind och solkraft 
varierar mycket dag per dag och timme per timma). Behovet av att lagra energi växer därför 
och fokus har hamnat på nya former av batterier samt vätgas. Fördelen med vätgasen är att 
den inte kräver en mängd metaller som batterier gör i dagsläget. Den enda 
restprodukten/avfallet vid omvandling till el från vätgas är vatten. Vilket i sin tur skapar goda 
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förutsättningar för lokal produktion av vätgas med fossilfria metoder. Vätgas kan också 

utvinnas ut Biogas där vi idag redan har två produktionsanläggningar i länet. 

lnlandsbanan är idag den längsta tågbanan i Sverige som saknar elektrifiering. De 

undersöker också möjligheten att ställa om till vätgas för att bli fossilfria. Liknande utveckling 
pågår också i Tyskland och UK där betydligt större delar av järnvägsnätet saknar 
elektrifiering. 

Vätgas i övriga sammanhang 
De största fordonstillverkarna i världen satsar fortfarande stora summor på forskning kring 
vätgas som kan tankas på ungefär samma tidsrymd som en bil med konventionella flytande 
drivmedel. Räckvidden blir också liknande. För tunga fordon som långtradare tillkommer 
också fördelen av att slippa dras med tunga batterier vid längre sträckor. Även inom 
flygindustrin har intresse visats för vätgaslösningar och inom metallindustrin läggs idag det 
största hoppet för fossilfri produktion på vätgas istället för kol som bränsle i processerna. 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län föreslår fullmäktige besluta 
att Regionen snarast inleder dialog med västra götalandsregionen för att undersöka 
möjligheterna till samverkan kring en vätgaslösning för tågtrafik Nora-Örebro. 

att ge regionledningen i uppdrag att undersöka möjligheten att erhålla EU-medel för att 
medfinansiera en sMan satsning. 

att regionledningen anstränger sig för att också ge vägtrafik och industri bättre tillgång till 
vätgasinfrastruktur i länet. 

att samtal tas upp med Örebro och Nora kommun om en framtida struktur för 
vätgasförsörjning. 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län 

unnarsson Fredrik Persson Monika Aune 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 105 Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att 
resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 

Diarienummer: 20RS9189 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) till Region Örebro län den 8 
september 2020 om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet- staben Hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Anneli Mylly 

(V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 
• Motion - Resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel för 
beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
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Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 

BUP genomgick en stor förändring runt 2010 där man centraliserade verksamheten men 
uppdraget delades också upp till första linjen samt specialiserad vård. Efter en tid förändrades 

organisationen genom att bryta ut första linjen till att vara fristående. Organisationen av den 

nya första linjen tog tid men efter några år var den på plats. Den nya uppdelningen blev enligt 
följande: 

0-6 år barnhälsovård (inklusive psykologer) 

6-14 år samtalsmottagning primärvård (vårdcentralernas psykosociala resurs för målgruppen) 

13-25 år ungdomsmottagningen 

1 

Resurserna till denna del är alldeles för liten då det i nuläget finns endast 6 kuratorer i tjänst 

för åldern 6-14 år i hela regionen. Socialtjänst, skola, elevhälsa och region behöver samverka 

bättre. Genom att förbättra samarbetet kan vi nå de barn som väntar på tid till BUP snabbare. 
Vissa barn som man når tidigt skulle även inte behöva komma till BUP. Snabbare hjälp sparar 
mycket lidande för de unga som mår dåligt. 

Om man istället inrättade ett mobilt team från BUP så kan de stärka upp i länsdelarna för att 
fånga upp fler barn och unga. Det finns t.ex. resurssvaga familjer som inte klarar av att ta sig 

till Örebro av olika anledningar. 

I dagsläget finns de allra mesta resurserna inom BUP och ytterst lite i första linjen. Resurserna 
kommer räcka längre om vi samarbetar bättre och samlar alla aktörer kring barnet. 

Därför föreslår Vänsterpartiet regionfullmäktige besluta: 

att skapa ett mobilt team från BUP som kan stärka upp ute i länsdelarna när så 
behövs 

att stärka första linjen utan att ta bort resurser från BUP 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Anneli Mylly, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden/regionfullmäktige 

Vänsterpartiet Region Örebro län 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 106 Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att skapa 
"en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 

Diarienummer: 20RS9186 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) till Region Örebro län den 8 
september 2020 om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet- staben Hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, anmälan av motion från Anneli Mylly 

(V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 
• Motion - Skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel för 
beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel 
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Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 

Många familjer upplever det krångligt att få hjälp när deras barn och unga mår dåligt. Man får 

telefonnummer till olika avdelningar och ibland kommer man tillbaka till den man först ringt 

utan att man fått hjälp. 

Vi behöver införa ett strukturerat och systematiskt bedömningsinstrument som kan medföra 

en mer likvärdig och patientsäker bedömning till rätt vårdnivå. 

Vi borde kunna göra det smidigare genom att ha ett telefonnummer in som leder till 
telefonrådgivning som gör bedömningar kring vårdnivå. Det blir en ökad samverkan mellan 
första linjens vård och specialistvården. Det skulle bidra till ökad förståelse och kännedom om 

varandras verksamheter. 

Vi ska inte riskera att barn och unga hamnar mellan stolarna på grund av att man själv ska 

ringa runt till olika instanser. Man ringer ett nummer och blir omhändertagen direkt. Ett tryggt 
och säkert bemötande, "En väg in". 

Med anledning av detta föreslår jag regionfullmäktige besluta: 

att regionen skapar "En väg in" ett telefonnummer att ringa när barn och unga med 
psykisk ohälsa behöver hjälp 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Anneli Mylly 

Vänsterpartiet Region Örebro län 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 107 Kompletteringsval till valberedningen 

Diarienummer: 20RS8981 

Sammanfattning 

Bechet Barsom (KD) är sjukskriven och därför beviljar regionfullmäktige honom ledighet 
från uppdraget som ledamot i valberedningen. 

En ny ersättare väljs av regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, kompletteringsval till valberedningen 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att ärendet utgår. 

Skickas till 

Den valde 
Regionkansliet- staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 108 Region Örebro läns delårsrapport 2020 

Diarienummer: 20RS5834 

Sammanfattning 

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 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. 

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning 
över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig 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 negativt resultat med -84 miljoner kronor. 
Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott på-144 miljoner kronor. 
Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 182 miljoner kronor, exklusive 
orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Helårsprognosen per juli uppgår till 
100 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till ett underskott på 
-207 miljoner kronor. 

Den 24 augusti presenterade Sveriges kommuner och regioner, SKR, en 
skatteunderlagsprognos för 2020 och de kommande åren. Prognosen innebär ett positivare 
utfall för 2020, med cirka 170 miljoner kronor, jämfört med SKRs prognos från april. Mot 
bakgrund av fortsatt stor osäkerhet om såväl skatteunderlagets utveckling som utfallet av 
ansökningarna om statsbidrag för extrakostnader relaterat till covid-19, har prognosen 
lämnats oförändrad. 

Investeringar beräknas uppgå till 1 010 miljoner kronor för 2020. 

Antal årsarbetare har ökat med 103,7 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 
2019. Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent periodenjanuari till juni 2019 till 6,9 procent 
samma period 2020. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktiv i 
samband med pandemin. 

Pandemin påverkar måluppfyllelsen negativt för flera effektmål samt status på flera av 
indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under 
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 10 av 11 mål (91 procent) har en god måluppfyllelse eller en 
mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och 
tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att 
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Region Örebro län Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionfullmäktige 2020-09-24 

målet inte uppfylls. 

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. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, Region Örebro läns delårsrapport 

2020 
• Region Örebro läns delårsrapport 2020 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Jihad Menhem (V), Elin Jensen (SO), Ewa Sundkvist 
(KO), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L), Nina Höijer (S), Charlotte Edberger (C), 

Karin Sundin (S), Iren Lejegren (S), Sebastian Cehlin (M), Willhelm Sundman (L), Mats 
Gunnarsson (MP), Anna Stark (M), Bo Rudolfsson (KO), Pernilla Marberg (SO), Oskar 
Svärd (M), Marcus Willen Ode (MP) och Magnus Lagergren (KO) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per juli 2020, samt 

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar. 

www.regionorebrolan.se 38 (113) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-~•I rag;ooo~o1•~00 ~ 



• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 109 Extra sammanträdesdag 11 november 2020 

Diarienummer: 19RS7026 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige kallar till extra sammanträdesdag den 11 november med anledning av 
den framflyttade verksamhetsplan- och budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, extra sammanträdesdag 11 november 

2020 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att kalla till extra sammanträdesdag den 11 november 2020. 

Skickas till 

Regionfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Samtliga förvaltningar 
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§ 110 Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges 
sammanträdestider år 2021 

Diarienummer: 20RS6924 

Sammanfattning 

Det finns nu ett förslag till tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden 
under år 2021. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, tid för och tillkännagivande av 

regionfullmäktiges sammanträdestider år 2021 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att regionfullmäktige under år 2021 kallas till sammanträde 

torsdagen den 11 februari, 
onsdagen den 14 april, (årsredovisning) 
måndagen den 21 juni - tisdagen den 22 juni, (verksamhetsplan med budget) 
tisdagen den 5 oktober, samt (delårsrapport) 
tisdagen den 7 december. 

Skickas till 

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige 
Rådhuset Örebro 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
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§ 111 Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga; 
uppdrag avseende upphandlingsunderlag 

Diarienummer: 20RS1775 

Sammanfattning 

Kvinnoklinikens verksamhetschef tog den 29 maj 2019 beslut att förlossningen i Karlskoga 
skulle stänga från och med den 15 juni 2019. Beslutet togs mot bakgrund av att 
patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen inte kunde tillgodoses. 

Ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga förutsätter att Region Örebro län långsiktigt 
och hållbart kan upprätthålla och säkerställa en patientsäker vård. Hälso- och sjukvården ska 
enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) bedriva ett patientsäkerhetsarbete som är 
förebyggande vilket innebär ett arbete med att identifiera risker i vården och att sedan verka 
för att dessa elimineras så att undvikbara vårdskador inte ska uppstå. 

En arbetsgrupp med berörda verksamhetschefer och chefläkare har under hösten 2019 
arbetat med att ta fram förutsättningar för ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga. 
Arbetet har baserats på den kartläggning som presenterades för hälso- och 
sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 28 september 2019. 
Höstens arbete har lett fram till dokumentet "Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för att 
återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett". 

Hälso- och sjukvårdsdirektörens sammanvägda bedömning är att förlossningen i Karlskoga 
kan återöppnas tidigast vid årsskiftet 2024/2025 under förutsättning att föreslagna 
bemanningsåtgärder har varit framgångsrika. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i särskilt 
ärende beslutat ta emot rapporten. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mot bakgrund av rapporten gjort följande bedömning: 

Det är viktigt att förlossningsverksamheten i Karlskoga kommer i gång så fort som möjligt. 
Hälso- och sjukvårdsdirektören uppger att detta kan ske tidigast vid årsskiftet 2024/2025. 
Nämnden anser dock att det är viktigt att på annat sätt försöka få igång en 
förlossningsverksamhet i Karlskoga vid en tidigare tidpunkt än denna. Av den anledningen 
bör ett försök göras att snarast möjligt handla upp förlossningsverksamhet i Karlskoga. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, upphandling av 

förlossningsverksamhet i Karlskoga; uppdrag avseende upphandlingsunderlag 

Yrkanden 
Karin Sundin (S), Andreas Svahn (S), Emilia Molin (C), Mats Gunnarsson (MP), Ewa 
Sundkvist (KO) och Nina Höijer (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar på att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i 

www.regionorebrolan .se 41 (113) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro ~\ 

E-po" "'''""@;b~ IV-



Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

uppdrag att genomföra en upphandling av förlossningsverksamheten och kvinnosjukvården i 
Karlskoga. Upphandlingen måste vara så omfattande, vad gäller tid och volym, att den 
möjliggör effektiv, säker och personaleffektiv vård så att den blir intressant för andra 
vårdgivare. 

Anneli Mylly (V) och Jihad Menhem (V) yrkar på att den tidigare kartläggningen ska 
ligga kvar som grund för ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga, samt att 
möjligheten att flytta förlossningen och kvinnokliniken till att tillhöra Närsjukvård väster 
utreds. 

Karin Sundin (S) yrkar avslag på Anneli Myllys (V) yrkande. 

Patrik Nyström (SO) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag och bifall till att Region 
Örebro län fortsätter med arbetet att skyndsamt öppna förlossningsverksamheten i egen regi 
vid Karlskoga lasarett. 

Propositionsordning 
Efter att ordföranden fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de fyra förslagen 
(Regionstyrelsens, Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalks (L), Patrik Nyströms (SO) och 
Anneli Myllys (V)) mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar enligt 
regionstyrelsens förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att regionstyrelsens 
förslag är huvudförslag. Ordföranden meddelar vidare att fullmäktige nu har att utse 

motförslag till huvudförslaget. Ordföranden frågar fullmäktige vilket av de tre motförslagen 
som har störst stöd och finner att Ola Karlssons (M) och Anna Ågerfalks (L) förslag har det 
största stödet. 

Huvudvotering genomförs på följande sätt. Den som vill rösta på regionstyrelsens förslag 
röstar ja och den som vill rösta på Ola Karlssons (M) och Anna Ågerfalks (L) förslag röstar 
nej. 

Om röstnings resultat 
Omröstningen genomförs med sluten omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 20 röster och Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalks (L) förslag får 8 röster, 8 avstår att 
rösta, bilaga § 111 : 1. 

Reservationer 
Anna Ågerfalk (L), Willhelm Sundman (L), Sebastian Cehlin (M), Håkan Söderman (M), 
Pär-Ove Lindqvist (M), Ola Karlsson (M), Anna Stark (M) och Oskar Svärd (M) reserverar 
sig motfullmäktiges beslut till förmån för Ola Karlssons (M) och Anna Ågerfalks (L) 
yrkande. 

Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) reserverar sig mot 
fullmäktiges beslut till förmån för Anneli Myllys (V) yrkande, bilaga § 111 :2. 
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Oscar Lundqvist (SD), Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot 
fullmäktiges beslut till förmån för Patrik Nyströms (SD) yrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en upphandling av 
förlossningsverksamheten med tillhörande verksamheter i Karlskoga. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
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Vänsterpartiets yrkande/skriftlig reservation angående upphandling av förlossningen i 
Karlskoga 

Vänsterpartiet är emot privatisering och vi vill att alla andra möjligheter att säkra fortsatt 
förlossningsverksamhet uttöms. 

Den nya utredning som ligger till grund av det nya beslutet om att upphandla verksamhet 
skulle aldrig ha gjorts! Det har redan tagits ett politiskt beslut om att skyndsamt återöppna 

verksamheten i Karlskoga utifrån den kartläggning som tillförordnad sjukvårdsdirektör Lena 
Adolfson gjorde i augusti förra året. Kartläggningen hade som utgångspunkt en likvärdig 
säkerhet som de övriga förlossningsavdelningar i landet, som inte har neonatalteam på plats. 

Sedan förlossningen och kvinnokliniken gick över till att bli länsklinik har det varit 

återkommande problem i organisationen, där ett stort antal medarbetare slutat på grund av en 
förändring som de upplevde som mycket sämre. Det har även lett till andra 
arbetsmiljöproblem. 

Vi vill därför utreda möjligheten att flytta tillbaka förlossning och kvinnosjukvård till 
närsjukvård väster. 

Det finns många fördelar med en sådan organisation och ligger i linje med mål 30 att mer av 
vården ska vara närsjukvård. Där ligger också barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, 
vårdcentraler samt mödrahälsovård. Samverkan kan bli effektivare och man kan upptäcka 
problem tidigare. 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet Region Örebro län: 

att den tidigare kartläggningen ska ligga kvar som grund för ett återöppnande av 
förlossningen i Karlskoga. 

Att möjligheten att flytta förlossningen och kvinnokliniken till att tillhöra 
Närsjukvård väster utreds 

För Vänsterpartiet Region Örebro län 

Anneli Mylly, ledamot regionfullmäktige 

Vänsterpartiet Region Örebro län 
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§ 112 Storregional systemanalys 2020 - Stockholm
Mälarregionen 

Diarienummer: 20RS5093 

Sammanfattning 

Landets regioner brukar få uppdrag alternativt inbjudan att göra inspel till staten inför 
revideringar av den nationella transportplanen. Arbetet med den storregionala 
systemanalysen har genomförts med anledning av att en ny nationell transportplan 
förväntades tas fram för beslut i regeringen 2022. 

Arbetet har som tidigare skett inom ramen för samarbetet En Bättre Sits, ett samarbete 
mellan framför allt Region Stockholm, Region Uppsala län, Region Västmanland, Region 
Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. En Bättre Sits leds 
av den så kallade Lilla gruppen som består av representanter för regionernas nämnder med 
ansvar för kollektivtrafik och/eller länstransportplanen. 

Arbetet har till största delen genomförts av fyra temagrupper med politiker från respektive 
region och ett antal kommuner. Varje temagrupp har haft en grupp tjänstepersoner från 
regioner, kommuner, handelskamrar med flera som tagit fram underlag. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, storregional systemanalys 2020 -

Stockholm-Mälarregionen 
• Systemanalys 2020 - slutversion 200417 
• Deltagare per temagrupp 190307 

Yrkanden 
Nina Höijer (S), Magnus Lagergren (KO), Lars-Göran Zetterlund (C), Mats Gunnarsson 
(MP), Oskar Svärd (M) och Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Oscar Lundqvist (SO) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande 
ändringsyrkande: att punkt 3 avsnitt 5.1 tas bort ur dokumentet, bilaga§ 112. 

Willhelm Sundman (L) och Nina Höijer (S) yrkar avslag på Oscar Lundqvists (SO) 
ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Efter att fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först proposition på 
regionstyrelsens förslag och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens 
förslag. Sedan ställer han Oscar Lundqvists (SO) ändringsyrkande under proposition och 
finner att regionfullmäktige avslår det. 
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2020-09-24 

Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Patrik Nyström (SD), Pernilla Marberg (SD) och 
Daniel Spiik (SD) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för Oscar 
Lundqvists (SD) ändringsyrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna Storregional systemanalys 2020 - Stockholm-Mälarregionen daterad den 17 
april 2020. 

Skickas till 

Mälardalsrådet 
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Skriftligt yrkande - Storregional systemanalys 2020 

Skriftligt yrkande: Regionfullmäktige 
Ärende: 19 
Diarienummer: 20RS5093 
Datum: 2020-09-24 

Storregional systemanalys 2020 - Stockholm-Mälarregionen 

Vi ställer oss i stort bakom den storregionala systemanalysen, men i Kapitel 5. "Strategier och åtgärder" 
finns i avsnitt 5.1 "Styr mot beteendeförändring och överflyttning" en grov problematik med den tredje 
punkten som lyder: 

"Styrmedel som parkeringsavgifter, trängselskatter, trafikreglering etc. behöver i ökad grad 
användas för att begränsa bi/trafiken och stärka kollektivtrafiken, framför allt i regionens 
tätbefolkade delar där kollektivtrafiken utgör ett fullgott alternativ." 

Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom denna skrivelse där man aktivt vill använda olika skatter 
för att straffa biltrafikanter, som av olika anledningar väljer att ta egen bil framför att åka kollektivt. Den 
grundläggande inställningen bör rimligen vara att göra kollektivtrafiken så attraktiv som möjligt, genom 
att erbjuda bra priser, bekväma resor och i många fall även besparande av tid. Inte genom att sabotera 
för biltrafikanter, med förhoppningen om att de istället börjar åka kollektivt, när prislappen för att köra 
eget fordon görs orimligt hög . 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att punkt 3 i avsnitt 5.1 på sida 51 tas bort ur dokumentet. 

För Sverigedemokraterna i Regionfullmäktige: 

Elin Jensen {SO) 

sverigedemokraterna Örebro län 
Organisat ionsnumme~ 875002-4187 
KOpmangatan 59 A. 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se 
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§ 113 Förslag till förbundsordning för 
samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT 

Diarienummer: 20RS6208 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT har inkommit med en erbjudan om att 
fastställa/besluta kring ny förbundsordning för förbundet. Förbundsordningen är ett 
styrdokument för förbundet. Förbundsordningen träder i kraft när samtliga ingående 
medlemmar i förbundet har fastställt denna, det vill säga Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora. Region Örebro län tillstyrker förslag till ny förbundsordning. 

Region Örebro län tillstyrker de ändringar och tillägg som gjorts i förslag till ny 
förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, förslag till förbundsordning för 

samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT 
• Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län 

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

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att anta förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT. 

Skickas till 

Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT 
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§ 114 Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 
2019 

Diarienummer: 20RS3669 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbunden årligen redovisa 
verksamheternas resultat till förbundsmedlemmarna. 

Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra 
Örebro län SO FINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2019. 
Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, regionorganisationen och kommun. I enlighet 
med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med 
bokslutet redovisa verksamheternas resultat. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, årsredovisningar för 

samordningsförbunden år 2019 
• Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019 -

Samordningsförbundet Sydnärke 
• Bilaga 1 - Måluppfyllelse av åtagande för prioriterade områden i verksamhetsplan under 

året 
• Bilaga 2 - Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser, individinriktade 

insatser 
• Bilaga 3 - Insatserna i siffror, statistik för de individinriktade insatserna 
• Bilaga 4 - Presentation av indikatorsutvärdering 2019 
• Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019 -

Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
• Revisionsberättelse revisionsrapport och årsredovisning - SO FINT 2019 
• Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga Årsredovisning 2019 
• Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga Revisionsberättelse 2019 
• Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga revisionsrapport 2019 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 
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att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för 2019, 
samt 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Norra 
Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Skickas till 

Respektive samordningsförbund 
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§ 115 Delägarskap i LFF Service AB 
(Läkem edelsförsäkri ngen) 

Diarienummer: 20RS8072 

Sammanfattning 

Försäkringsskydd för så kallade forskningspersoner inom Region Örebro län (Regionen) ges 
idag under vissa förutsättningar inom patientskadeförsäkringen. (Med forskningspersoner 
avses såväl patienter inom kliniska studier som frivilliga försökspersoner). Det finns 
emellertid ett antal situationer då detta försäkringsskydd inte är tillräckligt eller alls inte 
gäller. Ett sådant försäkringsskydd är dock en förutsättning för vissa studier som Regionen 
kan komma att vara engagerad i. Försäkringsskyddet tillgodoses bäst inom ramen för den så 
kallade läkemedelsförsäkringen. För att Region Örebro län ska kunna använda denna 
försäkring krävs att Regionen blir delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen). 

Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår därför regionstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, delägarskap i 

Läkemedelsförsäkringen (LFF Service AB) 
• Välkomstbrev med introduktion och lite bakgrund 
• A tagande 2019-01-01 
• Aktieägaravtal 2016-06-01 
• Aktiebrev, 1-2 
• Aktiebrev s 3-4 
• Aktiebrev s 5-6 
• Bolagsordning printad från Bolagsverket 2015-01-19 
• Årsredovisning 2019 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S) och Marcus Willen Ode (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen), 

att Region Örebro län ska ingå aktieägaravtal avseende LFF Service AB, samt 

att utse ägarombud till stämma i LFF Service AB. 
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Skickas till 

Forsknings- och utbildningsnämnden 
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§ 116 Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier 
år 2019 och utbetalning av partistöd för år 2021 

Diarienummer: 20RS5116 

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 har lämnat in redovisning för 2019, och 
fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2021 . 

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 rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Fullmäktige 
får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. 
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 redovisning. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, redovisning av regionalt partistöd 

2019 och utbetalning av partistöd för 2021 
• Redovisning av regionalt partistöd 2019 Miljöpartiet 
• Redovisning av regionalt partistöd 2019 Socialdemokraterna 
• Redovisning av regionalt partistöd 2019 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av regionalt partistöd, Liberalerna 
• Redovisning av regionalt partistöd, Moderaterna 
• Redovisning av regionalt partistöd 2019, Centerpartiet 
• Redovisning av regionalt partistöd 2019, Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2019 från Kristdemokraterna i Örebro län 

Yrkanden 
Willhelm Sundman (L), Patrik Nyström (SD), Daniel Spiik (SD), Andreas Svahn 
(S) och Jihad Menhem (V) yttrar sig. 

Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes[ utar 

att förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med redovisningar 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

av hur partistödet för 2019 har använts, samt 

att partistöd för 2021 ska betalas ut. 

Skickas till 

Respektive parti 
Regionkansliet - staben Ekonomi 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 117 Redovisning av beslutade 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 servicenämnden: 
- Besöksparkering utanför Stora Holmens öppenvårdsmottagning, Universitetssjukhuset 
Örebro, 20RS2142. 

Besluts underlag 
• §45 SN Svar på medborgarförslag om besöksparkering utanför Stora Holmens 

öppenvårdsmottagning Universitetssjukhuset Örebro 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 118 Avskrivning av motion från Mats Seijboldt (SO) om 
förbud mot ansiktsmaskering i kollektivtrafiken 

Diarienummer: 19RS7827 

Sammanfattning 

Motionären har tagit tillbaka motionen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, avskrivning av motion 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen avskrivs från vidare handläggning eftersom motionären tagit tillbaka 
motionen. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 119 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att 
inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 

Diarienummer: 19RS560 

Sammanfattning 

I en motion från Jihad Menhem (V) föreslås att Region Örebro län inrättar ett idrottspris och 
ett idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av 
idrottsföreningar eller enskilda idrottare i Örebro län. I svaret föreslås att motionen avslås. 
Vidare framhålls att idrotten är viktig ur flera perspektiv, och att den stöds och bör stödjas 
av det offentliga på olika sätt, men att inrättande av pris och stipendium inte är de främsta 
verktygen för att göra detta. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 
• Regionstyrelsens svar på motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris 

och idrottsstipendium 
• Motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen och avslag på regionstyrelsens förslag. 

Torbjörn Ahlin (C) och Pernilla Marberg (SO) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Willhelm Sundman (L) yrkar avslag på motionen. 

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. 

Om röstningsresultat 
Omröstningen genomförs med sluten omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 32 röster och motionen får 3 röster och 1 avstår att rösta, bilaga§ 119. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 120 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och 
Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region 
Örebro län 

Diarienummer: 19RS561 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Vänsterpartiet att läkare ska kunna skriva ut kulturell aktivitet på recept 
och att det ska ses som ytterl igare ett behandlingsalternativ tillsammans med andra, för 
bland annat långtidssjukskrivna. 

För att införa ett koncept som kultur på recept så skulle det krävas goda evidensbaserade 
underlag. Hälso- och sjukvården bör framför allt erbjuda insatser och behandlingar som är 
evidensbaserade, eller som är rekommenderade av Socialstyrelsen. 

Det finns olika sätt att arbeta hälsofrämjande på inom vården. Inom psykiatrin finns sedan 
tidigare dans som ett behandlingsalternativ. Inom Region Örebro län pågår även 
hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården, med fokus på levnadsvanor. Kultur och 
hälsa är ett av två prioriterade områden i den kulturplan som är beslutad. Det finns i Region 
Örebro län förutsättningar och möjligheter att arbeta vidare med såväl området kultur och 
hälsa som det hälsofrämjande arbetet. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept 
• Svar på motion (V), införa kultur på recept 
• Motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i 

Region Örebro län 

Yrkanden 
Karin Sundin (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 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 . 

Omröstningsresultat 
Omröstningen genomförs med sluten omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 30 röster och motionen får 5 röster och 1 avstår att rösta, bilaga§ 120. 
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Reservationer 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

Anneli Mylly (V) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

www.regionorebrolan.se 61 (113) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-po" ragio~'°Q?r ~ 



• ~ • Region Örebro län 
"'1,j 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 121 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman 
(L) om inköp av sjukvårdsmaterial från Kina 

Diarienummer: 20RS9448 

Tommy Levinsson (S) besvarar en interpellation från Willhelm Sundman (L) om inköp av 
sj ukvårdsmaterial från Kina, bilaga § 121. 

Härefter yttrar sig Willhelm Sundman (L), Mats Gunnarsson (MP) och Andreas Svahn (S). 
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Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9448 

Willhelm Sundman (L) 

Svar på interpellation från Willhelm Sundman (L) om 
inköp av sjukvårdsmaterial från Kina 

Willhelm Sundman från Liberalerna har ställt en interpellation med två frågor till mig 
i egenskap av vice ordförande i Varuförsörjningsnämnden. 

Frågorna är: 
Har varuförsörjningsnämnden material i sin katalog som har sitt ursprung från 
Hubei Haxin Protective Products Co.Ltd? 

Hur säkerställer varuförsörjningsnämnden att de universal mänskliga 
rättigheterna efterlevs i produktionen av material som köps in till regionernas 
verksamhet? 

Varuförsörjningsnämnden har i sin katalog inga affärsrelationer med namngivet 
företag. 

Varuförsörjningen arbetar med att säkerställa att produktionen sker hållbart utifrån 
nedan uppförandekod. 

Sveriges regioner (bland dem Region Uppsala som är värdregion för 
Varuförsörjningsnämnden) har antagit en gemensam uppförandekod för leverantörer. 
Uppförandekoden bygger på Global Compacts tio principer och omfattar följande 
områden: 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948). 
ILO:s kärnkonventioner. 
FN:s barnkonvention. 
Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet. 
Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det 
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. 
Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet. 

Postadress 
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FN:s konvention mot korruption. 

Sedan 20 I 0 samarbetar Sveriges regioner i ett nationellt arbete med att, i enlighet med 
Agenda 2030 och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, 
främja hållbara leveranskedjor genom hållbara offentliga upphandlingsmetoder. 

Sedan 2015 ingår även SKL Kommentus och Sykehusinnkjöp i Norge i detta 
samarbete. 

Många leverantörer levererar varor och tjänster till samtliga regioner och det finns 
fördelar med att upphandlingsorganisationerna samverkar. 

Tillsammans 
• tar vi fram nationella riskanalyser och handlingsplaner 

• utvecklar vi standardiserade krav och metoder för uppföljning 
• finansierar vi nationella uppföljningar och delar informationen 

Syftet är att, i samarbete och dialog med våra leverantörer, säkerställa hållbara 
leveranskedjor. För ytterligare information www.hållbarupphandling.se. 

Med detta så anser jag interpellationen besvarad. 

Tommy Levinsson (S) 
Vice ordförande i Varuförsörjningsnämnden 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanlrädesdalum 

2020-09-24 

§ 122 Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och 
Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en utvecklingsplan 
för naturturismen 

Diarienummer: 19RS1982 

Sammanfattning 

Miljöpartiet genom Monika Aune och Mats Gunnarsson har ställt en motion om 
framtagande av en handlingsplan för naturturismen. Sedan tidigare finns en handlingsplan 
för Besöksnäring som är antagen av nämnden för regional tillväxt i juni 2018. Region 
Örebro län har också såväl produkt- som marknadsföringsansvaret för Bergslagsleden. I 
länet finns också ett samarbete kring mountainbikeleder under varumärket Bergslagen 
cycling. 
Naturturismen är redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan befintlig 
handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta fram särskild plan 
för naturturism. 

Besluts underlag 

• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande avmotion från Monika 
Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en utvecklingsplan för 
naturturismen 

• Svar på motion om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 
• Motion till regionfullmäktige från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) -

Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 

Yrkanden 
Iren Lejegren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Marcus Willen Ode (MP) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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§ 123 Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om 
platsgaranti på Universitetssjukhuset Örebros parkeringar 
för personal 

Diarienummer: 19RS2457 

Sammanfattning 

Sebastian Cehlin (M) har lämnat en motion om att Region Örebro län ska utreda 
möjligheten att införa platsgaranti för personal inom Region Örebro län. I motionen 
hänvisas bland annat till att det råder platsbrist vid Universitetssjukhuset Örebro vilket då 
skulle innebära att personalen inte får en parkeringsplats trots att man betalat ett 
månadskort. 

Det har de senaste åren de facto inte funnits någon platsbrist på personalparkeringar inom 
sjukhusområdet, däremot har vissa parkeringar varit mindre populära än andra. Parkeringar 
vid den östra delen av Södra Grev Rosengatan hyrdes in i slutet av år 2014 för att klara 
parkeringssituation under tiden som H-huset och det nya parkeringshuset byggs och där har 
det vid varje given tidpunkt funnits plats för personalen att parkera. 
Det nya parkeringshuset öppnades den 10 januari 2020 vilket betyder att 
Universitetssjukhuset i Örebros (USÖ) parkeringar ligger mer centralt i relation till fler 
verksamheter och att vi även får fler parkeringar än vi tidigare haft. Under år 2021 kommer 
det netto finnas mellan 150-350 fler parkeringsplatser än det funnits tidigare på USÖ
området. Region Örebro län ser därför att det under de närmsta åren inte kommer att vara 
någon brist på personalparkeringar inom USÖ-området och att personalen då också har 
kortare gångsträcka till sina respektive arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Sebastian 

Cehlin om platsgaranti på Universitetssjukhuset Örebros parkeringar för personalen 
• Regionstyrelsens svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om att införa platsgaranti för 

personalparkering på Universitetssjukhuset Örebro 
• Motion till regionfullmäktige från Sebastian Cehlin (M) - Platsgaranti på USÖ:s 

parkeringar för personal inom Region Örebro län 

Yrkanden 
Håkan Stålbert (KO) och Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Mats Gunnarsson (MP) yttrar sig. 

Sebastian Cehlin (M), Anna Ågerfalk (L) och Ola Karlsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag. 
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Regionfullmäktige 

Reservationer 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

Sebastian Cehlin (M), Wilhelm Sundman (L) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot 
regionfullmäktiges beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska avslås. 
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§ 124 Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om 
minskning av byråkratin för vårdens medarbetare 

Diarienummer: 19RS4486 

Sammanfattning 

Sebastian Cehlin (M) har i motion yrkat att regionfullmäktige ska starta ett 
avbyråkratiseringsarbete, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit medarbetare 
kan lämna förslag på regler och byråkrati som kan avskaffas eller förenklas. Som skäl för 
yrkandet anför han huvudsakligen att en stor del av arbetet går åt till administration på 
bekostnad av patienterna. Detta arbete kan dock med fördel omfatta även stora delar av 
regionens verksamhet och omfatta såväl sjukvård, regional utveckling, kultur som 
kollektivtrafik. I motionen beskrivs närmare en dansk metod på området. 

Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att onödiga regler och onödig byråkrati 
saknar värde. Det är viktigt att i det löpande arbetet och på olika sätt verka för att den 
administration och de regler som Region Örebro län själv råder över är ändamålsenlig(a). 
Det kan ske på olika sätt. Det är emellertid inte rimligt att anta att det bästa sättet att 
åstadkomma detta är att i enlighet med förslaget i motionen, tillsätta en ny administrativ 
grupp för att arbeta med saken. Det är däremot viktigt att, som ett led i det pågående arbetet 
med att minska inte minst de administrativa kostnaderna, lägga vikt även vid detta 
perspektiv. Vidare är det viktigt att fortlöpande inom både politik och förvaltning i samband 
med beslut om olika typer av regler vara vaksam på om regeln i fråga verkligen behövs, 
eller kan göras enklare, och ändå uppnå önskad effekt. Mot bakgrund av detta bör motionen 
förklaras vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Sebastian 

Cehlin (M), minska byråkratin för vårdens medarbetare 
• Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om att minska byråkratin för vårdens 

medarbetare 
• Motion från Sebastian Cehlin (M) - Minska byråkratin för vårdens medarbetare 

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

Sebastian Cehlin (M), Willhelm Sundman (L) och Elin Jensen (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag. 
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Regionfullmäktige 

Votering 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

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 . 

Omröstningsresultat 
Omröstningen genomförs med sluten omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 20 röster och motionen får 13 röster och 3 avstår att rösta, bilaga§ 124. 

Reservationer 
Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot regionfullmäktiges 
beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen förklaras besvarad. 
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§ 125 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om 
sammanträden i nämnder och styrelse, öppna för 
allmänheten 

Diarienummer: 19RS4919 

Sammanfattning 

Jihad Menhem (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt Region 
Örebro läns nämnder att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten och 
att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för 
allmänheten. 

Till stöd för sin motion uppger han i huvudsak följande. 

En stor del av de beslut som påverkar våra invånares vardag fattas av Region Örebro läns 
olika nämnder och av dess styrelse. Bara en liten del av diskussionerna och besluten går 
vidare till fullmäktige. Regionfullmäktige är en av de få platser där länets invånare kan vara 
närvarande och lyssna på de argument som förs fram. Detta är en stor brist i den lokala 
demokratin. 

Det föreslås nu att motionen avslås. Det viktigaste skälet för detta är att det huvudsakligen 
är ett uppdrag för de politiska partierna att diskutera politiska förslag och åtgärder med sina 
väljare och med övriga invånare. Vidare finns det ett berättigat intresse av att det vid 
sammanträden i nämnder och i styrelse, finns möjlighet att i ordnade former samtala om de 
politiska förslagen på ett sätt som ger utrymme för ett framåtsyftande och gott politiskt 
arbete. Ett sådant samtal gynnas typiskt sett inte av öppna sammanträden. Det gynnas 
däremot generellt sett av att sammanträden sker endast med deltagande av de personer som 
har förtroendevalts till de olika organen såsom representanter för sina väljare, och med 
deltagande av det stöd från förvaltningsorganisationen som det politiska organet i fråga 
anser sig behöva i varje enskild fråga. 

Besluts underlag 
• FöredragingsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om att ge invånarna i Örebro län insyn - öppna sammanträdena för 
allmänheten 

• Regionstyrelsens svar på motion från Jihad Menhem (V), ge invånarna i Örebro län 
insyn - öppna sammanträden för allmänheten 

• Motion från Jihad Menhem (V) om att ge invånarna i Örebro län insyn - öppna 
nämndsammanträden för allmänheten 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Oscar Lundqvist (SO), Pernilla Marberg (SO) och Magnus Lagergren 
(KO) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Jihad Menhem (V), Anna Ågerfalk (L), Mats Gunnarsson (MP) och Willhelm Sundman (L) 
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yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

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. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen genomförs med sluten omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 29 röster och motionen får 7 röster, bilaga§ 125. 

Reservationer 
Pär-Ove Lindqvist (M), Oskar Svärd (M), Ola Karlsson (M), Willhelm Sundman (L), Anna 
Ågerfalk (L) och Jihad Menhem (V) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån 
för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen avslås. 
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§ 126 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 barnläkar-bemanningen i 
Karlskoga för att de ska ta över ansvaret för de sjuka nyfödda barnen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Anna 

Nordqvist (M) om att satsa på Karlskoga lasarett 
• 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! 

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

Anna Nordqvist (M) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Stålbert (KO), Elin Jensen (SO) och Andreas Svahn (S) yttrar sig. 

Patrik Nyström (SO) yrkar bifall till att-satserna ett, två och fyra i motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han har för avsikt att ställa regionstyrelsens förslag mot motionen. 
Om motionen bifalls så avser han att ställa proposition på Patrik Nyströms (SO) yrkande. 
Denna ordning godkänns av regionfullmäktige. Ordföranden ställer regionstyrelsens förslag 
mot motionen och finner att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag. 
Ordföranden konstaterar att Patrik Nyströms (SO) yrkande faller. 
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Kenneth Lantz (V), Jihad Menhem (V), Oskar Svärd (M), Willhelm Sundman (L), Sebastian 
Cehlin (M), Anna Ågerfalk (L), Oscar Lundqvist (SO), Ola Karlsson (M), Anna Nordqvist 
(M), Anna Stark (M) och Patrik Nyström (SO) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut 
till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att motionen ska anses besvarad. 
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§ 127 Svar på motion från Oskar Svärd (M) om att tillämpa 
den så kallade Broken Windows-teorin 

Diarienummer: 19RS7917 

Sammanfattning 

Oskar Svärd (M) har ställt en motion avseende att utreda vilka verksamheter inom Region 
Örebro län som kan tillämpa den så kallade Broken Windows-teorin. 

Denna teori innebär i korthet att skadegörelse ska åtgärdas så snabbt som möj Iigt, i 
praktiken innan den bredare allmänheten gjort sig uppmärksam på skadan. Förövaren får då 
inte den uppmärksamhet den kanske strävar efter. Kvarvarande skador kan också stimulera 
ytterligare skadegörelse. 

Bedömningen är att Broken Windows-teorin är mycket tillämpbar inom främst 
kollektivtrafiken, men även inom regionens fastigheter. Även om man idag inte uttalat 
jobbar enligt Broken Windows-teorin, är inriktningen att alla skadegörelse ska åtgärdas 
mycket skyndsamt. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Oskar 

Svärd (M) om att utreda vilka verksamheter inom Region Örebro län som kan anamma 
Broken Windows-teorin 

• Regionstyrelsens svar på motion från Oskar Svärd (M) om att utreda vilka verksamheter 
inom Region Örebro län som kan anamma broken windows-teorin. 

• Motion från Oskar Svärd (M) om utredning av vilka verksamheter inom Region Örebro 
län som kan anamma broken Windows-teorin 

Yrkanden 
Nina Höijer (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Oskar Svärd (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Willhelm Sundman (L), Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M) och Pär-Ove Lindqvist 
(M) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att motionen ska anses besvarad. 
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§ 128 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) 
och Monika Aune (MP) om att utnyttja, effektivisera och sälja 
en del befintliga fastigheter 

Diarienummer: 19RS8456 

Sammanfattning 

Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat en motion om att utnyttja, 
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter. Motionsförslaget till regionfullmäktige är 
"att uppdra åt regiondirektör att utreda och komma med lämpliga förslag kring en 
försäljning av alla eller delar av fastigheterna på Eklundavägen i första hand". Eftersom det 
redan pågår ett arbete kring administrativa lokaler inom ramen för uppdrag 65 i Region 
Örebro läns verksamhets plan med budget 2019 så föranleder inte motionen någon ytterligare 
åtgärd. 

I Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2019 fanns det med ett uppdrag, 
uppdrag 65, där regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda alternativ för framtida 
administrativa lokaler för Region Örebro län. Regionfullmäktiges uppdrag till 
regionstyrelsen har utretts under 2019. Vid regionstyrelsens sammanträde den 29 november 
2019 presenterade regiondirektören en förstudie innehållande dels förslag på nybyggnation 
av lokaler, dels förslag att istället samla administrationen till vissa lokaler i Örebro. 
Regiondirektören fick då i uppdrag av regionstyrelsen att fördjupa utredningen om 
förutsättningarna för att samla administrationen i befintliga lokaler i Örebro. 
Eftersom fastigheterna på Eklundavägen inrymmer administration så kommer 
motionsförslaget att hanteras inom ramen för uppdrag 65. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2020-09-24, besvarande av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utnyttja, effektivisera och sälja en del 
befintliga fastigheter 

• Regionstyrelsens svar på motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 
om att utnyttja, effektivisera och sälj en del befintliga fastigheter 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utnyttja, 
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter 

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

Mats Gunnarsson (MP), Ola Karlsson (M) och Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till 
motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar 
enligt regionstyrelsens förslag. 
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Sebastian Cehlin (M) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktiga beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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§ 129 Allmän frågestund för ledamöterna 

Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. 
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§ 130 Besvarande av interpellation från Jihad Menhem (V) 
till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om rasism 
som drabbar vårdpersonal 

Diarienummer: 20RS2735 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Jihad Menhem (V) om rasism som drabbar 

vårdpersonal, bilaga § 130. 

Härefter yttrar sig Jihad Menhem (V) och Daniel Spiik (SO). 
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Jihad Menhem (V) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Beteckning 

Dnr: 20RS2735-1 

Svar på interpellation om rasismen som drabbar 
vård personal 

Jihad Menhem (V) har i sin interpellation till mig frågor gällande rasismen som 
drabbar vårdpersonal. Han tar upp att patienter kräver att få byta läkare eller vägrar 
hälsa och interagera med vårdpersonal beroende av etnicitet, hudfärg, religiös 
övertygelse osv. Det omedelbara ursprunget till interpellationen är en enkät av 
Sveriges läkarförbund, men frågorna gäller all vårdpersonal och är följande: 

Har det undersökts hur vanligt det är att vårdpersonal i Region Örebro län utsätts 
för rasism på sitt jobb? Om inte, varför? 
Har regionen någon handlingsplan för situationer som ovan nämnda? 
Om inte, kommer du att verka för att en sådan tillskapas? 

Rasism får aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle och därmed inte heller i 
sjukvården i Region Örebro län. Regionens arbete mot kränkningar av alla slag, 
inklusive rasism, utgår ifrån diskrimineringslagen och rutiner för det finns samlade i 
dokumentet Hantering av diskriminering i vården i Region Örebro län, senast 
reviderad 2019. Här definieras de olika typerna av direkt och indirekt diskriminering. 
Rasism är en icke-specificerad del av detta arbete. Av den framgår mycket tydligt att 
"en patient kan ha önskemål om att få träffa en viss läkare/tandläkare eller annan 
vårdpersonal, men har inte rätt att ställa diskriminerande krav på att behandlas av 
personal av visst kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande." Här finns 
vägledning om hur patienten ska bemötas, vikten av tydlighet för att undvika 
missförstånd, samt att om situationen inte går att lösa ska patienten "informeras om 
att denne kan söka annan vårdgivare." Vi får aldrig någonsin vackla när det gäller alla 
människors lika värde. 

Avvikelserapporteringar visar att problematiken finns, men då allt inte anmäls är 
risken stor för att dessa inte visar mer än en del av bilden. Medarbetarenkäten speglar 
ett brett fält av kränkningar och berör inte specifikt rasism. Att personal av annan 
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härkomst utsätts för rasism är i verksamheten ett allmänt känt fenomen och en 
svårhanterad utmaning men den exakta omfattningen är okänd. Arbetet med de här 

frågorna pågår ständigt i verksamheten och hur varje incident och fall hanteras beror 
på medarbetarnas och arbetslagens förmågor att stötta varandra och hitta flexibla 
lösningar. 

HR-staben och hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka alla 
former av diskriminering oavsett underliggande skäl. Det finns inga planer i Region 

Örebro län på att kartlägga specifikt rasism. Genom att arbeta med befintliga rutiner 
som en del i arbetsmiljöarbetet och samtidigt lyfta de goda exemplen kan 
verksamheten bli bra på att hantera rasism och annan diskriminering på jobbet. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 131 Besvarande av interpellation från Jessica Carlqvist 
(V) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om långa 
köer till Aurora-behandling 

Diarienummer: 20RS2736 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Jessica Carlqvist (V) om långa köer till 
Aurorabehandling, bilaga § 131. 

Härefter yttrar sig Jessica Carlqvist (V). 
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2020-09-24 Dnr: 20RS2736-1 

Jessica Carlqvist (V) 

Svar på interpellation angående långa köer till Aurora
behandling 

Jessica Carlqvist (V) har ställt en interpellation till ansvarigt regionråd när det gäller 

köer till Aurora-behandling. Detta mot bakgrund av att mammor med 

förlossningsrädsla tidigare också togs emot i Karlskoga och att köerna i nuläget är så 

långa att blivande mammor riskerar att bli utan behandling. 

De blivande mammor i länet som har förlossningsrädsla erbjuds Aurora-samtal på 

USÖ där alla dessa samtal sker. Auroraverksamheten har utökats sedan början av året 

för att möta behoven och i dagsläget finns ingen kö. Den tid för behandling som 

kvinnan erbjuds ges utifrån när det är lämpligast i relation till graviditetslängden och 

hur problemet beskrivs. 

Nedan är statistik som inkluderar alla besök hos Aurorabarnmorska oavsett om de 

sker före eller efter förlossningen. 

ÅR Antal besök Antal individer 
2017 281 197 
2018 301 219 
2019 421 325 
202~, jan - aug 320 245 

Jan 54 52 
Febr 46 45 
Mars 37 36 
April 51 47 

Maj '_60 57 -
Juni 37 35 
Juli 5 5 

Aug 30 28 
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Under perioden januari till mars 2020 har det varit ungefär dubbelt så många besök 

som samma period 2017, 2018 och 2019. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 132 Besvarande av interpellation från Patrik Nyström (SO) 
till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande om 
bemanning av förlossning på Universitetssjukhuset i Örebro 
i sommar 

Diarienummer: 20RS2768 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Patrik Nyström (SO) om bemanning av 
förlossningen på Universitetssjukhuset Örebro under sommaren, bilaga§ 132. 

Härefter yttrar sig Patrik Nyström (SO). 
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Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS2768 

Patrik Nyström (SO) 

Svar på interpellation om bemanningen på förlossningen 
på USÖ i sommar 

Patrik Nyström (SO) ställer en interpellation om sommarens bemanning på 
förlossningen på USÖ. Interpellationen ställs mot bakgrund av att bemanningen 
tidigare stärkts med hjälp av personal från förlossningsavdelningen på Karlskoga 
lasarett. Patrik Nyström undrar med anledning av detta: 

Hur säkerställs det att bemanningen tryggas under semesterperioden på 
förlossningen på USÖ? 

Hur ska bemanningen säkras utifrån att det vid dagens datum 2020 03 13 
finns 270 vakanta pass på förlossningen på USÖ i sommar? 
Om personal inte finns att tillgå på förlossningen i Örebro i sommar, kommer 
då förlossningssalar att stängas eller finns det risk att förlossningar inte 
kommer att utföras under semestermånadema? 

Förlossningen på USÖ är en verksamhet som pågår dygnet runt, året runt och kliniken 
kommer inte att dra ned på sin verksamhet utan har samma bemanning och samma 
antal förlossningssalar som övriga året, det vill säga ingen skillnad från tidigare år. 

Region Örebro län säkerställer en bemanning på förlossningen i Örebro genom att: 

• Barnmorskor från övriga enheter på Kvinnokliniken med förlossnings
kompetens tjänstgör på förlossningsavdelningen under sommaren. 

• Nyanställning har skett under våren av fyra barnmorskor samt fyra sjuk
sköterskor 

• Region Örebro län har ett så kallat sommarpaket för att bemanna den egna 
verksamheten och för att bidra i Covid-vården 

o Förskjuten semestervecka 
o Extra ersättning utgår för extrapass för fastanställda, timvikarier 
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Inför sommaren hade Kvinnokliniken USÖ 2020-06-09 totalt 35 obemannade 
barnmorskepass. Dessa arbetspass bemannas med timanställda pensionärer, 
barnmorskor från Närsjukvården och genom extrapass för fast anställda barnmorskor. 

Interpellanten frågar hur bemanningen ska säkras utifrån att det 2020 03 13 finns 270 
vakanta pass på förlossningen på USÖ i sommar. Dessa 270 vakanta arbetspass var 
antalet uppskattade vakanta barnmorskepass på hela Kvinnokliniken, det vill säga inte 
enbart på förlossningsavdelningen och den uppskattningen gjordes inför planering av 
sommaren. Vid det tillfället fanns inte full kunskap vilka ansökningar om semester 
och föräldraledigheter som skulle komma in. 

Då interpellationen besvaras efter sommaren finns det möjlighet att svara även på hur 
bemanningen och verksamheten på förlossningen faktiskt har sett ut. 

42 semesterveckor försköts av barnmorskor, vilket motsvarar 160 arbetspass. Även 
undersköterskor försköt semester med sammanlagt 13 veckor, vilket motsvarar 50 
arbetspass. Det var fler pass i år som timanställda barnmorskor arbetade jämfört med 
förra sommaren, totalt 95 arbetspass. Ordinarie barnmorskor har arbetat 83 extrapass 
och undersköterskor har arbetat 17 extrapass. 

Det fanns chef på plats i större utsträckning den här sommaren jämfört med 
föregående sommar. Det var betydligt fler förlossningar under senare delen av 
sommaren vilket märktes på arbetsbelastningen. Lägre sjukfrånvaro i arbetsgruppen 
bidrog positivt till bemanningsgraden. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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2020-09-24 

§ 133 Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson 
(MP) om hemdialys i vårt län 

Diarienummer: 20RS9001 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om varför det är så 
lite hemdialys i vårt län, bilaga§ 133. 

Härefter yttrar sig Mats Gunnarsson (MP). 
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Region Örebro län 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9001 

Mats Gunnarsson (MP) 

Svar på interpellationen "Varför så lite hemdialys i vårt 
I.. ?" an. 

Mats Gunnarsson (MP) har i en interpellation frågat om vår organisation har större 
utmaningar än andra län i Sverige (när det gäller hemdialys), samt på vilket sätt den 
politiska ledningen jobbar för att förbättra situationen för njursjuka patienter. 

Jag vill med anledning av interpellationen lämna följande svar: 

Det finns i dag cirka 150 patienter i länet som behöver dialys. Ungefär 20 av dem 
sköter dialysen i sitt hem. De som inte sköter dialysen i hemmet får den vid något av 
våra tre sjukhus i Karlskoga, Lindesberg och Örebro. 

Jag delar helt uppfattningen i interpellationen om att det finns stora fördelar för 
patienten med att kunna sköta sin dialys i hemmet. Det finns också stora fördelar för 
Region Örebro län. Våra kostnader för en patient som sköter dialysen i hemmet är 
mindre än för de som får dialysen på sjukhus, och för varje patient med hemdialys får 
vår personal mer möjlighet att koncentrera sitt arbete på patienter som av någon 
anledning inte kan sköta sin dialys på egen hand. Därmed förbättras våra möjligheter 
att möta den ökning av antalet dialyspatienter som en ökad andel äldre väntas leda till . 

Med anledning av de fördelar som finns för både individen och verksamheten arbetar 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen aktivt för att öka andelen patienter som sköter sin 
dialys i hemmet. Efter en genomlysning av länets dialysverksamhet satte 
förvaltningen tidigare i år målet att andelen patienter som sköter sin behandling 
självständigt ska öka till 45 procent fram till 2030. 

En koordinator för de tre dialysverksamheterna tillsattes innan sommaren 2020. 
Koordinatorn har bland annat i uppdrag att arbeta för att öka andelen 
självbehandlingar i länet. Under hösten startar ett arbete med att utveckla den 
självdialysenhet som finns på Universitetssjukhuset i Örebro och där några patienter i 
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dag sköter sin egen dialys. Här ska nu motiverade dialyspatienter under åtta veckor 

utbildas för att kunna sköta dialysen hemma istället. 

För att ytterligare sänka tröskeln för patienter att utföra dialysen själv i hemmet 
beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i januari i år att Region Örebro län ska betala 

ut samma ersättning till patienter som börjar med dialys efter 65 års ålder som 
Försäkringskassan betalar ut i merkostnadsersättning till de under 65 år. 

Dialysverksamheterna i länet är överens om att arbeta utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt där patienten får kunskap och förståelse för sin njursjukdom i ett 
tidigt stadium. Patienterna ska i god tid innan dialysstart få information om 
möjligheterna till att sköta sin behandling självständigt. Det väntas skapa ökad 
livskvalitet för patienterna och få fler att välja att ta hem sin behandling eller sköta sin 
behandling självständigt på dialysmottagning. 

Min uppfattning är att Örebro län inte har större utmaningar än andra län när det 
gäller att öka andelen hemdialyspatienter. Slutsatsen i den rapport från Njurförbundet 
som statistiken i interpellationen är hämtad från är också att det inte finns någon 
tydlig förklaring till de regionala skillnaderna. Jag bedömer att förvaltningens 
målsättning om 45 procent dialys i hemmet är rimlig eftersom det finns andra 
regioner som redan har den andelen. 

Det är inte den politiska ledningen som kan förbättra situationen för njursjuka 
patienter i vårt län. Men med det arbete som nu har inletts för att öka andelen 
hemdialys i länet så är jag trygg i att fler njursjuka kommer att välja den möjligheten 
och därmed få en högre livskvalite. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 134 Besvarande av interpellation från Jihad Menhem (V) 
om fakturering av utlånade hjälpmedel 

Diarienummer: 20RS9372 

Andreas Svahn (S) besvarar en interpellation från Jihad Menhem (V) om fakturering av 
utlånade hjälpmedel, bilaga§ 134. 

Härefter yttrar sig Jihad Menhem (V). 
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Region Örebro län 1 (1) 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9372 

Jihad Menhem (V) 

Svar på interpellation från Jihad Menhem (V) till 
ordföranden i regionstyrelsen Andreas Svahn (S) 
angående faktureringen för utlånade hjälpmedel 

Interpellationen handlar om verkställigheten av ett fullmäktigebeslut den 18 
november 2019 om abonnemangsavgifter för personliga hjälpmedel inom 
verksamheterna centrum för hjälpmedel, audiologiska kliniken samt syncentralen. 
Beslutet har sedan överklagats genom laglighetsprövning, och jag noterar att 
förvaltningsrätten i dom har avslagit de båda överklagandena. 

Interpellanten har tidigare tagit upp samma verkställighetsfråga genom ett så kallat 
ledamotsinitiativ i regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade den 10 september 2020 
att ledamotsinitiativet ska lämnas över till hälso- och sjukvårdsnämnden eftersom det 
rör en fråga som enligt "Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län" 
tillhör den nämndens ansvarsområde. Ärendet ligger nu hos hälso- och 
sjukvårdsnämnden, där det enligt plan ska behandlas vid sammanträde den 30 
september 2020. 

Eftersom frågan nu ligger i hälso- och sjukvårdsnämnden för behandling, vill jag inte 
föregå dess beslut i sak, utan ber att få besvara interpellationen genom vad som sägs 
ovan. 

Andreas Svahn 
Ordförande i regionstyrelsen 
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2020-09-24 

§ 135 Besvarande av interpellation från Ola Karlsson (M) om 
att det måste bli lättare att nå sjukvården 

Diarienummer: 20RS9475 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Ola Karlsson (M) om att det måste bli 
lättare att nå vården, bilaga§ 135. 

Härefter yttrar sig Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L). 
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Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9475 

Ola Karlsson (M) 

Svar på interpellation om att det måste bli lättare att nå 
sjukvården 

I en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Sundin 
(S) tar Ola Karlsson (M) upp frågor om tillgänglighet till sjukvården, med 
exempel om tidsbokning till barn för provtagning gällande covid-19 och 
telefontillgänglighet till vårdcentral. I interpellationen ställs följande frågor: 

• Är du nöjd över hur dagens system fungerar? 
• Är det inte rimligt att även ungdomar och andra utan BankID ska 

kunna boka tid till provtagning? 
• Vilka åtgärder kommer du att vidta för att förbättra tillgängligheten? 

Det stämmer att vårdnadshavare kan boka tid för provtagning för covid-19, ett 
så kallat PCR-test, för barn i förskoleklass upp till tolv år via 1177 .se. Har 
barnet fyllt 13 år och hare-legitimation, till exempel BankID eller Freja eID, 
kan hen själv beställa och boka tid för egenprovtagning. För den som inte har 
e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda e-tjänsten på 1177.se finns 
istället möjlighet att boka tid via telefon genom att ringa 019-602 88 95, under 
telefontiden måndag till fredag klockan 8.00 -12.00. 

Region Örebro län arbetar för att förbättra tillgängligheten till telefonbokning 

för PCR-test. I dagsläget pågår dialog mellan ansvariga chefer för att få till 

stånd två personer istället för en som kan ta emot telefonsamtal samt möjlighet 

till köfunktion, för att underlätta både för de patienter som ringer och för de 

medarbetare som hjälper till med telefonbokning. 

Aktuell åldersgräns förklaras av att ingången via 1177 .se och egen 
prov hantering har en generell begränsning utifrån juridiska perspektiv och en 
EU-anpassning gällande ålder. Det gör att vårdnadshavare inte kan boka tid 
via 1177.se för barn som fyllt 13 år. 
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Region Örebro län har på sista tiden utökat provtagningen, från tidigare 1000 

till nuvarande nivån om nära 5 000 PCR-tester, vilket ställer stora krav på 

verksamheten. Förutom ett ökat tryck på hälso- och sjukvården är regionen 

beroende av att tekniska lösningar levereras och fungerar på sådant sätt att ett 

utökat antal prover kan ske utifrån efterfrågan. 

När det gäller frågan om att få ett recept förskrivet är det möjligt att logga in 

via 1177.se och göra en beställning till den vårdcentral där den enskilde är 
listad. 

I Region Örebro län finns även möjligheten att besöka vården digitalt genom 

Vårdcentralernas digitala mottagning, som går att nå via en app och med hjälp 

av BankID. Här kan patienter träffa bland annat läkare, psykolog och kurator 

och få hjälp och råd via videosamtal. Som förälder går det att söka vård för 

barn som är under 16 år. Utifrån ett länsperspektiv är det fördelaktigt om 
länsinvånare använder sig av regionens egna tjänster. 

Jag är otroligt stolt över den snabba omställning som vården i vårt län på kort 

tid har gjort för att bygga om en enorm testningskapacitet. Men ännu finns det 
arbete kvar att göra och så länge det finns exempel som interpellanten lyfter 

fram kan vi inte vara helt nöjda. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 

2 (2) 

98 (113) www.regionorebrolan .se 

~i1 1.!L 



Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 136 Besvarande av interpellation från Pär-Ove Lindqvist 
(M) om neddragningar av primärjouren på Lindesbergs 
lasarett 

Diarienummer: 20RS9476 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Pär-Ove Lindqvist (M) om neddragningar 
av primärjouren på Lindesbergs lasarett, bilaga§ 136. 

Härefter yttrar sig Pär-Ove Lindqvist (M), Lars-Göran Zetterlund (C), Tom Persson (SD), 
Mats Gunnarsson (MP), Elin Jensen (SD), Ewa Sundkvist (KD), Andreas Svahn (S), Marcus 
Willen Ode (MP), Sebastian Cehlin (M) och Jihad Menhem (V). 
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Region Örebro län 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9476 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Svar på interpellation om neddragningar av primärjouren 
på Lindesbergs lasarett 

Pär-Ove Lindqvist (M) har i sin interpellation till mig frågor gällande neddragningar 
av primärjouren på Lindesbergs lasarett. Han tar upp frågan om hur kirurgiska, 
ortopediska och urologiska åkommor kommer att hanteras när, som han har uppfattat 
det, primärjouren mellan 21.00 och 07.30 helt försvinner. 

Hur säkerställer du att de patienter som kommer till akutmottagningen i 
Lindesberg nattetid med behov av kirurgisk, ortopedisk eller urologisk bedömning 
får en sådan, om det inte finns någon primärjour att tillgå? 
Kommer den norra länsdelen att få mer ambulansresurser för att klara det ökade 
transportbehovet av sjuka? 
Hur många patienter kommer att behöva slussas vidare från Lindesbergs lasarett? 
Om konsekvensen blir allvarligare än det som presenterats för beslutet, kommer 
ni då att återgå till tidigare jourlinjer? 
Alla partier verkar vara överens om att region Örebro län skall bestå av 3 
akutsjukhus. Hur definierar du ett fullvärdigt akutsjukhus? 

Lindesbergs lasarett är även framåt en viktig del av Region Örebro läns sjukvård och 

alla patienter vid Lindesbergs lasarett kommer att få god vård. Förändringarna som nu 
genomförs gäller alla lågt belastade jourlinjer på samtliga tre akutsjukhus och syftet är 
att öka antalet arbetade timmar under dagtid för att på så sätt förbättra tillgängligheten 
för planerad verksamhet. 

Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett ska fortsatt vara öppen dygnet runt och 
primärjouren där kommer inte att försvinna. Den dominerande mängden patienter 
som kommer till akutmottagningen i Lindesberg nattetid tas om hand av 
medicinjouren och denna kommer vara oförändrad. Den del av primärjouren som nu 
reduceras gäller endast för opererande discipliner från 21.00, vilket konkret påverkar 
ett fåtal akuta operationer nattetid. Under hela år 2018 var det bara 26 patienter som 
behövde opereras 21.00-07.00. Av dessa hade flera kunnat anstå till morgondagen 
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eller göras på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) alternativt Karlskoga lasarett. 

Ändå har det funnits en operationsberedskap under alla årets nätter. 

Kommer en patient till akutmottagningen i Lindesberg nattetid så görs en 
standardiserad sjuksköterskebedömning (Retts). Sjuksköterskan har på plats tillgång 
till jourer inom medicin och anestesi och vid behov av ortopedisk- eller kirurgisk 
läkarkompetens kontaktas länets jourhavande kirurg eller ortoped. Därefter kan, i 
enlighet med bedömningen ovan, ett fåtal patienter eventuellt bli hänvisade eller 
transporterade till USÖ alternativt Karlskoga lasarett. 

Hälso och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det blir få patienter som kommer 

att behöva slussas vidare. Patienter som behöver uppsöka akuten vid Lindesbergs 
lasarett uppmanas att först ringa 1177 för en bedömning av var aktuellt vårdbehov 
bäst möts. 

Patienter som hämtas med ambulans kan direkt köras till rätt sjukhus, vilket redan är 
fallet idag vid exempelvis större trauman. I mindre akuta fall kan patienter som söker 
vård nattetid erbjudas tid under dagtid. Mot bakgrund av denna information och detta 
arbetssätt bedöms det totala antalet ambulanstransporter mellan länets tre sjukhus 
kunna minska. 

Akutverksamheten i Region Örebro län ska organiseras på bästa, mest patientsäkra 
och mest resurseffektiva sätt för länets medborgare. Förändringen som nu genomförs 

på Lindesberg lasarett ska och kommer att utvärderas efter sex månader. 
Utvärderingen får utvisa hur väl förändringen har fallit ut. Eventuella justeringar kan 
då göras. Men ett återinförande av jourlinjerna bedöms idag vara som mindre 
sannolikt. 

Det finns ingen absolut definition av ett fullvärdigt akutsjukhus. Alla patienter i norra 
delen av Örebro län kommer även fortsättningsvis att ha tillgång till en fullgod 
akutsjukvård, dygnets alla timmar. Alla tre sjukhus i länet kommer även fortsatt 
fungera som akutsjukhus. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sj ukvårdsnämnden 
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Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 137 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman 
(L) om situationen för A T-läkare 

Diarienummer: 20RS9485 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Willhelm Sundman (L) om situationen för 
A T-läkare, bilaga§ 137. 

Härefter yttrar sig Willhelm Sundman (L). 

www.regionorebrolan.se 102 (113) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-~~~h][: 



• .. , Region Örebro län 1 (2) 

~ 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9485 

Willhelm Sundman (L) 

Svar på interpellation angående situationen för AT
läkare 

Region Örebro län har idag 52 A T-platser (2019). Efter den nationella 
fördelningsmodell som är framräknad efter befolkningens storlek så är vårt uppdrag 
att tillgodose 50 A T-platser per år. I planeringen ligger att regionen år 2021 ska kunna 
ta emot 55 AT-läkare per år. 

För regionen är AT-utbildningen en mycket viktig del i vår verksamhet och en stor 
del av vår rekryteringsgrund för blivande specialistläkare. 

I interpellationen hänvisas till SYLF:s AT-ranking vilken är en viktig enkät för 

regionen men det är också en enkätundersökning med en generellt låg svarsfrekvens. 

Tilläggas kan att enkäten som A T-rankingen baseras på sändes 2020 ut under en tid 

under våren då Region Örebro län hade många covid-patienter och samtidigt höll på 

att färdigställa den nya akutmottagningen i H-huset och jourlinjer ändrades flera 

gånger på kort varsel, vilket berörde AT-läkarnas tjänstgöring. Att utifrån denna enkät 

dra några större slutsatser är svårt och särskilt att jämföra siffror från år till år. 

Ansvariga AT-chefer i Region Örebro län har tillsammans med lokala SYLF

representanter utformat en egen enkät. Denna besvaras direkt i anslutning till att man 

avslutar respektive tjänstgöringsblock och har en stabil och hög svarsfrekvens. 

Fyra gånger per år görs uppföljningar avseende AT-läkarnas möjlighet att uppnå 

lärandemål, introduktion, handledning och kollegialt stöd, arbetsbelastning mm. AT

cheferna har återkommande uppföljningssamtal och dialog förs med ansvariga 

handledare och verksamhetschefer där AT-läkaren tjänstgör vid uppföljningstillfället. 
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Region Örebro län tar AT-läkarnas synpunkter på allvar och arbetar med att förbättra 

de områden som framkommer. Den nämnda AT-rankningen har redovisats för våra 

verksamhetschefer och AT-läkarna sammanställer nu sina reflektioner som ska 

användas i ett gemensamt förbättringsarbete senare i höst. 

Karin Sundin 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 138 Besvarande av interpellation från Sebastian Cehlin 
(M) om när barn med psykisk ohälsa ska få hjälp 

Diarienummer: 20RS9487 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Sebastian Cehlin (M) om när barn med 
psykisk ohälsa ska få hjälp, bilaga§ 138. 

Härefter yttrar sig Sebastian Cehlin (M), Ulrika Björklund (M) och Mats Gunnarsson (MP). 
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Region Örebro län 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9487 

Sebastian Cehlin (M) 

Svar på interpellationen "När ska barn med psykisk 
ohälsa få hjälp?" 

Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Örebro län tar emot fler patienter är någonsin. 
De senaste tio åren har antalet i stort sett fördubblats - från ungefär 2000 barn och 
unga under år 2009 till nästan 4000 under förra året. 

Trots det växer väntetiderna för att få hjälp. Det stämmer dock inte som hävdas i 
interpellationen att väntetiderna i Region Örebro län är näst sämst i landet. Tyvärr är 

det många regioner som har långa väntetider. Men den andel som får fördjupad 
utredning och behandling inom 30 dagar - som nämns i interpellationen - är självklart 
inte tillräcklig. Det bör i och för sig påpekas att det är en större andel av patienterna 
som får en första bedömning inom 30 dagar vilket gör att de med allra störst behov 

kan prioriteras och få hjälp snabbare. 

En viktig förklaring till de ökade väntetiderna är att allt fler söker hjälp. Antalet 
nyanmälningar till barn- och ungdomspsykiatrin har här i länet ökat med 143 procent 
på fem år. Den utvecklingen är tyvärr inte förvånande eftersom det finns många 
tecken på att den psykiska ohälsan ökar bland våra unga. Sedan mitten av 1980-talet 
har till exempel andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska 

symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna uppger nu denna typ av 
besvär. 

För att fler ska få hjälp snabbare pågår ett omfattande förbättringsarbete inom Barn
och ungdomspsykiatrin. Nyligen slutfördes en genomlysning av alla Region Örebro 
läns verksamheter som gör insatser vid psykisk ohälsa hos unga och unga vuxna. Den 
visar att patienter med lindrigare tillstånd i större utsträckning än idag måste få 
behandling inom "första linjen" om väntetiden till psykologisk behandling på 
specialistpsykiatrin ska minska. Därför har ett gemensamt arbete inletts för 
primärvård och psykiatri för att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 
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I våras infördes drop in-mottagning för ADHD-patienter med medicinsk behandling. 

Nu finns ingen väntetid till medicinsk behandling, oavsett diagnos. När det gäller 
psykologisk behandling har ett omställningsarbete genomförts som lett till att fler 
patienter erbjuds behandling i grupp. Det har halverat kön till psykologisk 
behandling. 

I höst införs en nivåstrukturering av neuropsykiatriska utredningar som innebär att 

omfattningen av en utredning kommer anpassas utifrån grad av problematik och 
funktionsnedsättning. Det kommer på sikt öka utredningskapaciteten och därmed 

korta väntetiderna. Dessutom har områdesledningen fattat beslut om att alla som 

jobbar heltid inom barn- och ungdomspsykiatrin ska ta emot fyra patienter om 

dagen, vilket blir en fördubbling jämfört med idag. 

Slutligen är det viktigt att påminna om att Region Örebro län varken kan möta eller 
lösa den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga på egen hand. Detta är ett 
samhälleligt problem och många aktörer behöver satsa mer på förebyggande insatser. 
Skolorna behöver öka kunskaperna om och utveckla sitt arbete med barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så att de kan erbjuda en god 
utbildningsmiljö för alla barn. 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvådsnämnden 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

§ 139 Besvarande av interpellation från Mats Gunnarsson 
(MP) om dags för en prova på-kampanj 

Diarienummer: 20RS9536 

Nina Höijer (S) besvarar en interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om det är dags för en 
prova på-kampanj, bilaga§ 139. 

Härefter yttrar sig Mats Gunnarsson (MP) och Jihad Menhem (V). 
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Sammanträdesdatum Beteckning 

2020-09-24 Dnr: 20RS9536 

Mats Gunnarsson (MP) 

Svar på interpellation om en prova på-kampanj 

Mats Gunnarsson vill ha svar på två frågor i den interpellation han ställt till mig som 
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden. 

• Hur sprids information till de som jobbar inom kollektivtrafiken om vilka 
möjligheter som finns för personer med tex rullstol att åka med allmän 
kollektivtrafik? 

• Är det dags för en prova på- kampanj, riktad till personer med 
färdtjänsttillstånd som ger dem chansen att prova den vanliga 
kollektivtrafiken gratis vid ett antal tillfällen under en begränsad tidsperiod? 

Som svar på den andra frågan är mitt snabba svar, varför inte? Eller, bra förslag. 
För några veckor sedan fick vi tyvärr konstatera att alla länstrafikens bussförare inte 
hade kunskap nog om vilka mått och varianter av rullstolar som på ett trafiksäkert sätt 
kan köras ombord. Det uppmärksammade vi nog alla, då en ung student fick erfara 
det på ett för honom mycket upprörande sätt, då bussvärdar på plats vid Universitetet 
trodde att hans elrullstol inte fick föras ombord. Måtten som gäller är max 120 cm 
lång och 70 cm bred, vikt inklusive personen max 300 kg. Den ska också kunna 
spännas fart, låsas på ett trafiksäkert sätt i bussen, så den inte far i väg vid en ev. 
krock. 

Dagarna efter fick jag kontakt med DHR som uppmärksammade mig på bristande 

information och vi resonerade om vi kunde göra något tillsammans, liknande det som 
Mats föreslår. Men det får naturligtvis vänta tills Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om att avstå att åka kollektivt upphör och särskilt för de som är 
äldre eller tillhör en riskgrupp att bli allvarligt sjuka. 
Då kommer vi få göra många insatser för att få tillbaka resenärer som avstått, men 
också underlätta för nya grupper, och "prova på" är absolut en metod som brukar ge 
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resultat. Då gärna i samverkan med DHR eller andra grupper, för att sprida 

information och för att lära. 

Hur sprids då informationen till Länstrafikens förare om vilka möjligheter som finns 
för personer med t ex rullstol att åka med allmän kollektivtrafik? 

Vi får en del återkoppling från funktionshindrade resenärer att de upplever en 
osäkerhet om de kan få hjälp vid resor i den allmänna kollektivtrafiken. Den 
osäkerheten önskar jag verkligen att de inte ska behöva känna, de ska känna sig 
trygga med att behöver de hjälp med på - och avstigning, ska de få det och det ska 
finnas tydlig information på Länstrafiken hemsida om vilka villkor som gäller. Det 
ska inte få råda tvivel om det. Men vi vet, extra tydligt alldeles nyligen, att det finns 
fall där förare har tolkat resevillkoren fel, alternativt gjort en egen bedömning om vad 

som blir bäst. 

Vi har och kommer än mer tydligt gå ut med förtydliganden om vilka regler som 

gäller på bussarna när det gäller hjälpmedel och villkor, via de trafikbolag som kör i 
vårt län. Vi håller även på sedan en tid tillbaka att ta fram en förarcertifiering som 
innebär att föraren, utöver att säkerställa den vanliga yrkeskompetensen i att köra 

buss (YKB), även ska stärkas i sin kompetens gällande kund- och bemötandefrågor 

Till sist är det också viktigt att de som utfärdar färdtjänsttillstånd, även har tillräcklig 
kunskap om villkoren som gäller inom den allmänna kollektivtrafiken, så att de kan 
informera den som söker färdtjänst, när kollektivtrafiken i stället kan vara ett 
fungerande alternativ. Ex. om hur bussar och infrastruktur tillgänglighetsanpassats 
samt vilken service resenären kan förvänta sig av bussföraren. 

NinaHöijer 
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

§ 140 Valärenden 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att besluta om val enligt följande: 

1 juryman enligt 12 kapitlet§ 4 tryckfrihetsförordningen 2:a gruppen för mandatperioden 
2020-09-24 - 2022-12-3 1 
Manfred Barenfeld (S) 

20RS8845 
1 ordförande i Örebro Länsteater AB efter Lena Källström (S) för tiden 2020-09-24 - 2023-
05-31 
Lennart M Pettersson (S) 

20RS8845 
1 ledamot i Örebro Länsteater AB för tiden 2020-09-24 - 2023-05-31 
Margareta Borg (S) 

20RS8072 
1 ombud till stämman i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen) för tiden 2020-09-24 -
2023-05-31 
Andreas Svahn (S) 

20RS8163 
1 ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden efter Hendrik Biljoo (L) för tiden 2020-09-
24 - 2022-12-31 
Willhelm Sundman (L) 

20RS8341 
1 ledamot i folktandvårdsnämnden efter Christer Jönsson (L) för tiden 2020-09-24 - 2022-
12-31 
Willhelm Sundman (L) 

20RS9131 
1 ersättare i Varuförsörjningsnämnden efter Mats Gunnarsson (MP) för tiden 2020-09-24 -
2022-12-31 
la Malmqvist (MP) 

20RS9735 
1 ledamot i beredning för närsjukvård efter Oscar Lundqvist (SD) för tiden 2020-09-24 -
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

2022-12-31 
Fredrik Dahlberg (SD) 

20RS9736 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

1 ledamot i folktandvårdsnämnden efter Bo Ammer (SO) för tiden 2020-09-24 - 2022-12-
31 
Jan Murman (SD) 

20RS9737 
1 ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte efter Peter Bäckman (SO) för tiden 2020-09-24 -
2023-05-31 
Bo Ammer (SD) 

20RS3253 
1 ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte efter Mats Seijboldt (-)för tiden 2020-09-24 - 2023-
05-31 
Oscar Lundqvist (SD) 

20RS9738 
1 ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Jan Murman (SO) för tiden 2020-09-24 -
2022-12-31 
Bo Ammer (SD) 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

§ 141 Avslutning 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 

Ordföranden informerar om att regionfullmäktige den 11-12 november kommer att hållas i 
Conventum. 

Härefter förklarar ordföranden sammanträdet avslutat klockan 19.08. 
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