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§ 6 Anmälan av interpellationer och frågor 
§ 7 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 

Fredrik Persson (MP) om att starta medborgardialoger vid komplexa 
förändringar 

§ 8 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre 

§ 9 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om att revidera den regionala utvecklingsstrategin 

§ 10 Anmälan av medborgarförslag om kostnaderna och vinsterna för 
ambulansflyg, rädda akuten på Lindesberg och Karlskoga lasarett 

§ 11 Anmälan av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka tillgången och 
tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 

§ 12 Anmälan av motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla 
Fredriksson (SD) om att avbryta samarbetet med Fairtrade 

§ 13 Anmälan av motion från Elin Jensen, Bo Ammer, Daniel Spiik och Gunilla 
Fredriksson (SD) om HBTQ-certifiering 

§ 14 Anmälan av medborgarförslag om att starta ett centrum i länet med 
rehabilitering för långtidssjuka efter covid-19 

§ 15 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och 
Kenneth Lantz (V) om att Region Örebro län arbetar fram en regional 
koldioxidbudget 

§ 16 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att införa riktlinjer kring 
personalföreträdare i nämnder 

§ 1 7 Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2020 
§ 18 Godkännande samt borgen för fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen AB 
§ 19 Bolagsförsäljning och förvärv, investeringar samt borgen för Svealandstrafiken 

AB 
§ 20 Region Örebro läns förvaltnings AB:s förvärv av aktier i Alfred Nobel Science 

Park AB 
§ 21 Program för Hållbar utveckling 2021-2025 
§ 22 Redovisning av besvarade medborgarförslag 
§ 23 Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 

om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande 
sjukvårdspersonal 

§ 24 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) 
om att utgå från klimatmålen i alla beslut 

§ 25 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att 
vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME-CFS 

§ 26 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), avskaffa de orättvisa avgifterna 
för hjälpmedel 

§ 27 Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om att införa möjligheten 
att emittera gröna obligationer för framtida investeringar i Region Örebro län 

§ 28 Allmän frågestund för ledamöterna 
§ 29 Besvarande av interpellation från Patrik Nyström (SD) om upphandling av 

förlossningsverksamhet samt finansiering vid Karlskoga lasarett 
§ 30 Besvarande av interpellation från Pär-Ove Lindqvist (M) om förändrade 
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Regionfullmäktige 2021-02-11 

jourlinjer vid Lindesbergs lasarett 
§ 31 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om behovet av 

information kring vaccineringen mot covid-19 
§ 32 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman (L) om att ingen ska 

behöva känna sig otrygg på ett tåg i länet 
§ 33 Besvarande av interpellation från Anna Ågerfalk (L) om att ingen ska gå före i 

vaccinationskön 
§ 34 Besvarande av fråga från Oskar Svärd (M) om munskydd i kollektivtrafiken 
§ 35 Besvarande av fråga från Sebastian Cehlin (M) om vaccinering av 

vaccinationspersonal 
§ 36 Valärenden 
§ 3 7 Avslutning 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

§ 1 Sammanträdets öppnande 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Regionfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, åhörare, medarbetare inom 
Region Örebro län och företrädare för massmedia välkomna till dagens sammanträde. 

Sammanträdet förklaras härefter öppnat. 

Ordföranden informerar om att partiföreträdarna för partierna i regionfullmäktige har 
med anledning av den pågående pandemin gjort en överenskommelse. 
Överenskommelsen innebär att partierna av smittskyddsskäl har kommit överens om 
kvittning vid fullmäktigemötet. 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
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Regionfullmäktige 

§ 2 Upprop 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Valkrets Örebro läns Södra (Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommuner): 
Andreas Svahn (S) 
Susanne Stenlund (S) 
Kenneth Lantz (V) 
Oskar Svärd (M) 

Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner): 
Nina Höijer (S) 
Johanna Svärd (S) 
Ola Karlsson (M) 
Patrik Nyström (SD) 

Valkrets Örebro - Lekeberg: 
Karin Sundin (S) 
Iren Lejegren (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Azra Prepic (S) 
Fredrika Jakobsen (S) 
Gunnel Kask (S) 
Ulrika Björklund (M) 
Håkan Söderman (M) 
Katarina Tolgfors (M), §§ 1-29 
Anna Stark (M), §§ 30-37 
Anna Ågerfalk (L) 
Willhelm Sundman (L) 
Ewa Sundkvist (KD) 
Magnus Lagergren (KD) 
Bo Rudolfsson (KD) 
Margareta Carlsson (V) 
Andreas Tranderyd (MP) 
Pia Frohman (MP) 
Emilia Molin (C) 
Charlotte Edberger (C) 
Daniel Spiik (SD) 
Bo Ammer (SD) 
Habib Brini (SD) 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora 
kommuner): 
Solweig Oscarsson (S) 
Zaki Habib (S) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Maria Odheim Nielsen (V) 
Tom Persson (SD) 
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Regionfullmäktige 

§ 3 Aktuell regioninformation 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Vaccinationssamordnare Inger Nordin Olsson informerar om arbetet med 
vaccinering mot covid-19. Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. 
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Regionfullmäktige 

§ 4 Protokollsjustering 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, 
den 17 februari 2021, klockan 16.00, samt 

att ordföranden, Ewa Sundkvist (KD) och Kenneth Lantz (V) med Magnus Lagergren 
(KD) och Maria Odheim Nielsen (V) som ersättare ska justera protokollet. 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 5 Skrivelser till regionfullmäktige 

Sammanfattning 

20RS12440 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av Region Örebro läns 
anpassning till lag (2018: 1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster. 

20RS12442 
Regionens revisorer och överlämnat revisionsrapporten Granskning av systematisk 
kvalitetsförbättring av patientsäkerhetsarbete. 

20RS12443 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av ägarstyming av hel
och delägda bolag. 

21RS482 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av Region Örebro läns 
kontinuitetsplanering. 

21RS595 
Patientnämnden har överlämnat halvårsanalys 2020 Noll koll och alldeles ensam. 

20RS12287 
Ellen Leijen (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård. 

20RS12458 
Emelie Jaxell (M) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

20RS12706 
Tommy Botström (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
servicenämnden. 

20RS13279 
Anneli Mylly (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som ledamot i 
regionfullmäktige och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

21RS165 
Kerstin Bergström Persson (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som 
ledamot i regionfullmäktige och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

21RS209 
Jeanette Nilsson (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. 
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21RS478 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Magnus Storm (C) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
servicenämnden. 

21RS609 
Sven-Olof Reinholdsson (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som 
ersättare i regionfullmäktige och ledamot i beredning för närsjukvård. 

21RS620 
Sergej Salnikov (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i 
regionfullmäktige, ersättare i regional tillväxtnämnd och ersättare i Mälardalsrådets 
rådsmöte. 

21RS1081 
Leif Lewin (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

19RS2510 
Svar på skrivelse från medborgare angående barnmorskor i Karlskoga, 19RS2510. 

Facebookinlägg från medborgare angående kvinnosjukvården i Karlskoga. 

20RS1035-274,276,289,313,318,319,329,333,21RS101-ll, 13 
Skrivelse från medborgare med synpunkter på Region Örebro läns ledning. 

21RS1089 
Azra Prepic (S) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i hälso
och sjukvårdsnämnden. 

21RS1150 
Patientnämnden har överlämnat rapporten Vårdgivarnas svar på patienters synpunkter och 
klagomål. 

21RS1231 
Charlie Jarl (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

21RS1305 
Willhelm Sundman (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot 
i forsknings- och utbildningsnämnden. 

21RS1306 
Henrik Johansson (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
servicenämnden. 
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Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

att bevilja begärda entledigande från Ellen Leijen (S), Emelie Jaxell (M), Tommy Botström 
(S), Anneli Mylly (V), Kerstin Bergström Persson (S), Jeanette Nilsson (L), Magnus Storm 
(C), Sven-Olof Reinholdsson (S), Sergej Salnikov (SD), Leif Lewin (S), Azra Prepic (S), 
Charlie Jarl (V), Willhelm Sundman (L) coh Henrik Johansson (L), samt 

att överlämna relevanta skrivelser till valberedningen och Länsstyrelsen i Örebro län. 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 6 Anmälan av interpellationer och frågor 

Sammanfattning 

20RS12342 
Patrik Nyström (SD) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om upphandling av förlossningsverksamhet samt 
finansiering vid Karlskoga lasarett, bilaga § 6.1. 

21RS655 
Pär-Ove Lindkvist (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om förändrade jourlinjer vid Lindesbergs lasarett, 
bilaga § 6:2. 

21RS855 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Karin Sundin (S) om behovet av information kring vaccineringen mot 
covid-19, bilaga§ 6:3 . 

21RS951 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden, Nina Höijer (S) om att ingen ska behöva känna sig otrygg på ett 
tåg i länet, bilaga § 6:4. 

21RS1139 
Anna Ågerfalk (L) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 
Karin Sundin (S) om att ingen ska gå före i vaccinationskön, bilaga§ 6:5. 

21RS1227 
Oskar Svärd (M) har ställt en fråga till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Nina Höijer 
(S) om munskydd i kollektivtrafiken, bilaga § 6:6. 

21RS1273 
Sebastian Cehlin (M) har ställt en fråga till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 
Karin Sundin (S) om vaccinering av vaccinationspersonal, bilaga§ 6.7. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att interpellationerna och frågorna får ställas. 
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Bilaga§ 6:1 

c)t!er(j~b-afentå 
Orebro län 

2020-11-25 

Interpellation Sverigedemokraterna Örebro län 

Upphandling av förlossningsverksamhet samt finansiering vid Karlskoga 

lasarett. 
Till: Ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden Karin Sundin 

Den politiska majoriteten i Region Örebro län har fattat beslut om att förlossningsverksamheten med 

närliggande verksamheter skall läggas ut på upphandling till privata aktörer. Uppdraget beskriver inte 

vilka verksamheter som skall ingå i upphandlingen, dessutom saknas redovisning av de ekonomiska 

konsekvenser som kommer att uppstå om en privat aktör kommer in i bilden. 

Vad som är känt idag är, att kostnaden för att patientsäkra förlossningen i Karlskoga utifrån den 

politiska majoritetens prioriteringar i regional regi kommer att öka driftkostnaderna med 20-25 

miljoner kronor. 

En privat aktör kommer givetvis att bedriva sin verksamhet i syfte att göra vinst på sina verksamheter, 

vidare kommer närliggande verksamheter som kommer att ingå i en upphandling påverka Region 

Örebro Läns hälso-och sjukvårdskostnader starkt negativt. 

Därför frågar Sverigedemokraterna Örebro län 

Hur säkerställs det akuta omhändertagandet av ett nyfött barn bättre med en privat aktör? 

På vilket sätt skall neonatalsjukvården samverka med en privat aktör utifrån de krav som senare 

framställts i utredningar vad gäller sjuktransporter samt tillgång till neonatalläkare? 

Vilka verksamheter anser du kan säljas ut från Karlskoga lasarett? 

Anser du att kvinnosjukvården är jämlik i Region Örebro Län? 

Har det gjorts några analyser rörande de ekonomiska kostnaderna i att lägga ut förlossningen med 

tillhörande verksamheter på upphandling? 

Patrik Nyström 

Sverigedemokraterna Örebro län 
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Lindesberg 210115 

Interpellation 

Ankom 
Regionkansliet 

2021 ~01- 2 0 
.;_ I R}:i 0135 - J 

Bilaga§ 6:2 

M 
Till: Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin Sundin angående förändrade 
jourlinjer vid Lindesbergs lasarett 

För ati,:i1kerställa att akutverksamheten i länet fungerar så bra som möjligt är det 
viktigt att följa upp konsekvenserna av de förändrade jourlinjerna vid Lindesbergs 
lasarett. Man har tidigare gjort bedömning att det är få patienter som kommer behöva 
slussas vidare och att den dominerande mängden patienter som kommer till 
akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett nattetid kommer tas omhand av den 
oförändrade medicinjouren där. Men hur går det för de som bland annat behöver få 
sina sår sydda, blåsor tömda och benbrott åtgärdade kvällar och helger efter de 
förändrade jourlinjerna? 

Även om en utvärdering har utlovats sex månader efter införandet är det viktigt att 
dessa förändringar följs upp kontinuerligt och jag vill därför ställa följande frågor: 

• Hur många patienter som tillhör Lindesbergs lasaretts upptagningsområde och 
skulle.blivit behandlade för kirurgiska och ortopediska besvär på kvälls- och 
nattetid på Lindesbergs lasarett har sänts vidare till andra vårdinrättningar 
pga. neddragningen av jourlinjerna? Dels med ambulans. Dels med egen 
transport. 

• Hur många patienter har besökt Lindesbergs lasarett och blivit hemsända med 
ordinationen att återkomma efterföljande dag, eller efterföljande vardag pga. 
neddragningen av jourlinje? 

• Har akutmottagningarna i Örebro och Karlskoga upplevt några negativa 
effekter kvälls- och nattetid pga. ökad tillströmning av personer från 
Lindesbergs lasaretts upptagningsområde? 

• Har akutmottagningarna i Örebro och Karlskoga fått sätta in extrapersonal 
kvälls- och nattetid pga. ökad tillströmning av patienter från Lindesbergs 
lasaretts upptagningsområde? 

• Hur många inlagda patienter på Lindesbergs lasarett har fått skickas till annan 
vårdinrättning pga. neddragningen av jourlinjerna? 

• Upplever du att beslutet hittills fått önskade konsekvenser? 

., ~ ·· ."- -7..::• 

Pär-Ove Lindqvist 
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TILL REGIO N FULL MÄKTIG I REG ION ÖREBRO LÄN 

Bilaga§ •• 

Liberalerna 
Interpellation Till Hälso- och 

sjukvårdsnämndens ordförande 
Karin Sundin 

Om behovet av information kring vaccineringen mot 
covid-19 

För att ta oss ur pandemin är vaccineringen en ovärderlig byggsten. Det enda sättet vi kan minska 
spridningen och insjuknandet långsiktigt är genom att stora delar av befolkningen tar sitt ansvar och 
låter sig vaccineras. Många av oss är medvetna om detta och är inställda på att låta oss vaccineras så 
fort tillfället ges, men vi ska inte ta det för givet att alla har den inställningen. 

På sociala medier och i samhället finns allt från tvivelaktigt information till direkta 
konspirationsteorier kring Covid-19 och vaccinet mot viruset. Lägg där till att det redan finns ett 
litet men starkt motstånd mot vaccin generellt inom små grupper som aktivt sprids på sociala 
medier. Detta obefogade motstånd och spridandet av rent felaktig information mot vaccinet måste 
bemötas med fakta. 

Samtidigt finns det invånare i vårt län som inte kan tillgodogöra sig information lika lätt som andra. 
Det kan handla om läs svårigheter kopplade till funktionshinder eller begränsade språkkunskaper, 
men även om ett utanförskap från samhällets och Regionens ordinarie informationskanaler. 

Under de senaste veckorna har det rapporterats hur åsikter och ideer om både viruset och vaccinet 
spridits i olika Facebookgrupper. Spridningen av inlägg i dessa grupper kan i vissa kretsar ha en 
större exponering än officiell information från det offentliga. Den som bor i Sverige och inte 
behärskar språket men fortfarande söker information kan riskera att få felaktig eller rent skadliga 
besked genom olika social medier och websidor. 

Alla invånare måste få tillgång till korrekta upplysningar på ett sätt som de kan ta till sig gällande 
vaccineringen. Det handlar om en rättvisefråga där ingen länsinvånare ska lämnas utan pålitlig 
information från pålitliga källor i en tid som denna. 

· DÄR FÖ R VILL J AG FRÅ GA: 

• Hur kommer Region Örebro län säkerställa att alla invånare i länet får tydlig information om 
vaccineringen på ett språk som de kan förstå? 

• Hur arbetar Region Örebro län för att bemöta motarbetande information från 
vaccinmotståndare? 

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 
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TIL L REG IO N FULLMÄKTIG I REG ION Ö REBR O LÄN 

Interpellation Till 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Nina Höjer 

ö11aga s o:q 

I. 
Liberalerna 

Ingen ska behöva känna sig otrygg på ett tåg i länet 

Alla invånare ska känna sig trygga när de använder de tjänster och service som Regionen är en del 
av att tillhandahålla. Det gäller även den kollektivtrafik som Regionen ansvarar för. 

Stora delar av länets invånare förlitar sig på tågtrafik mellan länets kommuner för arbetspendling 
och utan den möjligheten är det inte säkert att de skulle kunna bo kvar i sin kommun om de vill 
behålla sitt arbete. 

Kumla kommun är en av de kommuner som har en större nattbefolkning än dagbefolkning. Det 
innebär att det är fler som pendlar ut från Kumla än som pendlar in. Antalet som pendlar ut från 
kommunen för att nå sitt arbetsställe är även fler än det totala antalet arbetstillfällen i kommunen 
som helhet. Kumla kommun är därför högst beroende av att pendlingen och 
kollektivtrafikförbindelsena till länets andra kommuner fungerar. 

Grundläggande trygghet inom kollektivtrafiken där tåg och bussar kommer i tid är en del av den 
pålitlighet vi som ansvariga måste säkerställa. Säkerheten och den personliga tryggheten för våra 
resenärer och anställda inom verksamheten måste även den vara ett självklart uppdrag för Regionen 
att garantera. 

I Nerikes Allehanda beskrivs sträckan Örebro-Kumla-Hallsberg som en av de större 
problemsträckorna och tryggheten för resenärer och personal har fallerat till den grad att facket 
överväger skyddsstop, vilket innebär att tågen inte längre stannar på tågstationen i Kumla. Det här 
skulle vara förödande för näringslivet, kommunen och de personliga livsöden som i en tid av 
osäkerhet får ännu en kris att hantera. 

Som en av de stora aktörerna som tillhandahåller kollektivtrafik och regionala tågförbindelser har 
regionen ett ansvar att upprätthålla ordning och säkerhet för alla resenärer i länet. Länsinvånarna 
ska känna sig säkra och inte behöva oroa sig för sin personliga trygghet när de väntar på en 
tågförbindelse eller när de reser med tåg i länet. Det kan inte accepteras att skadegörelse, hot och 
våld blir en del av kollektivtrafikresenärers vardag inom Örebro län och särskilt inte inom den 
kollektivtrafik som Region Örebro län är direkt ansvariga för att tillhandahålla. 

DÄR FÖ R VILL JAG FRÅG A : 

• Hur arbetar Region Örebro län för att öka tryggheten i kollektivtrafiken? 

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 
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Bilaga§ 6:5 

TILL REGIONFULLMÄKTIG I REGION ÖREBRO LÄN • 
lnterpe latiQn 

Liberalerna 
Till Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande 
Karin Sundin 

Ingen ska gå före i vaccinationskön 
I dagarna har det rapporterats ett flertal incidenter runt om i landet där verksamhetschefer ansvariga 
för verkställandet av vaccineringen låtit vaccinera andra personer än de prioriteringsordningen 
föreskrivit. 

Regioner från No1Tbotten i norr tilJ Halland i söder har startat utredningar för att klargöra all rätt 
personer verkJigen är de som fått tillgång till vaccination. Detta etlersom det finns uppgifter som 
visar på att såväl chefer som andra anställda, och ibland til1 och med anhöriga till dessa, gått före i 
kön till Corona vaccin, trots att de inte anses vara inom den prioriterade gruppen. Samtidigt väntar 
tusentals inom äldrevården på sin första spruta. 

Det finns alltså flertalet platser i landet där den beslutade prioriteringen av grupper som ska 
vaccineras först inte följs. Samt att det på vissa platser ändras i prioriteringsordningen utan någon 
tydlig förklaring ti Il ett sådant bes!'ut. 

Nu när det vaccin vi alla hoppades skulle på allvar sätta igång massvaccinationen i Sverige inte blir 
godkänt för att användas till de som är äldre än 65 års ålder blir problemet än mer allvarligt. 

De som har gått före i kön och blivit vaccinerade av vaccin från Pfizcr eller Moderna har tagit en 
dos från de som nu inte kan bli vaccinerade med Astra Senecas vaccin. Det här är synnerligen 
allvarligt ur en folkhälso- och smittskyddsperspektiv men även moraliskt hänsynslöst agerande från 
den som sätter sig själv föra de sjukaste och sköraste i vårt samhälle. 

Har detta förekommit är det inte något annat än korruption och ett utnyt~jande av sin ställning inom 
det offentliga för att gynna sig själv och sina närstående. Det strider emot allt vad vi vill och vad 
samhället förväntar sig att den offentliga förvaltningen ska utgå ifrån. 

DÄRFÖR VILL JAG FRÅGA : 

• Vet vi om det i Örebro län bar förekommit vaccinering av person ur icke prioriterad_ grupp? 

. • Hm· säkerställer Region Örebro län att vaccineringen genomförs i enlighet med beslutad 
prioriteringsordning? 

-, 
För Liberalerna 
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Enkel fråga 

Till Karin Sundin (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 

Angående vaccinering av vaccinationspersonal 

Bilaga§ 6:6 

Det är många som vill hjälpa till med vaccinationsarbetet i vår region. Under bara några få 
månader har ett stort antal personer anmält sitt intresse och flera hundra har hittills fått en 
tillfällig anställning för att stötta upp i arbetet kring vaccinationerna. Både pensionerad 
vårdpersonal och frivilliga behövs för att klara av den stora massvaccineringen som snart 
startar. Region Örebro län har som bekant valt att aktivt söka personal utanför organisationen 
då den ordinarie personalen redan är hårt pressad på grund av rådande Covid-läge. 

En relevant och viktig fråga som uppkommit i samband med rekryteringen är hur regionen 
tänker kring vaccinering av personal som ska arbeta med vaccinationerna. Då många personer 
som anmält sitt intresse är 70 år eller äldre är det av stor vikt att reda ut denna fråga. 

Därför undrar jag: 

Kommer Region Örebro län att vaccinera personal som hjälper till med 
vaccinationerna, innan de går in i tjänst? 
Om så inte är fallet, ser du några risker med att personer som är tänkta att arbeta med 
vaccineringen tackar nej och att vi därmed riskerar att gå miste om viktig personal? 

Sebastian Cehlin (M) 
2e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Bilaga§ 6:7 

M 
Enkel fråga 
Till Nina Höljer (S), Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Med anledning av munskydd i kollektivtrafiken 

Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka 
plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor 
vanligtvis reser: klockan 7-9 samt 16-18 vardagar. Beslutet gäller från den 7/1 - 21. 

I ett inslag i P4 Örebro kunde vi höra Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef, om situationen 
kring munskydd. En uppskattad siffra är att endast 60% använder munskydd vid angivna 
tider. 

Det är av stor vikt att dessa regler följs för att minska smittspridningen, annars hade inte 
munskydd mellan dessa tider varit uppe för beslut. 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor: 

• Kommer du tillsätta en snabbutredning för att se om vi ska införa kontrollanter för att 
se till att rekommendationerna följs? 

• Vilka insatser kommer göras för att fler ska använda sig av munskydd under angivna 
tider? 
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2:e vice Ordförande, 
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• ~ , Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 7 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika 
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att starta 
medborgardialoger vid komplexa förändringar 

Diarienummer: 20RS12470 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om att starta medborgardialoger vid komplexa förändringar. 

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

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (MP) om att starta medborgardialoger 
vid komplexa förändringar 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om att 
starta medborgardialoger vid komplexa förändringar, bilaga § 7 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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Ankom 
Regionkansliet 

2020 -11- 2 7 

miljöpartiet de gråna 

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 2020-11-27 

MOTION 

Starta medborgardialoger vid komplexa förändringar 

Region Örebro län står inför en mängd utmaningar i framtiden. Den demografiska 

utvecklingen tillsammans med ekonomin och kompetensfrågan driver fram nödvändiga 

organisations- och verksamhetsförändringar. Ett exempel på detta är nivåstrukturering och 

införandet av länsklinikerna. Dessa komplexa förändringar gjordes för sex år sedan och ännu 

debatteras nyttan och effekten. 

Förändringarna inom för1ossningsvården i Karlskoga och jourlinjerna i Lindesberg har också 

skapat en förtroendeklyfta me1lan den centrala regionpolitiska ledningen och invånare i 

delar av länet. Det här är en varningssignal till politiken. Det demokratiska systemet måste 

ge berörda länsinvånare inflytande och möjlighet till dialog när förslag på avgörande 

förändringar presenteras. 

Den sociala stabiliteten bygger på tillit som i sin tur bygger på information och dialog. Ett 

ömsesidigt kontrakt. Genom dialoger får invånarna möjligheter att själva påverka sin 

vardagsmiljö och känslan av vanmakt undviks. 

Därför vill vi att regionfullmäktige beslutar att medborgardialoger ska hållas inför beslut av 

större karaktär. Dialogerna ska föras på ett väl beforskat och utarbetat vis och verkligen 

inbjuda till inflytande och ömsesidigt lärande mellan region och lokalsamhälle eller, i 

berörda fall, patientgrupp. SKR har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en 

modell för just denna typ av medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor 

som skapar spänning och konflikt i samhället. SKR erbjuder nu kommuner och regioner att 

delta i detta nätverk. 
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Miljöpartiet föreslår fullmäktige besluta 

att uppdra åt nämnder och styrelser att, iniör beslut av större karaktär 
och komplexitet, hålla medborgardialoger med berörda 
lokalsamhällen/ grupper 

att regionen ansluter sig till SKR:s nätverk och inför den modell som där 
forskats fram för framgångsrika medborgardialoger 

För Miljöpartiet de gröna 

Mats Gunnarsson MonikaAune Fredrik Persson 
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• ~ 1 Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 8 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika 
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för 
skydd mot bältros för äldre 

Diarienummer: 20RS12471 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), och 
Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre. 

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

Besluts underlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för skydd mot 
bältros för äldre 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om 
gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre, bilaga § 8 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

www.regionorebrolan.se 24 (94) 
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Ankom 
Regionkansliet 

2020 ··11- 2 7 

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 

Bilaga§ 8 

MOTION 2020-11-27 

Gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre 

Idag finns det omfattande nationella vaccinationsprogram där ett bra grundskydd ges till barn 
som växer upp i Sverige. Under senare år har också värdet av vaccination mot olika 
åkommor bland äldre uppmärksammats som ett bra sätt att minska lidande men också 
minska belastning på vården. Att minska trycket på vården INNAN sjukdom /skador inträffar 
kan kosta i början men sedan spara mycket resurser. 

Regionerna gör lite olika vägval och vår region har nyligen lagt till vaccination mot 
pneumokocker till äldre personer som ytterligare ett verktyg för att förebygga ohälsa. I andra 
regioner har också vaccination mot sjukdomen bältros tagits med som ett erbjudande för 
äldre eller personer i riskgrupper. Bältros är en sjukdom som kan vålla mycket obehag och 
där inga smärtstillande mediciner hjälper i svåra fall. I vår region drabbas mellan 500-1000 
personer per år av bältros vilket ger mycket lidande och skapar i många fall belastning på 
vården. 

< Miljöpartiet de gröna tycker inte att möjligheten att skydda sig mot bältros skall bero på 
medborgares privata ekonomi. Det finns möjlighet att på eget initiativ få vaccination men den 
kostar då från 1400 kronor och upp över 2000 kronor. En kostnad som kan vara svår för 
många seniorer med låg pension. 

Miljöpartiet de Gröna föreslår därför fullmäktige besluta 

Att ge hälso och sjukvårdsnämnden i uppdrag att erbjuda äldre personer över 60 års 
ålder gratis vaccin mot bältros 

Att ge hälso och sjukvårdsnämnden i uppdrag att undersöka om det finns andra 
riskgrupper i yngre åldrar som också skulle ha stor nytta av en dylik vaccination 
kostnadsfritt. 

~~ 
Mats Gunnarsson Fredrik Persson 
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• ~ 1 Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 9 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika 
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att revidera den 
regionala utvecklingsstrategin 

Diarienummer: 20RS12472 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och 
Fredrik Persson (MP) om att revidera den regionala utvecklingsstrategin. 

Motionen har överlämnats till förvaltningen Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Besluts underlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021 -02- 11 , anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (MP) om att revidera den regionala 
utvecklingsstrategin 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP) om att 
revidera den regionala utvecklingsstrategin, bilaga § 9 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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Ankom 

Regionkansliet 

2020 -11- 2 7 

·r öpartiet de gröna 

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 2020-11-27 

MOTION 

Revidera den regionala utvecklingsstrategin 

Klimatkrisen är vår och mänsklighetens största utmaning. Krafttag krävs alltså för 
att anpassa men också för att vända utvecklingen. Människan måste hejda 
uppvärmningen av planeten och det enda sättet är att minska utsläppen av 
klimatfarliga gaser. FN:s klimatpanel talar om att mänskligheten har cirka 10 år på 
sig att göra drastiska åtgärder för att sänka de fossila utsläppen. 

Regeringen beslutade i juli 2015 om en nationell strategi för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft 2015-2020. I strategin framgår att jämställdhets-, integrations-, 
klimat- och miljöperspektiven samt det ekonomiska perspektivet på ett tydligt sätt 
ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Uppdraget bidrar även till att stärka 
genomförandet av Agenda 2030 på regional nivå. 

Det regionala utvecklingsuppdraget möjliggör alltså att regionen kan bli en stark 
aktör för att driva på en hållbar framtid för länet. För att påskynda den delen av 
arbetet beslöt regeringen för drygt ett år sedan att ge Tillväxtverket i uppdrag att 
utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. 
De insatser som ska genomföras inom uppdraget ska leda till att ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet integreras i ordinarie verksamhet. Uppdraget ska därmed 
att stärka redan pågående processer med hållbar utveckling på regional nivå. 

I regionens utvecklingsprogram RUS finns höga ambitioner för hållbarhet och 
sänkning av fossila utsläpp. Tyvärr finns också tillväxtmål i samma program som 
bidrar till en ökning av utsläppen. Ett exempel är Örebro Airport och skattebidrag till 
andra företag som direkt ökar fossila utsläpp. Mätningar visar också att de fossila 
utsläppen i länet stiger. 
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Därför vill Miljöpartiet att RUS revideras så att kampen mot klimatkrisen blir 
överordnad andra utvecklingsmål, i enlighet med klimatmålen i Agenda 2030 och 
Sveriges regerings ambitioner. 

Miljöpartiet föreslår fullmäktige besluta 

att den regionala utvecklingsstrategin revideras så att målen om hållbar 
utveckling blir överordnad andra utvecklingsmål 

För Miljöpartiet de gröna 

Mats Gunnarsson MonikaAune Fredrik Persson 
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• ~ a Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 10 Anmälan av medborgarförslag om kostnaderna och 
vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på Lindesberg och 
Karlskoga lasarett 

Diarienummer: 20RS12656 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 3 december 2020 
om kostnaderna och vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på Karlskoga och Lindesbergs 
lasarett. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionkansliet - staben för ekonomi. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av medborgarförslag om 

kostnaderna och vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på Karlskoga och 
Lindesbergs lasarett. 

• Medborgarförslag, kostnader och vinsterna för ambulansflyg, rädda akuten på 
Karlskoga och Lindesberg, bilaga § 10 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Förslagsställaren 
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• ~ 1 Region Örebro län 
~ 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn 

michael 

Förslaget (Kortfattat namn) 

Efternamn 

tuff 

Avvakta/ stoppa förslaget om delägarskap i ambulansflygplans verksamhet 

Bilaga§ 10 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarfärs/ag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 
Medborgarförslag till RÖL 
Med anledning av att regionen skall ingår i ett flygbolag som del ägs av RÖL tillsammans med 
andra Regioner för ambulansflyg. 
Bakgrund. Information utåt har varit knapphändig om detta stor utgiftspost för regionen och det 
kan knappast har kommit vid en mindre lämplig tidpunkt. Även i gynnsamma ekonomiska tider 
skulle detta vara en utgift som måste kommer under rubriken " mindre nödvändig " gentemot 
många andra som står under rubriken Högsta prioritering " . Nu verkar det gå mot 
beslut/genomförande snart och då är det i högsta grad en utgift man måste fundera över en gång 
till . lts never too late to stop 
Vårt förslag är 1. Detta skall läggs i malpåse helt och hållit pga sina omfattande kostnader och 
stora driftskostnaderna årligen. Vinsterna för det enskilda region är för lite för att motivera så 
stora åtagande när hela sjukvården gå på knäna. Obs! oavsett hur långt gångna planerna är! 

2. Regionen återremittera för förnyade budgeterings uppdateringar, behövs 
beprövande om i de nya situationer som Covid 19 innebära att detta är en investering som bör 
avvaktas till bättre tider och när man vet fullt ut vad covid 19 ha kostat regionen efter bidrag från 
staten, och vad återuppbyggnad av lager, förberedelse inom beredskap och personalbehov för 
nya liknande händelse så att man klara att hantera på ett bättre sätt. Återigen oavsett hur långt 
gångna man är i frågan. 
Motiveringar. 
Det ha gått en tid sedan original handlingarna togs fram med en budget på 700 miljoner plus och 
driftskostnader på det årligen där siffrorna är svårt att ta fram utan att vet mer ingående vilken 
andel man ha, men de siffrorna som ha nämnts är höga hur man än ser på det. Det enda rätta 
sättet att se på det är sparade pengar mot nuvarande kostnader/ alternativ förbättrat vård 
transporter som värderas så pass högt att det motiveras en mer kostnad. Det skulle kunna 
jämföras med t.ex att en förlossnings avdelning inom regionen skall kunna ha full bemanning för 
neonatalvård@ 20 miljoner per är för att rädda ca 10tal sjuka nyfödda barn. Klara det inte 
sådana kalkylen skall det definitivt ifrågasättas. 

Covid 19 ha ställt till det reellt för sjukvården - detta kunde ingen förutse, då är det ännu 
mer motiverat med att tänker om i diskussionen om nödvändighet av just detta väldigt hög utgift 
som per liv räddat, utöver det som finns möjligt idag med befintligt system, kan bli en svår 
ekvation att stå för. Det är inte så att många riskera att dö pga att detta utebli, mer än 
tidsförlängning innan man kommer till värddestinationen. 

Även andra delar av vården är väldigt utsatta just nu och det är inte orimligt att tror att 
personalkostnader kommer att ökas väsentligt när man måste ha bättre täckning för att personal 
skall orka med den högre belastning ett Pandemi innebär under långa perioder, som i sin tur 
innebära ännu längre perioder med underbemanningen pga semesteruttag och sjukdomar som 
är direkt följd av Covid situationen. Detta sluka högkvalificerad personal som kunde användas 
bättre. 

Man kan lista upp hur många anledningar som helst för att INTE fortsätter vara med i 
detta oroiekt men väldiat få motiverinaar för att man ska medverkan. soeciellt i en verksamhet 

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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MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn 

michael 

Förslaget (Kortfattat namn) 

Efternamn 

luff 

forts. avvakta/stoppa förslaget om delägarskap i ambulansflygplans verksamhet 

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

Man kan lista upp hur många anledningar som helst för att INTE vara med i detta projekt 
men väldigt få motiveringar för att man ska medverkan, speciellt i en verksamhet som inte ha 
vård som huvudämne utan mer drift av flygplan och underhåll därav. Det anse vi det finns andra 
som kan bedriva på ett bättre sätt 

Med vänliga hälsningar 
Rädda akuten Karlskoga & Lindesberg. 
genom Michael Luff. 
(ber om ursäkt för ev. brister i Svensk stavning/grammatik. 

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

31 (94) 

2 (2) 



• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 11 Anmälan av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka 
tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 

Diarienummer: 20RS12715 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Ola Karlsson (M) till Region Örebro län den 3 
december 2020 stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av motion från Ola Karlsson 

(M) om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 
• Motion - Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen, bilaga § 11 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

www.regionorebrolan.se 32 (94) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post rng;oo,o@~~V-



Till regionfullmäktige i Region Örebro län 

Motion 

2020-12-04 

. . . . . .. 

M 
Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen 

Jag vill att Regionen snabbt utvecklar digitala verktyg och ordnar en organisation så att det 
blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen och på äldreboendet att snabb få tillgång till, 
och kunna konsultera, en specialistläkare. 

Corona-pandemin har satt blixtbelysning på frågan om läkartillgång i äldreomsorgen. När så 
förfärande många gamla dör i en pandemi måste frågan ställas om hur vi kan förbättra 
tillgången till läkare och annan sjukvårdpersonal både i äldreomsorgen och på särskilda 
äldreboenden. 

Det har varit väl känt under många, långa år att det finns brister i samverkan mellan 
sjukvården å ena sidan och äldreomsorgen och äldreboenden å den andra. Många åtgärder 
har gjorts, allt från Ädel-reformen, förändrad lagstiftning för utskrivningsklara, särskilda SKL
projekt till lokala och regionala samverkansprojekt. 

Fortfarande är det så att sjuka äldre riskerar att "ramla mellan stolarna" och fara illa, eller 
inte få optimal behandling, när samverkan mellan den kommunala äldreomsorgen och 
regionens sjukvård brister. Det är också väl känt att sjukvården inte är särskilt väl anpassad, 
vare sig till äldre med kroniska sjukdomar, eller till gruppen "mest sjuka äldre". Bristen på 
kontinuitet och fasta läkare på vårdcentralerna slår hårt mot äldre med kroniska sjukdomar 
och specialistvårdens organisation i stuprör är sällsynt olämplig för många multisjuka äldre. 

Ett annat mycket stort problem är svårigheten att dela information om den äldre patienten 
mellan äldreomsorg och sjukvård. Bokstavligen livsviktig information är inte alltid tillgänglig 
för personalen i sjukvården eller äldreomsorgen om de är på fel sida av 
organisationsgränsen. En förändrad lagstiftning skulle kunna rädda liv, men en 
handlingsförlamad minister agerar bromskloss. 

Det som nu blivit akut aktuellt är bristen på tillgängliga läkare i äldreomsorgen. Många äldre 
i äldreomsorgen eller på äldreboenden lider av olika sjukdomar. Den kommunala (och 
privata) äldreomsorgen har inga egna läkare utan måste förlita sig på regionernas läkare på 
vårdcentralerna. Den planerade verksamheten fungerar ofta väl men vid mer akuta problem 
riskerar det att brista. 

Många gånger blir lösningen en ambulanstransport till vårdcentralen. Där riskerar patienten 
att skickas vidare direkt till akutmottagningen och efter många, långa timmars väntan där, i 
förvirrat och uttorkat tillstånd, få träffa en stressad läkare, och då med sämre förutsättningar 
att behandlas och ges rätt diagnos. 

Många distriktsläkare gör fantastiska insatser, men brist på fasta läkare och ibland brist på 
läkare över huvud taget skapar problem. Vi vet också att det skulle behövas fler med 
geriatrisk (åldrandet sjukdomar) kompetens för att bättre möta patienterna i äldreomsorgen 
och på särskilda boenden. 
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M 
Hittills har arbetet gått ut på att stärka vårdcentralerna så att de lättare kan möta behoven 
hos de äldre i äldreomsorgen. Men många läkare med expertis inom viktiga områden för 
sjuka äldre jobbar på sjukhusen, långt från både vårdcentraler och äldreboenden. 

Vi behöver göra det lättare för de kommunalt anställda sjuksköterskorna att snabbt få 
kontakt med och tillgång till läkarkompetens för att kunna få en läkarbedömning av den 
äldre patientens sjukdom och behov av behandling. 

Jag vill att Regionen upphandlar eller utvecklar digitala verktyg och ordnar en organisation så 
att det blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen att snabbt få hänvisning till och kunna 
konsultera en specialistläkare, oavsett om det är en distriktsläkare, geriatriker eller invärtes 
medicinare, oavsett läkaren arbetar på vårdcentral eller sjukhus. De digitala teknikerna 
borde göra det enkelt att gå över organisationsgränserna och snabbt ge äldre tillgång till rätt 
diagnos och behandling. 

Digitala läkare skulle stödja och underlätta för den medicinska personalen på plats på 
äldreboendet eller i hemmet och minska behoven av transporter och många timmars väntan 
i en miljö med stora smittrisker för den äldre. Men tillgång till digitala specialistläkare får inte 
leda till att vårdcentralernas och distriktsläkarnas ansvar för de sjuka äldre minskar. 

Jag vill därför föreslå Regionfullmäktige besluta 

Att snabbt utveckla digitala verktyg och ordna en organisation så att det blir lätt för 
sjuksköterskan i äldreomsorgen att få snabb tillgång till och kunna konsultera en 
specialistläkare. 

Karlskoga den 4 december 2020 

Ola Karlsson 
Oppositionsråd (M) 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 12 Anmälan av motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer 
(SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om att avbryta samarbetet 
med Fairtrade 

Diarienummer: 21 RS392 

Sammanfattning 

Anmäls att motion inkommit den 14 januari 2021 från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) 
och Gunilla Fredriksson (SD) till Region Örebro län om att avbryta samarbetet med 

Fairtrade, samt 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben för hållbar utveckling för stöd i 

beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av motion från Elin Jensen 

och Bo Ammer (SD) om att avbryta samarbetet med Fai1trade 
• Motion - Avbryt samarbetet med Fairtrade, bilaga§ 12 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 

www .regionorebrolan.se 35 (94) 

Postadress 
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Bilaga§ 12 

c)t!erljedeuw~afenui 
Region Orebro lön 

Motion - Avsluta samarbetet med Fairtrade 

Motion 
Avsluta samarbetet med Fairtrade 

Systemet som Fairtrade bygger på är att bönderna garanteras minimipriser för sina varor. Detta minimipris gör 

så att den välbeprövade marknadsprincipen om utbud och efterfrågan förvrids . Överproduktion och dumpning 

på den vanliga marknaden kan därmed bli resultatet, vilket gör att fattiga bönder som inte är med i Fairtrade får 

sälja sina produkter till lägre priser. Det finns mycket forskning som visar på att detta är Fairtrades svagheter. 

Att snedställa konkurrens på marknaden för livsmedelsprodukter är inte särskilt långsiktigt hållbart, om vi på 

riktigt vill att människor ska lyfta sig ur fattigdom. Vi vet att det är marknadsekonomi och privat äganderätt som 

tillsammans med demokrati, utbildning och rättsstat är nyckeln till en positiv ekonomisk förändring. 

Det kostar även Region Örebro län 30 000 kr varje år att fortsatt vara en Fairtrade-diplomerad region, förutom 

de extra kostnader som läggs på produkterna som köps in. Ingen vet hur regionens inköp av Fairtrade-produkter 

har påverkat producentländerna. Ingen vet egentligen vad regionens invånare får för de skattemedel som går till 

Fairtrade-produkter eller hur mycket mer pengar de egentligen betalar jämfört med om regionen skulle köpa in 

konventionella produkter. 

Fairtrade ägs dessutom av LO och Svenska Kyrkan som har ett aktiebolag vilket tar in alla intäkter och en förening 

· som samlar in bidrag av skattebetalarna för att opinionsbilda. Vinsterna från licenserna ackumuleras i 

aktiebolaget och föreningen söker nya skattebidrag varje år. På så sätt får skattebetalarna betala för LO:s 

opinionsbildning medan deras aktiebolag får behålla alla intäkter. Sverigedemokraterna anser inte detta är 

förenligt med vad en region ska syssla med. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

Att Region Örebro län avvecklar sitt engagemang i Fairtrade. Regionen ska i fortsättningen inte vara 

Fairtrade-diplomerad . 

Att kraven på inköp av Fairtrade-märkta varor tas bort. 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

Elin Jensen (SD) 

Gunilla Fredriksson (SD) 

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

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 13 Anmälan av motion från Elin Jensen, Bo Ammer, 
Daniel Spiik och Gunilla Fredriksson (SO) om HBTQ
certifiering 

Diarienummer: 21 RS395 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Elin Jensen, Bo Ammer, Daniel Spiik och Gunilla 
Fredriksson (SD) till Region Örebro län den 14 januari 2021 om att ta bort alla krav på 
speciella HBTQ-utbildningar och certifiering/diplomering av Region Örebro läns 
verksamheter. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av motion från Elin Jensen, 

Bo Ammer, Daniel Spiik och Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQ-utbildningar, 
certifieringar och diplomeringar 

• Motion - Stå upp för jämlikheten, om HBTQ-utbildningar, certifieringar och 
diplomeringar, bilaga§ 13 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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Bilaga§ 13 

c)!!erljedetMKrWM 
Region Orebro län 

Motion - Stå upp för jämlikhet 

Motion 
Stå upp för jämlikhet 

I regionens verksamheter ska alla bli bemötta med respekt och ingen ska bli diskriminerad. 

Det är många områden som regionens personal måste vara insatt i och ha kunskap om för att kunna bemöta 

människor på ett bra sätt i verksamheterna. Det kan handla om att man ska främja patientens integritet och göra 

denne mer delaktig, men även om att kunna upptäcka hedersrelaterat tvång och våld, missbruk, misshandel eller 

annan utsatthet och eventuella omkringliggande orsaker till att en patient mår eller reagerar på ett visst vis. 

Med sunt förnuft och genom att behandla människor på ett jämlikt sätt kommer man väldigt långt, men dessa 

mångfacetterade ämnen behöver ändå lyftas och dryftas som en del av vidare kunskapsinhämtning på 

arbetsplatsträffar, vidareutbildningar och i liknande forum för att kunna ge patienterna ett bra bemötande. 

Innebörden av ordet bemötande förklaras med följande utdrag från en publikation av Socialstyrelsen : 

"Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, 

vård och omsorg. Bra bemötande är mer än en trivselfråga - det handlar även om kvalitet och om att bygga tillit 

i mötet mellan patienten och vårdpersonalen. Bemötandet har också betydelse för patientsäkerheten och kan 

till exempel påverka patientens mottaglighet för vård och behandling. Varje möte är unikt och behöver anpassas 

efter patientens behov och förutsättningar. Två experter möts på lika villkor - vårdpersonalen är expert på det 

kliniska, patienten är expert på sig själv. Centralt i varje möte är att ge patientens unika berättelse utrymme, 

lyssna och agera på den." 

Dessa ord förpliktar och vi vänder oss emot att man väljer ut en grupp där det läggs en massa extra resurser på 

bemötandet. Vi ser det inte som ett verkningsfullt och effektivt sätt att på bred front arbeta med 

bemötandefrågan. Denna grupp ska naturligtvis ingå som en del i alla andra frågor som har med bemötande att 

göra och lobbygrupper behöver inte sponsras för att uppnå detta. Vi anser därför inte att HBTQ

diplomering/certifiering av regionens verksamheter är det som skattebetalarnas pengar eller de anställdas 

arbetstid ska gå till. 

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenheten och respekten för olikheter. 

sverigedemokraterna vill att alla ska behandlas lika av lagen oavsett sexuell läggning eller identitet och att 

diskriminering ska bekämpas. För oss är kampen emot hot, våld, hatbrott och hederskultur den viktigaste frågan 

för att förbättra HBTQ-personers ställning. 

Region Örebro län skrev i februari 2009 under CEMR-deklarationen och Sverigedemokraterna anser att syftet 

med HBTQ-perspektiv och HBTQ-certifieringar/diplomeringar uppfylls genom undertecknandet av denna 

deklaration, som vi också står bakom. Vi är förvissade om att vår personal kan behandla alla våra patienter med 

hänsyn utifrån denna artikel. 

sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 675002--4167 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se 
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Sverijedeuw~aterfUl 
Region Orebro lön 

Motion - Stå upp för jämlikhet 

Med anledning av detta yrkar vi: 

Att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på speciella HBTQ-utbildningar 

och certifiering/diplomering av våra verksamheter som sker genom lobbyorganisationer. 

Att HBTQ-frågor lyfts i samma grad som alla andra frågor som behandlas under hanteringen av 

bemötandefrågor. 

Att utreda och redovisa kostnaderna för HBTQ-utbildningarna och certifieringarna/diplomeringarna för de 

senaste fem åren. 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

Elin Jensen (SD) 

Bo Ammer (SD) 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnurnmer: 875002-4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se 

Daniel Spiik (SD) 

Gunilla Fredriksson (SD) 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 14 Anmälan av medborgarförslag om att starta ett 
centrum i länet med rehabilitering för långtidssjuka efter 
covid-19 

Diarienummer: 21 RS418 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 15 januari om att 
starta ett centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka av covid-19. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet - staben för hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av medborgarförslag om att 

starta ett centrum i länet för rehabilitering av långtidssjuka efter covid-19 
• Medborgarförslag, rehabcentrum i länet för covid-19 patienter, bilaga § 14 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

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

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

www.regionorebrolan.se 40 (94) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionor~brolan.se 
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~ • Region Örebro län Bilaga§ 14 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn cev li Efternam~ 

Förslaget (Kortfattat nomnJ 't!Jtlt//)6 ~ 

Den här sidan kommer att publiceras å Re . 
kallelser och handlingar som behandl:r dettg,on Ödrbebro lä~s webbplats i sin helhet samt i protokoll 

a me orgarforslag. ' 

www.regionorebrolar 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 15 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Jessica 
Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om att Region Örebro län 
arbetar fram en regional koldioxidbudget 

Diarienummer: 21 RS517 

Sammanfattning 

Anmäls att motion har inkommit från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist och Kenneth Lantz 
(V) om att Region Örebro län ska arbeta fram en regional koldioxidbudget. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling, Energi- och klimatkontoret för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, anmälan av motion från Jihad 

Menhem, Jessica Carlqvist och Kenneth Lantz (V) om att Region Örebro län arbetar 
fram en regional koldioxidbudget 

• Motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om att 
Region Örebro län arbetar fram en regional koldioxidbudget, bilaga§ 15 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 

www.regionorebrolan.se 42 (94) 

Postadress 
Region Örebro län 
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0 
Vänsterpartiet 

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Regional koldioxidbudget 

Bilaga§ 15 

2021-01-17 

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Vi har 
en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa om till ett hållbart samhälle med kraftigt 
minskade utsläpp. Det ansvaret är globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att 
regioner och kommuner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt 
plan men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut. 

Region Örebro län har satt upp goda och ambitiösa klimatmål, både genom det interna 
programmet för hållbarhet där ett av huvudmålen är minskad sårbarhet, klimatpåverkan och 
fossilberoende . Och även genom det andra programmet Energi- och klimatprogram för Örebro 
län, som har tagits fram gemensamt av region Örebro län och Länsstyrelsen i samverkan med 
länets kommuner och näringsliv. Det ser vi i Vänsterpartiet som mycket positivt, våra regionala 
klimatmål utgör en viktig del av vårt ansvar i att uppfylla vår del av Parisavtalet. 

För att stärka vårt klimatarbete och åstadkomma de minskningar av klimatutsläpp som är 
nödvändiga krävs ytterligare åtgärder. T.ex. behöver en regional koldioxidbudget tas fram för att 
utgöra grund för beslut om utsläppsbudget för Region Örebro län. 

En koldioxidbudget ska också vara just en budget och följas som en sådan. Den ska leda till att vi 
bestämmer vad som är mest prioriterat att göra, varefter vi beräknar vad det kostar. Om vi på ett 
verkningsfullt sätt ska få ner koldioxidutsläppen gäller det att prioritera det som har verklig 
effekt och välja de åtgärder där vi får ner utsläppen mest i relation till vad det kostar. 

Flera regioner är nu aktiva med att ta fram sina regionala koldioxidbudgetar för att bidra till en 
mer hållbar värld. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags även för vår region att ta klimatfrågan 
på ännu större allvar och utarbetar en koldioxidbudget för region Örebro län. 

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar: 

att Region Örebro län utarbetar en regional koldioxidbudget. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jihad Menhem Jessica Carlqvist Kenneth Lantz 
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§ 16 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att 
införa riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder 

Diarienummer: 21 RS529 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 
19 januari 2021 om att införa riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben för administration, juridik och 
säkerhet för stöd i beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11 , anmälan av motion från Willhelm 

Sundman (L) om att införa riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder 
• Motion från Willhelm Sundman (L) - Inför riktlinjer kring personalföreträdare i 

nämnder, bilaga § 16 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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Bilaga I~ 
TILL REGIONFULLMÄKTIG I REGION ÖREBRO LÄN Liberalerna 

Motion 

Inför riktlinjer kring personalföreträdare i nämnder 
Den senaste tiden har det väckts ett missnöje hos Region Örebro läns medarbetare beträffande den 
politiska ledningens avsaknad av gehör för verksamhetens och de anställdas behov. Det pratas om 
en tystnadskultur där de anställdas synpunkter inte är välkomna eller inte blir bemötta. Politiken 
måste här vara tydlig om att oron bland regionens anställda tas på allvar. Förtroendet mellan 
arbetstagare och arbetsgivare är grundläggande för vår verksamhet. För att motverka det här 
missnöjet skulle en del av lösningen kunna vara ett förtydligande kring de anställdas rätt till insyn 
genom personalföreträdare i nämnder. 

Enligt kommunallagen har företrädare för de anställda rätt att utse personalföreträdare för varje 
nämnd. Personalföreträdaren har rätt att delta under överläggningar inom den politiskt ansvariga 
nämnden. Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna representerar de inte 
dessa. Istället ska personalföreträdarna fungera som ombud för alla medarbetare i regionen 
angående ärenden som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess anställda. 

Typiska ärenden som personalföreträdarna ska ha rätt att yttra sig kring är nämndens budget, 
organisationsfrågor, verksamhetsförändringar med mera. Ärenden som inte rör förhållandet mellan 
regionen som arbetsgivare och dess anställda är fastighetsöverlåtelser, fördelning av platser i 
tomtkö och andra beslut som hänger samman med mark- och fastighetspolitik eller fördelning av 
bidrag till föreningar. Självklart är detta en rättighet för arbetstagarorganisationerna att avgöra om 
den ska nyttjas. Om de inte vill utse personalföreträdare till nämnderna är det upp till dem. 

I debatten som ligger till grund för den så kallade tystnadskulturen nämns aldrig att anställda äger 
tillträde till det politiska beslutsfattandet genom kommunallagen. Om arbetstagarna vill avstå är det 
upp till dem men det är inte något den politiska ledningen kan förvägra. 

När missnöjet väcktes hos de anställda borde den politiska ledningen ha tydliggjort vilka 
insynsmöjligheter som finns för arbetstagarorganisationerna. Avsaknaden av riktlinjer kring 
personalföreträdare leder till en osäkerhet om vilka strukturer som gäller kring arbetstagares 
påverkan inom det politiska beslutsfattandet. 

Det finns således ett behov inom Region Örebro län att ta fram riktlinjer för hur denna lag som rör 
personalföreträdare ska hanteras inom de politiska nämnderna. 

DÄRFÖR FÖRESLÅR J AG ATT : 

För Liberalerna 

• Region Örebro län tar fram ett styrdokument för riktlinjer kring 
personalföreträdare i nämnder 

0

.,://;~cd --4~·---
Willhelm Sundman 
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§ 17 Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet 
år 2020 

Diarienummer: 20RS11519 

Sammanfattning 

Förslag till attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2020. 

Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, l 8RS3 779, § 10 Attestförteckning, ska varje 
nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess 
ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare. 

Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av fyra delar, 

- attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom 
regionfullmäktiges egna verksamheter, 

- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, 

- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en 
person kan attestera, samt 

- förteckning över personer inom Regionservice som har behörigheter på regionfullmäktiges 
egna verksamheter. 

I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionstyrelsens egna verksamheter som 
regionstyrelsen fattar beslut om. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, attestliggare 2020 för 

regionfullmäktiges egna verksamheter 
• Attestliggare 2020 för regionfullmäktiges egna verksamheter 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att anta förslag till attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2020, samt 

att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av attesträtter 
fram till nästa beslut om attestliggare tas. 
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§ 18 Godkännande samt borgen för fordonsanskaffning 
inom Tåg i Bergslagen AB 

Diarienummer: 21 RS32 

Sammanfattning 
Tåg i Bergslagen AB (bolaget/TiB) ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg, 

Region Västmanland och Region Örebro län (25 procent ägande vardera). 

Ett "Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen" är framtaget som visar en gemensam bild av 
bolagets och tågtrafikens utveckling inom berört geografiskt område. Programmet har 
beslutats i respektive regions kollektivtrafikmyndighet. 

Det långsiktiga programmet innebär såväl utökningar som reducering av trafik. 
Fordonsflottan behöver utökas, förbättras och till viss del förnyas, för att möjliggöra ett 
utökat utbud och ett mer robust trafiksystem. Det är en målsättning att den trafik som 
bedrivs i TiB:s regi utförs med egna, ordinarie fordonsresurser. Till 2023 ska de fem 
tågfordonen av modell X14, som TiB idag bedriver tågtrafiken med, tas ur trafik och 
behöver ersättas. Därtill anskaffas egna fordon för den utökade trafiken mellan Borlänge
Mora. Totalt sett krävs sju nya fordon fram till 2030 och detta ärende omfattar samtliga 
fordon. 

Mot ovanstående bakgrund har Tåg i Bergslagen vänt sig till Transitio, regionernas 
gemensamma bolag för tåganskaffning och finansiering av tågfordon, för beställande av nya 
tågfordon i enlighet med den gemensamma inriktningen för trafiken. 

Fordonsköpen lånefinansieras i sin helhet genom Transitios försorg och finansieringen 
kräver därför borgen för lånen från ägarna. Varje ägare går i borgen för sin respektive andel, 
därav uppdelningen i 1,75 fordon per ägare. Totalt uppgår borgensramen per ägare på 206,5 
miljoner kronor för 1,75 fordon. 

När samtliga regionfullmäktige ställt sig bakom fordonsavskaffningen och beviljat borgen 
kommer Transitio att avropa tågfordon på uppdrag av Tåg i Bergslagen. Hyresavtal 
upprättas samtidigt mellan Tåg i Bergslagen och Transitio. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, godkännande samt borgen för 

fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen AB 
• Särskilt yttrande från Miljöpartiet till regionstyrelsen 2021-01-26, godkännande samt 

borgen för fordonsanskaffning inom Tåg i Bergslagen AB 
• Förslag till uppdragsavtal Tåg i Bergslagen - Region Örebro län 
• Långsiktigt program Tåg i Bergslagen 2019-2030 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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att besluten under punkterna två till fem nedan gäller under förutsättning av övriga 
delägares likalydande beslut, 

att AB Transitio får i uppdrag att avropa 1,75 spårfordon av modellen Stadier Dosto ERl 
4-vagnar med tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandla 
finansiering därför, 

att Region Örebro län ska ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upp
handlad finansiering med borgenstak om 202 miljoner kronor avseende spårfordon och 4,5 
miljoner kronor avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, 

att Region Örebro län ingår uppdragsavtal med AB Transitio om att AB Transitio ska 
avropa och anskaffa 1,75 spårfordon av modellen Stadier Dosto ER 1 4-vagnar med 
tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, samt 

att Tåg i Bergslagen AB får i uppdrag att ingå hyresavtal med AB Transitio beträffande 
spårfordonen. 

Skickas till 
Tåg i Bergslagen AB 
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§ 19 Bolagsförsäljning och förvärv, investeringar samt 
borgen för Svealandstrafiken AB 

Diarienummer: 21 RS33 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2018 bildas ett gemensamt ägt bolag, Svealandstrafiken AB, genom att 
Region Örebro län köpte 50 procent av aktierna i AB Västerås Lokaltrafik av Region 

Västmanland. Svealandstrafiken AB bedriver busstrafik i de båda länen, i egen regi och 

genom upphandlad trafik. Trafikmyndigheterna i Västmanland och Örebro län ger med så 
kallat tilldelningsbeslut bolaget i uppdrag att driva busstrafik inom geografiska områden i de 
båda länen. 

Bolaget står nu inför två investeringbehov, förvärv av depåer samt investeringar i elbussar 

samt bussar anpassade för kommande trafik i ERT-systemet i Örebro. Bolaget äger för 
närvarande tre depåer i Västmanland. Genom att utvidga ägandet att omfatta depåer också i 
Örebro län skapas möjlighet att sänka kostnaderna. Effekterna av denna förändring berör 

framför allt Region Örebro län. Tillsammans med kollektivtrafikmyndigheterna i Region 
Västmanland och Region Örebro län planeras för att utvidga användandet av elbussar eller 
andra bussmodeller. Båda utvecklingsområdena förutsätter beslut av ägarregionernas 

fullmäktigeförsamlingar, dels beslut av principiell karaktär, dels i form av att utöka 
Svealandstrafiken AB:s borgensram. 

Förvärven av depåer sker genom bolagsförvärv, dels av bolaget Rodret 6 & 8 i Örebro AB 
omfattande depån i Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta 
mindre depåer i Örebro län. Säljande parter är Örebroporten Holding AB respektive 

Länsgården Fastigheter AB. Köpeskillingen för bolaget Rodret 6 & 8 i Örebro AB uppgår 
till 203 miljoner kronor, medan köpeskillingen för Bussdepåer i Örebro län AB fastställs 
baserat på justerat substansvärde per den 3 0 april 2021 Uusterat substansvärdet i september 
2020 uppgick till 14,3 miljoner kronor). 

Övertagandet av depåerna är gynnsamt för Svealandstrafiken AB både utifrån ett strukturellt 

och ekonomiskt perspektiv. Svealandstrafiken äger för närvarande tre depåer i 
Västmanlands län. Ett samlat och utökat ägande av depåer i Västmanland och Örebro ökar 
förutsättningarna för effektivare trafikplanering och fastighetsutveckling samt samordning 
av resurser i fastighetsförvaltningen. 

Svealandstrafiken har mellan 2004-2014 stegvis gått över från diesel- till biogasdrivna 

bussar för trafiken i Västmanland. Sedan 2019 kör Svealandstrafiken AB med 144 nya 

biogasbussar i Örebro län. Utvecklingen på bussmarknaden visar för närvarande på en tydlig 
inriktning mot nya tekniker och drivmedel. Flera bussleverantörer har kommunicerat att de 

ska sluta tillverka biogasbussar. Utvecklingsresurser inriktas i stället framför allt på el och 
vätgasdrivna bussar i traditionellt busstrafiksystem eller i så kallat BRT (Bus Rapid Transit). 

Mot bakgrund av marknadsutvecklingen avseende drivmedel och trafiksystem planeras, i 
nära samverkan med respektive kollektivtrafikmyndighet i de båda länen, för investeringar i 
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bussar som matchar myndigheternas trafikbehov. I ett första steg avser det elbussar riktat 
mot stadstrafiken i Västerås och i ett andra steg, från 2023 och framåt, utökad eldriven 
stadstrafik samt introduktion BRT i stadstrafik i Örebro. Båda inriktningarna förutsätter 
investeringar i nya bussmodeller. 

Svealandstrafiken AB avser att lånefinansiera ovan beskrivna investeringar och har till 
ägarna inkommit med en hemställan om utökad borgen med 570 miljoner kronor, från 630 
miljoner kronor till 1 200 miljoner kronor. 

De ekonomiska effekterna av Svealandstrafiken ABs investeringar får effekter för ägarna. 
Intäkterna för borgensavgifterna ökar med 1, 1 miljoner kronor per år och är lika för båda 
ägarna. (Borgensavgiften är 0,40 procent av det utnyttjade beloppet, RF 2017, §75). 
Därutöver påverkas Region Örebro läns kostnader efter ett förvärv av depån i Örebro genom 
att kostnader minskar med 5,2 miljoner kronor. Eventuella prisskillnader för trafik med 
eldrift jämfört med biogas påverkar beställaren. Aktuella driftkalkyler för eldrivna bussar i 
jämförelse med biogasdrivna bussar är neutrala. Kostnaderna för avskrivningar och ränta 
ökar, men motsvaras av lägre kostnader för underhåll och drivmedel. Miljövinsterna är dock 
betydande. 

Ett genomförande av depåförvärven samt investeringarna bedöms inte påverka bolagets 
möjligheter att uppfylla ägardirektivet resultatkrav på 10 procent av insatt kapital. Däremot 
får investeringarna effekt på bolagets balansomslutning, vilken ökar. Soliditeten beräknas 
minska från 12,9 procent 2020 till 10,5 procent 2023. Soliditetsförändringen motiverar ett 
fortsatt högt resultatkrav på bolaget. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, bolagsförsäljning och förvärv, 

investeringar samt borgen för Svealandstrafiken AB 
• Särskilt yttrande från Ola Karlsson (M) till regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-20 -

Bolagsförsäljning och förvärv, investeringar samt borgen för Svealandstrafiken AB 
• Reservation från Willhelm Sundman (L) gällande beslut i regionstyrelsens arbetsutskott 

2021-01-19, bo lagsförsäljning och förvärv, investeringar samt borgen för 
Svealandstrafiken AB 

• Bilaga 1 Underlag styrelsebeslut Svealandstrafiken Depåer i Örebro län 
• Bilaga 2.0 Underlag för hemställan om borgen 
• Bilaga 2.1 Hemställan om borgen Svealandstrafiken Region Örebro län 
• Bilaga 2.2 Hemställan om borgen Svealandstrafiken Region Västmanland 
• Bilaga 3. Värdebeskrivning Bussdepåer 201124 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Kenneth Lantz (V), Nina Höijer (S), Magnus Lagergren (KD), Pia 
Frohman (MP) och Lars-Göran Zetterlund (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Oskar Svärd (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och lämnar ett särskilt yttrande, 
bilaga§ 19. 
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Willhelm Sundman (L) med instämmande av Patrik Nyström (SD) och Bo Ammer (SD) 
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: att upplånade 
medel genom borgensåtagandet inte används för investeringar i BRT-bussar. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först regionstyrelsens förslag 
under proposition och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 
Därefter ställer hon proposition på Willhelm Sundmans (L) tilläggsyrkande och finner 

att fullmäktige avslår det. 

Reservationer 
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Patrik Nyström (SD), Habib Brini (SD), Daniel 
Spiik (SD), Tom Persson (SD) och Bo Ammer (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut 

till förmån för Willhelm Sundmans (L) tilläggsyrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar tillstyrka 

att Länsgården Fastigheter AB säljer dotterbolaget Bussdepåer i Örebro Län AB, 

att Svealandstrafiken AB köper bolaget Bussdepåer i Örebro Län AB, 

att Svealandstrafiken AB köper bolaget Rodret 6 & 8 i Örebro AB, 

att Svealandstrafiken AB fusionerar de båda köpta bolagen upp i Svealandstrafiken AB, 

Regionfullmäktige beslutar 

att Region Örebro län såsom för egen skuld ingår solidarisk borgen för Svealandstrafiken 
AB:s samtliga existerande och framtida förpliktelser enligt leasingavtal, kreditavtal, 
checkräkningskreditavtal och andra finansieringsrelaterade åtaganden upp till ett högsta 
belopp om 1 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

att borgensåtagandet begränsas med en regressrätt baserat på Region Örebro läns och 
Region Västmanlands ägarandel i Svealandstrafiken AB, vilket innebär att vardera parts 
borgenssumma uppgår till 600 miljoner kronor, samt 

att beslut enligt ovan endast gäller under förutsättning att fullmäktige i Region 
Västmanland fattar likalydande beslut avseende att-satserna två till sex. 

Skickas till 
Länsgården Fastigheter AB 
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Bilaga§ 19 

Särskilt yttrande ang Bolagsförsäljning och förvärv, investeringar samt borgen för 

Svealandstrafiken AB. 

När beslutet om att införa Bus Rapid Transit (BRT) togs, yrkade Moderaterna i Regionen 

återremiss. Skälet var stora brister i underlagen vad gäller dels totala kostnader för såväl 

investeringar som drift, dels även påverkan på biltrafiken och möjligheten att pendla med bil 

till jobb eller studier i Örebro. 

Vi anser att det fortfarande saknas viktiga konsekvensbeskrivningar och konsekvensanalyser 

av ett införande av BRT i Örebro. 
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§ 20 Region Örebro läns förvaltnings AB:s förvärv av aktier 
i Alfred Nobel Science Park AB 

Diarienummer: 21 RS31 

Sammanfattning 
Alfred Nobel Science Park AB ägs för närvarande av Örebro Rådhus AB (38 procent), 
Karlskoga kommun (27 procent), Region Örebro läns förvaltnings AB (21 procent) och 
Örebro Universitet Holding AB (14 procent). Karlskoga kommun önskar avveckla sitt 
ägande i bolaget och avyttra aktier till övriga ägare. Ett förslag till aktieöverlåtelseavtal har 
upprättats för att reglera förvärvet. De ändrade ägarförhållandena medför även att aktie

ägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv behöver ändras. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, Region Örebro läns förvaltnings AB:s 

förvärv av aktier i Alfred Nobel Science Park AB 
• Förslag till nytt aktieägaravtal Alfred Nobel Sience Park AB 
• Förslag till aktieöverlåtelsavtal Alfred Noble Sience Park AB 
• Förslag till ny bolagsordning för Alfred Nobel Sience Park AB 
• Förslag till nytt ägardirektiv Alfred Nobel Sience Park AB 

Yrkanden 
Iren Lejegren (S), Willhelm Sundman (L) och Katarina Tolgfors (M) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna att Region Örebro läns förvaltnings AB förvärvar aktier i Alfred Nobel 
Science Park AB från Karlskoga kommun enligt föreslaget aktieöverlåtelseavtal, 

att godkänna föreslaget aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv, 

att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB:s ombud att vid bolagsstämman i Alfred 
Nobel Science Park AB rösta för att anta bolagsordningen och ägardirektivet, 

att uppdra åt Alfred Nobel Science Park AB att besluta om sådana eventuella mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen hos Bolagsverket, 

att förvärvet av aktier enligt punkt ett finanserias genom Region Örebro läns förvaltnings 
AB:s befintliga medel samt 

att ovanstående första fyra beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 
Örebro och Örebro Universitet fattar motsvarande beslut. 
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Alfred Nobel Science Park AB 
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§ 21 Program för Hållbar utveckling 2021-2025 

Diarienummer: 19RS6929 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen fick 2015 i uppdrag att ta fram ett långsiktigt program för hållbar 
utveckling. Uppdraget resulterade i "Program för hållbar utveckling 2017-2020". Eftersom 

programperioden går mot sitt slut har programmet nu reviderats och ett förslag för program 
för perioden 2021-2025 har tagits fram. 

Syftet med Program för hållbar utveckling 2021-2025, är att ge en samlad beskrivning av 
hur Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för en hållbar utveckling i linje med 
Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbarhet. Målet är att skapa välfärd och livskvalitet när 
vi bedriver vår verksamhet, samtidigt som vi säkerställer kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. 

Det reviderade programmet ska liksom tidigare samla de tre hållbarhetsaspektema och verka 
för en gemensam förståelse för innebörden av hållbar utveckling. Fokus vid revideringen har 
varit en översyn och utveckling av övergripande mål, inriktningsmål och indikatorer. 
Målsättningen med översynen har varit att underlätta arbetet för att hållbarhet ska genom
syra verksamheterna i ännu högre grad. 

Programmet återremitterades av regionfullmäktige den 11 november 2020 med stöd av 
reglerna om minoritetsåten-emiss till regionstyrelsen med följande motivering: programmet 
ska kompletteras med en mer balanserad bild av utvecklingen i världen och förhållandena i 
Sverige avseende de ekonomiska klyftorna samt beskrivning av fler faktorer för ekonomisk 
hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11 , program för Hållbar utveckling 2021-

2025 
• Yrkande från Miljöpartiet i regionstyrelsen 2021-01-26, program för hållbar utveckling 

2021-2025 
• Yrkande från Moderaterna i regionstyrelsen 2021-01-26, program för hållbar utveckling 

2021-2025 
• Förslag till program för Hållbar utveckling 2021-2025 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Kenneth Lantz (V), Charlotte Edberger (C) och Magnus Lagergren 
(KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Ola Karlsson (M) med instämmande av Bo Ammer (SD), Willhelm Sundman (L) och 
Katarina Tolgfors (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med ändringar i 
Hållbarhetsprogrammet i enlighet med bilaga § 21: 1. 

Kenneth Lantz (V) yrkar avslag på Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande. 
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Pia Frohman (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med ändringar i 
Hållbarhetsprogrammet i enlighet med bilaga § 21 :2. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först regionstyrelsens 
förslag mot Ola Karlssons (M) yrkande mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med 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 Ola Karlssons (M) yrkande 
röstar nej . 

Omröstningsresultat 
Omröstningen genomförs som öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 23 röster och Ola Karlssons (M) yrkande får 13 röster, bilaga§ 21:3. 

Därefter ställer ordföranden Pia Frohmans (MP) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att fullmäktige avslår det. 

Reservationer 
Oskar Svärd (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Håkan Söderman (M), Ola Karlsson (M), Anna 
Ågerfalk (L), Willhelm Sundman (L) och Bo Ammer (SD) reserverar sig mot fullmäktiges 
beslut till förmån för Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att anta framlagt förslag till Program för hållbar utveckling 2021-2025 . 

Skickas till 

Samtliga förvaltningar 
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Bilaga § 21:1 

Hållbarhetsprogram 

I avsnittet: 

Hållbar utveckling inom Region Örebro län 

Vill jag i första stycket ändra: 

Under det senaste århundradet har människans livsstil utvecklats i en riktning som på många sätt 

visat sig vara ohållbar. Överutnyttjandet av naturens resurser har lett till miljöförstöring och 

klimatförändringar som i sin tur bidrar till att förstärka ojämlikheter och skapa social instabilitet. Vi 
befiAAer ess i ett ..-ärlElsamfattaAEle ekalagiskt ech ekeAemiskt läge sam riskerar att få s,.·åra 

följder. Klimatförändringarna måste hejdas. (nytt) 

Samt i andra stycket lägga till: 

Sverige är ett av de länder i EU som redovisar lägst andel av befolkningen i allvarlig materiell 

fattigdom, 2 procent. Andelen har legat på 1-2 procent de senaste åren. 10 procent av de arbetslösa, 

jämfört med en procent av de som arbetar, lever i allvarlig materiell fattigdom. Det är även vanligare 

bland utrikes födda jämfört med inrikes födda, fyra procent jämfört med en knapp procent. 

Drygt 14 procent av befolkningen i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller 

vandalisering i bostadsområdet. Andelen är högre jämfört med många andra länder i Europa. I 

gruppen 18 år eller äldre har ungefär 12 procent av de som är inrikes födda och 37 procent av födda 

utanför EU en årlig disponibel inkomst efter skatt som ligger under gränsen för risk för fattigdom i 

Sverige. 

Sverige är ett av de E"U länder där inlwmstskillnaderna ökat mest under de senaste decennierna . . 
Vä>cande ekonomiska och sociala klyftor Fattigdom och otrygghet (nytt) kan ha stora konsekvenser 

och påverka bland annat demokratin, folkhälsan och den enskilda människans makt och möjligheter i 
livet. Människor och områden som redan är mer utsatta riskerar att drabbas hårdare än andra av 
ökad ojämlikhet. Även om folkhälsan i Sverige, ur ett globalt perspektiv, är god och på flera sätt 
utvecklas positivt, har inga förbättringar skett när det kommer till ojämlikhet i hälsa. Här är 

skillnaderna mellan olika grupper i samhället fortfarande stora och ibland också ökande. 

I avsnittet: 

Ansvarsfull resursanvändning 
Vill jag lägga till ett inriktningsmål: 

Vi har en kostnadseffektiv verksamhet 

Samt texten: 

Regionens verksamhet måste bedrivas kostnadseffektivt. Vi måste få så mycket sjukvård och 
verksamhet som möjligt för våra pengar och resurser. Våra medarbetare är regionens viktigaste 

resurs. Genom att ge dem rätt förutsättningar och rätt verktyg ser vi till att de kan jobba så effektivt 
som möjligt. Genom att minska på onödig administration och icke värdeskapande arbete frigör vi tid 

till att i stället kunna möta och behandla patienter. 
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Bilaga§ 21:1 

Vi måste öka effektiviteten i organisationen så att Region Örebro län hamnar bland de bättre 
regionerna. När sjuka går obehandlade länge eller barn och ungdomar inte får hjälp i tid innebär det, 

förutom mänskligt lidande, att mänskliga värden och resurser går förlorade. 
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Bilaga 21:2 

Yrkande till Regionfullmäktige 210211 

På fullmäktige i november blev förslaget till hållbarhetsprogram för Region Örebro läns egen 
organisation återremitterat av en minoritet bestående av Moderater, Liberaler och 
Sverigedemokrater. 
Önskemålet var att "Programmet ska kompletteras med en mer balanserad bild av utvecklingen i 
världen och förhållandena i Sverige avseende de ekonomiska klyftorna samt beskrivning av fler 
faktorer för ekonomisk hållbarhet". 

Därav tillkom inte mycket mer än några månaders försening av en text vars saknad av skarpa 
formuleringar gjort att vi garanterats uppföljande dokument från verksamheterna. Spännande! 

Då programmet skall styra vår interna organisations arbete vilket också inkluderar upphandling 
etc kan det vara logiskt att beskriva även omvärldens utveckling på en fördjupad nivå. Speciellt i 
ljuset av coronapandemin. Därför yrkar Miljjöpartiet de Gröna att följande tillägg görs i 
programmet. 

På sidan fyra, ny mening som avslutning av ingressen. 
"Coronapandemin har utsatt både Sverige och den globala ekonomin för stora påfrestningar. 
Värst drabbas lågavlönade inom serviceyrken som inte har någon ekonomisk buffert och inte kan 
jobba hemifrån. Världens dollarmiljardärer hade i december 2020 tillsammans en förmögenhet på 
11,95 biljoner dollar (motsvarar ca 100 000 miljarder kronor). Det motsvarar G-20 ländernas totala 
återhämtningskostnader för covid-19. Samtidigt har över 200 miljoner människor hamnat i 
fattigdom på grund av pandemins ekonomiska effekter. 
Detta visar hur sårbar vår moderna ekonomi är där få företag, organisationer eller enskilda har 
någon större buffert för oförutsedda katastrofer, varken i pengar eller i lager av samhällsviktiga 
artiklar till vården tex." 

På samma sida efter sista meningen i stycke 2. 
"Medellivslängden skiftar mycket beroende på socioekonomisk status och det finns stora 
skillnader inom och mellan kommuner i Sverige. 
Medellivslängden för män är 8 år län_gre i Danderyd än Överkalix och för kvinnor skiljer det sex års 
livslängd mellan Lidingö och Åsele. Aven inom vår region skiljer sig medellivslängden och risken 
att råka ut för olyckor åt beroende på bostadsområde, kommun etc." 

För Miljöpartiet de Gröna 
Pia Frohman 
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Bilaga § 21:3 

Voteringsrapport 

21. Program för hållbar utveckling 2021-2025 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för bifall till Ola Karlssons förslag. 
Ja 23 
Nej 13 
Totalt röstat 36 
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2021-02-11 

§ 22 Redovisning av besvarade medborgarförslag 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får fullmäktige i vissa fall överlåta till styrelse eller nämnd att 
besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Fullmäktige ska i dessa fall 
informeras om de beslut som fattats av styrelsen eller nämnden med anledning av förslagen. 
Beslutade medborgarförslag i regionstyrelsen: 
- Besparingar i Region Örebro län, l 9RS775 l 
- Avveckla Örebro Läns Flygplats AB, 19RS8769 

Beslutade medborgarförslag i hälso- och sjukvårdsnämnden: 
- Allmän lidokainbedövning, l 9RS4934 
- Utöka spädbamsverksamheten i Region Örebro län, l 9RS5207 
- Ändring av förutsättningar för öppnande av Karlskoga BB, 20RS2978 
- Hjälpmedel för sömnapne (CP AP-apparat) ska ingå i högkostnadsskyddet och i det 
föreslagna avgiftsabonnemang som föreligger för hjälpmedel, 19RS7602 
- Hemtjänsten, de kommunala äldreboendena och den kommunala hemsjukvården alla borde 
ligga under landstingets ansvar, 20RS6550 
- Billigare att besöka vårdcentral, 20RS 1457 

Beslutat medborgarförslag i folktandvårdsnämnden: 
- Billigare tandvård, 20RS1453 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-03-30, §71 Svar på medborgarförslag om 

besparingar 
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-10-20 §204 RS Besvarande av medborgarförslag 

angående avveckling av Örebro läns Flygplatsbolag AB 
• Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-30, § 111 Besvarande av 

medborgarförslag om allmän lidokainbedövning 
• Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-09-30, § 112 Besvarande av 

medborgarförslag om att utöka spädbamsverksamheten i Region Örebro län 
• Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-09-30, § 110 Besvarande av 

medborgarförslag om ändring av förutsättningar för öppnande av Karlskoga BB 
• Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-11-04, 121 Svar på medborgarförslag 

angående att CPAP-apparat ska ingå i abonnemangsavgiften för hjälpmedel 
• Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-11-04, § 120 Svar på 

medborgarförslag om att hemtjänsten, de kommunala äldreboendena och den 
kommunala hemsjukvården alla borde ligga under landstingets 

• · Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-11-04, § 122 Svar på 
medborgarförslag om att göra det billigare att besöka vårdcentralen 

• Protokollsutdrag folktandvårdsnämnd 2020-10-02 §32, medborgarförslag om billigare 
tandvård 
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Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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§ 23 Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och 
Mats Gunnarsson (MP) om att inleda ett försök med en 
digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal 

Diarienummer: 19RS3739 

Sammanfattning 

Två ledamöter från Miljöpartiet de gröna (Monika Aune och Mats Gunnarsson) har i en 
motion föreslagit att Region Örebro län utvidgar försöken med digital vårdcentral till att 
även omfatta en digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal inklusive 
läkare, som också kan boka patienten vidare. Motionärerna föreslår dessutom att det 
samtidigt görs jämförande studier om hur effektiva vårdkedjorna är med digital 1177-
mottagning kontra traditionell rådgivning. 

I förslaget till svar redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för den omställning till en god och 
nära vård som pågår i Sverige. Redogörelsen omfattar den målbild som finns för 
utvecklingen av 1177 Vårdguiden som är kopplad till omställningen och som landets 
regioner har ställt sig bakom. Målbilden stämmer väl med det motionärerna önskar. 

Under 2020 skulle Region Örebro läns omställningsarbete till en god och nära vård ha 
konkretiseras utifrån ett uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan. I förslaget 
till svar på motionen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden förutsätter att målbilden för 
1177 Vårdguidens roll i första linjens vård kommer att beaktas när pandemin medger fortsatt 
arbete med den konkretiseringen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, besvarande av motion från Monika 

Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) - Inled ett försök med en digital 1177-
mottagning med behandlande sjukvårdspersonal 

• Svar på motion om att inleda ett försök med en digital 1177-mottagning med 
behandlande sjukvårdspersonal, ny version 

• Motion till Regionfullmäktige i Region Örebro från Monika Aune (MP) och Mats 
Gunnarsson (MP) - Inled ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande 
sjukvårdspersonal 

Yrkanden 
Karin Sundin (S), Charlotte Edberger (C) och Andreas Svahn (S) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Andreas Tranderyd (MP), Ulrika Björklund (M) och Ola Karlsson (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med regionstyrelsens förslag. 
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Andreas Tranderyd (MP), Pia Frohman (MP), Håkan Söderman (M), Pär-Ove Lindqvist 
(M), Ola Karlsson (M), Oskar Svärd (M), Ulrika Björklund (M), Willhelm Sundman (L) och 
Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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§ 24 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla beslut 

Diarienummer: 20RS2589 

Sammanfattning 

Den 10 mars 2020 inkom Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) med en motion 
till regionfullmäktige där de föreslår: 

• att regionfullmäktige beslutar att alla politiska beslut ska utgå från centrala och av 
regionens egna beslutade klimatmål, i syfte att klimatmålen ska uppnås, 
• att klimatredovisningar redovisas årligen i verksamhetsplan med budget, samt 
• att regionstyrelsen uppdras att inrätta ett utskott för hållbarhet vars uppgift blir att föija upp 
regionens arbete med hållbarhet och klimatarbete. 

Regionfullmäktige anser att det, genom den checklista som används för att identifiera och 
bedöma konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven vid förslag och beslut, 
redan finns ett system för att i varje beslut ta hänsyn till hur klimatmål påverkas. 
Checklistan behöver dock utvecklas för att tydliggöra hur bedömningar av klimatpåverkan 
ska göras. Regionstyrelsen har därför gett regiondirektören i uppdrag att revidera och utbilda 
om den checklista som används för att väga in konsekvenser för de olika hållbarhets
perspektiven i Region Örebro läns beslut. 

Redovisningar över Region Örebro läns klimatpåverkan kommer att tas fram i kommande 
hållbarhetsredovisningar ( det vill säga uppföljningar av Program för hållbar utveckling) och 
kan på sikt även komma att lyftas in i årsredovisningarna. 

Regionfullmäktige anser att uppföljning av Region Örebro läns hållbarhets- och klimat
arbete ska ske så nära verksamheterna som möjligt. Denna uppföljning ska därför göras av 
Region Örebro läns nämnder samt regionstyrelsen och inte av ett särskilt utskott för 

hållbarhet. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, besvarande av motion från Mats 

Gunnarsson och Monika Aune (MP) om att utgå från klimatmålen i alla beslut 
• Svar på motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från 

klimatamålen i alla beslut 
• Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utgå från 

klimatmålen i alla beslut 

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

Pia Frohman (MP) och Kenneth Lantz (V) yrkar bifall till motionen. 
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Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med 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 öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 31 röster och motionen får 5 röster, bilaga§ 24. 

Reservationer 
Margareta Carlsson (V) och Kenneth Lantz (V) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till 
förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses vara besvarad. 
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Bilaga§ 24 

Voteringsrapport 

24. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att 
utgå från klimatmålen i alla beslut 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för bifall till motionen. 
Ja 31 
Naj 5 
Totalt röstat 36 
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§ 25 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och 
Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta 
hand om patienter med ME-CFS 

Diarienummer: 20RS2733 

Sammanfattning 
En motion har inkommit till Region Örebro län 13 mars 2020 från Jihad Menhem (V) och 
Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME-CFS. 

Myalgisk Encefalomyelit eller Chronic Fatigue Syndrome kallas också kroniskt trötthets
syndrom eller post-viral trötthet. Motionen lämnades över till hälso- och sjukvårdsnämnden 
för beredning. Förslaget till beslut är att motionen ska avslås. 

I förslaget till svar framgår att Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK) arbetar med 
frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De vetens
kapliga underlagen och erfarenheterna från vården är inte tillräckliga för att arbeta fram 
generella nationella rekommendationer. Det saknas också en samsyn inom vården kring 
diagnostisering och behandling. Diagnosen kan ställas inom primärvården och under 
utredningen kan distriktsläkaren, för att utesluta andra diagnoser, hämta stöd i specialist
vården. Vid behov kan också remiss skickas till någon av de privata utomlänskliniker som 
utreder ME och detta görs via vårdslussen. I dagsläget finns inte utredningskompetensen i 
de egna leden. 

Region Örebro län är alltså i färd med att se över vårdkedjan för diagnosen ME inom i såväl 
primär- som specialistvård. En allmän kompetenshöjning för att öka kvaliteten i berörd 
vårdkedja blir en följd av detta. Det innebär dock inte att utomlänsvård som patienten själv 
har sökt kan ersättas av regionen och inte heller att neuro- och rehabmedicinska 

mottagningen av nödvändighet blir vägen in till specialistvård. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11 , besvarande av motion från Jihad 

Menhem och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att ta hand om 
patienter med ME/CFS 

• Svar på motion om att vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME-CFS 
• Motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om att vården ska bli bättre på att 

ta hand om patienter med ME/CFS 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga motionen. 
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§ 26 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), avskaffa 
de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 

Diarienummer: 20RS5671 

Sammanfattning 
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att den abonnemangsavgift för hjälpmedel som 

regionfullmäktige beslutade om inför 2020 ska avskaffas. Motionären föreslår att hjälp

medel ska finansieras enbart med skatt och inte alls med avgifter. 

I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att eftersom abonnemangsavgiften 
är samma oavsett funktionshinder så bedömer nämnden att de nuvarande hjälpmedels
avgifterna är mer rättvisa än de som fanns före årsskiftet. 

Beslutet att införa avgiften har överklagats. I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårds
nämnden att Region Örebro län följer den juridiska processen och kommer att analysera 
utslaget som den leder till. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
• Svar på motion om att avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 
• Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga motionen. 
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2021-02-11 

§ 27 Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om 
att införa möjligheten att emittera gröna obligationer för 
framtida investeringar i Region Örebro län 

Diarienummer: 20RS6617 

Sammanfattning 
Willhelm Sundman (L) har inkommit med en motion om att Region Örebro län ska emittera 
gröna obligationer på marknaden för att finansiera framtida investeringar. 
Sammanfattningsvis motiveras förslaget med att många investerare söker efter stabila och 
säkra investeringar i tider av stor osäkerhet på kapitalmarknaden. Genom att emittera egna 
obligationer skulle Region Örebro län kunna erhålla en finansiering av planerade 
investeringar till en låg kostnad. 

Regionstyrelsen instämmer i uppfattningen att intresset hos investerare i gröna obligationer 
växer och att intresset för säkra obligationer ökar i osäkra tider. Det märks tydligt ett år som 
2020, med periodvis kraftig turbulens. Enskilda regioner och kommuner värderas oftast som 
mycket kreditvärdiga. Trots detta visar marknadsstatistik från 2020 på ovanligt få 
emissioner gjorda av medlemmar i Kommuninvest med egna obligationsprogram. 
Bakgrunden till det är en tydlig prisökning på upplåningsmarknaden för enskilda kommuner 
och regioner, medan upplåningskostnaden för Kommuninvest, med raiting AAA, 
påverkades betydligt mindre. 

I sammanhanget är Region Örebro läns skuldportfölj liten. Den uppgår per 2020-07-31 till 
totalt 1 934 miljoner kronor. I huvudsak avser upptagna lån finansiering av H-huset och 
Campus Universitetssjukhuset Örebro. Hela skuldportföljen är finansierad via lån hos 
Kommuninvest som Region Örebro län är medlem i. Totalt utgörs 85 procent av skuldport
följen av gröna lån. Ett villkor för grönt lån är att det underliggande investeringsobjektet 
klarar kravet på miljöklass guld eller silver. Lånen är upptagna efter upphandlings
förfarande. 

Enligt verksamhetsplan med budget 2021 uppgår lånebehov till 904 miljoner år 2021 och 
535 miljoner år 2022. 

Att emittera egna obligationer kräver ett långsiktigt upplåningsprogram med högre 
investeringsvolymer än vad Region Örebro län har i plan framöver. Ett eget obligations
program innebär även höga engångskostnader för bland annat rating. Om obligationen är 
grön krävs även en second opinion till det gröna ramverket. Därtill tillkommer kostnader för 
försäljningsprovision i samband med varje emission. 

I de upplåningar som Region Örebro län gjort de senaste åren har Kommuninvest varit klart 
billigaste alternativet. Via Kommuninvest erhåller Region Örebro län idag finansiering till 
konkurrenskraftiga priser och minimal administration. Om lånet avser ett grönt lån tar 
Region Örebro län del av ett färdigt ramverk för gröna obligationer. Genom att 
Kommuninvest emitterar obligationerna nås även ett bredare investerarunivers än om 
Region Örebro län emitterat egna obligationer. 
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Ett eget obligationsprogram skulle bli dyrt och kompetenskrävande för Region Örebro län. 
Totalkostnaden för upplåning via eget obligationsprogram över tid skulle överstiga de 
villkor som Kommuninvest eller annan kreditgivare kan erbjuda. Tillgången över tid till 
kapitalmarknaden via Kommuninvest kommer dessutom alltid vara större än vad Region 
Örebro län ensam skulle ha. 

Sammantaget medför medlemskapet i Kommuninvest att det lägst möjliga priset för ett lån 
alltid garanteras, via Kommuninvest eller annan kreditgivare. 

Motionen avslås med hänvisning till ovanstående. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-02-11, besvarande av motion från Willhelm 

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

• Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att Region Örebro län ska emittera 
gröna obligationer 

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

Yrkanden 
Andreas Svahn (S) och Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Willhelm Sundman (L) och Andreas Tranderyd (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

Reservationer 
Willhelm Sundman (L) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot fullmäktiges beslut till 
förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige besluta 

att motionen avslås med hänvisning till redovisat svar. 

www.regionorebrolan.se 71 (94) 



• ~ 1 Region Örebro län 
~ 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021 -02-11 

§ 28 Allmän frågestund för ledamöterna 

Inga frågor anmälda till dagens sammanträde. 
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§ 29 Besvarande av interpellation från Patrik Nyström (SD) 
om upphandling av förlossningsverksamhet samt 
finansiering vid Karlskoga lasarett 

Diarienummer: 20RS12342 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Patrik Nyström (SD) om upphandling av 
förlossningsverksamhet samt finansiering vid Karlskoga lasarett, bilaga § 29. 

Härefter yttrar sig Patrik Nyström (SD), Ewa Sundkvist (KD), Magnus Lagergren (KD) 
och Andreas Svahn (S). 
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Bilaga§ 29 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2021-02-11 Dnr: 20RS12342 

Patrik Nyström (SO) 

Svar på interpellation om upphandling av förlossnings
verksamhet samt finansiering vid Karlskoga lasarett 

Patrik Nyström (SD) har i en interpellation ställt fem frågor om upphandling av 
förlossningsverksamhet samt finansiering vid Karlskoga lasarett. Frågorna är: 

- Hur säkerställs det akuta omhändertagandet av ett nyfött barn bättre med en privat 
aktör? 
- På vilket sätt skall neonatalsjukvården samverka med en privat aktör utifrån de krav 
som senare framställts i utredningar vad gäller sjuktransporter samt tillgång till 
neonatalläkare? 
- Vilka verksamheter anser du kan säljas ut från Karlskoga lasarett? 
- Anser du att kvinnosjukvården är jämlik i Region Örebro Län? 
- Har det gjorts några analyser rörande de ekonomiska kostnaderna i att lägga ut 
förlossningen med tillhörande verksamheter på upphandling? 

Jag vill med anledning av interpellationen lämna följande svar: 
Regionfullmäktige beslutade i september 2020 att upphandla förlossningsverksamhet 
i Karlskoga. Upphandlingen har fördröjts med anledning av pandemin, men den har 
förberetts under hösten och vintern och kommer att inledas i början av det här året. 

Bakgrunden till beslutet om en upphandling är hälso- och sjukvårdsdirektörens 
bedömning att förlossningen i Karlskoga kan återöppnas på ett patientsäkert sätt 
tidigast vid årsskiftet 2024/2025 i Region Örebro läns regi. För att det ska vara 
möjligt krävs att flera bemanningsåtgärder kommer vara framgångsrika - rekrytering, 
upphandling av hyrpersonal samt internutbildning. 

Fullmäktiges beslut bygger på att privata aktörer ska finna det intressant att och ha 
möjlighet att säkerställa det akuta omhändertagandet av ett nyfött barn snabbare än 
regionen kan göra detta. Hur de ska kunna säkerställa detta kommer de att behöva 
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redogöra för när de lämnar sina anbud. I anbuden kommer aktörerna även att behöva 

beskriva hur nödvändig samverkan med annan vård ska organiseras. 

Det finns inget förslag och ingen målsättning om att säija ut någon verksamhet som i 

dag bedrivs på Karlskoga lasarett. Upphandlingen syftar till att teckna avtal med en 
privat aktör om att bedriva förlossningsvård på uppdrag av regionen och under en 

definierad tidsperiod. 

De ekonomiska kostnaderna är svåra att bedöma innan anbuden har kommit in. 
Kostnaden för hela anbudsperioden beräknas bli 120 miljoner kronor. Upphandlingen 

kommer att avbrytas om anbuden bedöms som oskäligt höga. 

En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika 
villkor för alla. Bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla, 

oavsett kön, ålder, utbildning, bostadsort, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell 
läggning. Vården i Region Örebro län är i dag inte alltid i alla avseenden helt jämlik. 

Det kan bero på att patienter behandlas helt lika trots att de har olika behov, det kan 
handla om att det finns fysiska eller språkliga hinder. Exempelvis överlever kvinnor 
med lång utbildning oftare bröstcancer än kvinnor med kort utbildning. Det är vanligt 

att HBTQ-personer upplever att de inte bemöts med respekt, exempelvis om man 
inom mödravården far frågor om var den andra biologiska föräldern är. Geografiska 

avstånd kan också vara ett hinder för jämlik vård. Tack vare att det finns tre sjukhus i 
Örebro län har de flesta nära till sitt sjukhus, men för dem som bor i södra delen av 
Askersunds kommun är det åtta mil. När det för närvarande bara bedrivs 
förlossningsvård på ett sjukhus i länet är det bara kvinnor som bor i Örebro som har 

nära till förlossningsavdelningen. Kvinnokliniken har mottagning på både Karlskoga 
lasarett och på Universitetssjukhuset i Örebro, men inte på Lindesbergs lasarett. För 
en kvinna som bor i Ställdalen är det således nio mil till närmaste kvinnoklinik. 

För Region Örebro län 

Karin Sundin 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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2021 -02-11 

§ 30 Besvarande av interpellation från Pär-Ove Lindqvist 
(M) om förändrade jourlinjer vid Lindesbergs lasarett 

Diarienummer: 21 RS655 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Pär-Ove Lindqvist (M) om förändrade 
jourlinjer vid Lindsbergs lasarett, bilaga § 30. 

Härefter yttrar sig Pär-Ove Lindqvist (M), Tom Persson (SD) och Willhelm Sundman (L). 

www.regionorebrolan.se 76 (94) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 prebro 
E-post: regionen@r · ionorebrolan.se 

) ~ 



• ~ 1 Region Örebro län 
~ 

Bilaga§ 30 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2021-02-11 Dnr: 21RS655 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Svar på interpellation om förändrade jourlinjer vid 
Lindesbergs lasarett 

Pär-Ove Lindqvist (M) ställer i en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 
ordförande Karin Sundin (S) frågor gällande konsekvenserna av de förändrade 
jourlinjerna vid Lindesbergs lasarett. I väntan på den utvärdering som ska 
genomföras sex månader efter införandet önskar interpellanten att frågorna följs upp 
kontinuerligt och önskar därför svar på följande frågor: 

- Hur många patienter som tillhör Lindesbergs lasaretts upptagningsområde och 
skulle blivit behandlade för kirurgiska och ortopediska besvär kvälls- och nattetid på 
Lindesbergs lasarett har sänts vidare till andra vårdinrättningar på grund av 
neddragningen av jourlinjerna? Dels med ambulans, dels med egen transport. 
- Hur många patienter har besökt Lindesbergs lasarett och blivit hemsända med 
ordinationen att återkomma efterföljande dag, eller efterföljande vardag på grund av 
neddragningen av jourlinje? 
- Har akutmottagningarna i Örebro och Karlskoga upplevt några negativa effekter 
kvälls- och nattetid på grund av ökad tillströmning av personer från Lindesbergs 
lasaretts upptagningsområde? 
- Har akutmottagningarna i Örebro och Karlskoga fått sätta in extrapersonal kvälls
och nattetid på grund av ökad tillströmning av patienter från Lindesbergs lasaretts 
upptagningsområde? 
- Hur många inlagda patienter på Lindesbergs lasarett har fått skickas till annan 
vårdinrättning på grund av neddragningen av jourlinjerna? 
- Upplever du att beslutet hittills fått önskade konsekvenser? 
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Med anledning av interpellationen vill jag framföra följande: 

Den förändring av jourlinjerna som genomfördes den 28 september och som berör 
Lindesbergs lasarett har följts upp vid varje sammanträde med hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Jourförändringen upplevs hittills ha gett de konsekvenser som förväntats. En 
anledning till att förändringen genomfördes var att antalet arbetade timmar under 
dagtid skulle öka för att på så sätt förbättra tillgängligheten. En annan anledning var 
att minska kostnader för jour- och beredskapslinjer som utnyttjades en mycket 
begränsad del av jourtiden. 

Vad gäller hur många patienter som sänts vidare till annan vårdinrättning har det de 

första tre månaderna i snitt handlat om en ortopedpatient var femte kvälls- och 

nattpass samt en kirurgpatient fyra av fem kvälls- och nattpass. I snitt hänvisas en 

patient per pass två av tre dagar till annat sjukhus. Av dessa har tio patienter haft 

behov av transport med ambulans, resterande har tagit sig vidare med egen bil, 

sjukresa eller liggande transport. Av statistiken framgår att de patienter som hänvisats 

vidare till annat sjukhus i princip alltid söker på USÖ och det föreligger ingen ökad 

tillströmning till Karlskogas akutmottagning. 

Ingen inneliggande patient på kirurgen eller ortopeden i Lindesberg har behövt 

transporteras till annat sjukhus på grund av jourförändringen. Däremot har patienter 

flyttats av andra anledningar, bland annat pandemins påverkan på vården. 

Inför förändringen sattes ett mål att 70 procent av patienterna skulle komma till rätt 

vårdinstans från början. Genom att titta på antal patienter i jämförelse med åren 

tillbaka går det att konstatera att målet är uppnått gällande minskat inflöde aktuella 

tider för jourförändringen. 

Vad gäller frågan om hänvisning, så kommer det i snitt en patient (kirurg- och/eller 
ortopedpatient) per kvälls- och nattpass till akutmottagningen i Lindesberg. Av dessa 
hänvisas två tredjedelar efter bedömning av sjuksköterska, vilket innebär en patient 
två dagar av tre. Det går dock inte att säga hur många patienter som har blivit 
hänvisade till att återkomma efterföljande dag eller som hänvisats till 
primärvårdsnivå. Såväl före som efter förändringen sker hänvisning till primärvården 
när primärvården är rätt vårdnivå. I samarbete med primärvården har ett förändrat 
arbetssätt införts, som innebär att akutmottagningen kan boka tid på vårdcentralen 
nästkommande dag om behov finns. 

Interpellanten ställer också frågor om negativa effekter och ökad tillströmning på 
länets övriga akutmottagningar. Akutmottagningen på USÖ har cirka 150 besök per 
dag, medan Karlskogas akutmottagning har cirka 75 besök per dag. Den ökade 
tillströmningen handlar om att 1,5 fler patienter per kvälls- och nattpass söker från 
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den norra länsdelen till USÖ. Detta har inte inneburit att extrapersonal behövt sättas 
in på akutmottagningarna på USÖ respektive Karlskoga lasarett. 

För Region Örebro län 

Karin Sundin 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 31 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman 
(L) om behovet av information kring vaccineringen mot 
covid-19 

Diarienummer: 21 RS855 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Willhelm Sundman (L) om behovet av 
information kring vaccineringen mot covid-19, bilaga § 31. 

Härefter yttrar sig Willhelm Sundman (L). 
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Bilaga § 31 1 (2) 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2021 -02-11 Dnr: 21 RS855 

Willhelm Sundman (L) 

Svar på interpellation om behovet av information kring 
vaccineringen mot covid-19 

Willhelm Sundman (L) har i en interpellation ställt två frågor om behovet av 
information kring vaccineringen mot covid-19. Frågorna är: 

- Hur kommer Region Örebro län säkerställa att alla invånare i länet får tydlig 
information på ett språk som de kan förstå? 
- Hur arbetar Region Örebro län för att bemöta motarbetande information från 
vaccinationsmotståndare? 

Jag vill med anledning av interpellationen lämna följande svar: 

Vikten av att nå ut med saklig och korrekt information har varit väsentlig ända sedan 
pandemin bröt ut för ungefär ett år sedan. Hållningen från Region Örebro län har hela 
tiden varit att ge invånarna den information de behöver för att förstå situationen och 
kunna agera klokt. 

När det gäller vaccineringen utformas kommunikationen för att länets invånare ska 
veta hur de berörs av vaccinationen och för att de ska kunna fatta välgrundade beslut 
om att vaccinera sig. I planeringen av kommunikationsarbetet ingår att dra nytta av 

lärdomar och erfarenheter från tidigare faser under pandemin. 

Region Örebro län översätter delar av informationen till de mest tolkade språken i 
länet och sprider informationen till olika målgrupper. För närvarande pågår dessutom 
ett arbete med att producera två tecknade filmer. Den ena handlar om hur man bokar 
tid för vaccination, den andra om vad som händer när man kommer till en 
vaccinationsmottagning. Båda filmerna kommer att översättas till engelska, arabiska, 
somaliska, dari, tigrinja och teckentolkas. 
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Att producera informationsmaterial räcker inte. Det måste också nå ut till 

målgrupperna. En metod som användes framgångsrikt under förra året var att använda 

riktade inlägg i sociala medier som anpassats till de språkinställningar som 
användarna har. På det viset nådde till exempel ett inlägg på somaliska till 28 000 

personer. Under våren kommer regionen att arbeta på samma sätt när ny information 

om vaccinationen finns, till exempel när nya grupper kan boka tid för vaccination. 

Sedan pandemin bröt ut har tolkar som bokas via Region Örebro läns Tolk- och 

översättarservice inlett varje tolktillfälle med att informera om att det råder en 
pandemi och om vilka rekommendationer som är aktuella. När vaccineringen har 

inletts för de större befolkningsgrupperna kommer även den vägen att användas för att 

sprida information om vaccineringen. Tillsammans med Länsstyrelsen pågår också 
planering för att personal senare i vår ska kunna finnas på samlingspunkter i länet för 
att hjälpa till att boka tid och att informera om vikten av att man vaccinerar sig. 

På vaccineringsmottagningarna kommer informationsblad att finnas på svenska, lätt 
svenska plus 16 språk till, från att mottagningarna öppnar för alla över 65 år. På 

samma språk kommer även den hälsodeklaration att finnas som alla ska fylla i, i 
samband med vaccinationen. 

Region Örebro län använder och sprider även information som andra myndigheter 
tagit fram. Informationen från Region Örebro län ska dessutom också hjälpa länets 

invånare att veta hur och var de kan hitta faktagranskad och säker information. 

När det gäller att bemöta information som ifrågasätter och kritiserar vaccination kan 
sägas att regionens sakkunniga i vaccinationsfrågan dagligen svarar på frågor från 

media och allmänhet med saklig information och lägesuppdateringar. När 
kommentarer av vilseledande karaktär dyker upp i till exempel kommentarstrådar i 
regionens sociala medier besvaras de med saklig information och hänvisning till 

webbplatser som 1177 eller Folkhälsomyndigheten där fördjupande information finns. 
Tilläggas kan också att huvudansvaret för att bemöta desinformation kring 
vaccination vilar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

För Region Örebro län 

Karin Sundin 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 32 Besvarande av interpellation från Willhelm Sundman 
(L) om att ingen ska behöva känna sig otrygg på ett tåg i 
länet 

Diarienummer: 21 RS951 

Nina Höijer (S) besvarar en interpellation från Willhelm Sundman (L) om att ingen ska 
behöva känna sig otrygg på ett tåg i länet, bilaga§ 32. 

Härefter yttrar sig Willhelm Sundman (L), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD), Andreas 
Svahn (S), Magnus Lagergren (KD), Oskar Svärd (M), Azra Prepic (S), Andreas Tranderyd 
(MP), Patrik Nyström (SD) och Tom Persson (SD). 
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• ~ , Region Örebro län 
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1 (3) 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2021-02-11 Dnr: 21RS951 

Willhelm Sundman (L) 

Svar på interpellation om trygghet i kollektivtrafiken 

Självklart ska alla resenärer känna sig trygga i kollektivtrafiken, oavsett om det 
handlar om buss eller tåg. Att skapa en trygg situation i kollektivtrafiken handlar 
mycket om förebyggande arbete, men när otrygga situationer ändå uppstår krävs 
också förmåga och handlingskraft att hantera detta. 

Det har nu uppmärksammats om återkommande situationer med hot och våld på tågen 
mellan Örebro, Kumla och Hallsberg. Det skapar en mycket otrygg situation för såväl 
passagerare som ombordpersonal. Detta tycker jag självklart är helt oacceptabelt. 
Reser du kollektivt eller arbetar som busschaufför eller ombord på tågen ska du känna 
dig trygg. 

För att kunna förklara vilket ansvar regionen har i detta, vill jag först redogöra för 
ansvarsförhållandena gällande tågtrafiken. Regionen driver ingen tågtrafik under det 
egna varumärket Länstrafiken. Regionen är dock delägare i Mälardalstrafik och Tåg i 
Bergslagen, och kan genom detta påverka hur man arbetar med trygghetsfrågor inom 
dessa bolag. Här ställs bland annat krav på att det ska finnas ombordpersonal i varje 
tågsätt. 

Så ansvaret är delat, mellan Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen i form av 
kravställare, och på de trafikbolag som dessa anlitat för att utföra tågtrafiken. I dag är 
det SJ som utför den, och som har huvudansvaret för situationen ombord på tågen och 
är arbetsgivare. Mycket av den aktuella otryggheten på tågen finns också på den 
kommersiella tågtrafik som utförs av SJ. 

I den dialog vi hittills haft med SJ har de framhållit att de har en god dialog med såväl 
polisen som de berörda kommunerna. 
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Orsakerna till det som nu sker på tågen har inte uppstått över en natt och har heller 
inga snabba "fix" lösningar. Vi som region kan bidra till helheten, genom att 
strukturerat arbeta med trygghetsfrågor inom våra huvudsakliga ansvarområden, 
vilket jag redovisar nedan, för Willhelm Sundmans fråga lyder: 

- Hur arbetar Region Örebro län för att öka tryggheten i kollektivtrafiken? 

Bussar 

Alla bussar är utformade så att föraren via speglar har god översikt om vad som 
händer bak i bussen. Efter behov så utrustas också bussarna med 
övervakningskameror. I nuläget är samtliga bussar i Örebro stad utrustade med ett 
antal övervakningskameror samt därtill knappt hälften av regionbussarna. Detta syftar 
dels till att ha ett förebyggande syfte, att helt enkelt avskräcka till att begå kriminella 
handlingar på bussen. Dels syftar det till att kunna spåra eventuella brott eller 
misstänkta handlingar på bussen. 

Regionen har också utrustat samtliga bussar med RAKEL. Den används bland annat i 
syfte att föraren snabbt ska kunna kontakta SOS-alarm om behov uppstår. 

Samverkan med kommuner och andra aktörer 

Tryggheten i kollektivtrafiken handlar inte bara om situationen på bussen eller tåget. 
Resan kollektivt kan sägas bö1ja när resenären anländer till hållplatsen och slutar när 
denne lämnat avstigningshållplatsen. Undersökningar visar att miljön vid hållplatsen 
kan vara en betydande orsak till om kollektivtrafikresan upplevs som otrygg. För 
hållplatserna ligger ett stort ansvar på väghållaren, vanligen en kommun eller 
Trafikverket, alternativ kommunen och Jernhusen om det handlar om en station. 

Regionen har här byggt upp ett strukturerat samarbete med dessa aktörer. I Örebro · 
kommun, bland annat kopplat till stadsbusstrafiken, finns en särskild trygghetsgrupp. 
I denna grupp ingår bland andra Brottsförebyggande rådet, polisen, vaktbolag, 
kommunen, Länstrafikens biljettkontrollgrupp, m fl . 

För att följa upp eventuella dagliga trygghetsproblem finns en så kallad operativ 
grupp som består av regionen, Svealandstrafiken och Örebro kommun. 

I övriga delar av länet är det nyligen uppstartat så kallade regionalafokusgrupper, 
som bland annat hanterar trygghetsfrågor. 

Regionen deltar också i ett arbete som kallas Människan bakom uniformen, (MBU) 
tillsammans med andra uniformsbärande yrken/arbetsgivare (polis, ambulans, 
brandkår, vaktbolag, biljettkontrollanter, bussförare). I MBU får ungdomen lära 
känna människan bakom uniformen, och personal i de uniformbärande yrkena får lära 
känna ungdomarna. Målet med MBU är att genom inflytande och öppenhet öka 
ungdomars delaktighet, minska kriminaliteten och att skapa bra möten som ökar 
förståelsen. 
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Atgärda sabotage och skadegörelse omgående 

Hållplatser är offentliga miljöer och är därför exponerade för skadegörelse. I händelse 
av klotter, glaskross och liknade så regionen som policy att åtgärda skadegörelse så 
fort som möjligt. När det gäller hållplatser så åtgärdas idag krossade glasrutor inom 
några timmar efter att skadan är inrapporterad. Enligt avtalet med den entreprenör 
som utför hållplats-underhållet ska skadan vara åtgärdad inom 24 timmar. Även 
klotter åtgärdas snabbt, speciellt om det har rasistiskt budskap. 

Samma metod tillämpas när det gäller bussarna. Skadegörelse och klotter åtgärdas 
normalt omgående. Enligt de avtal som Region Örebro län har med trafikföretagen 
ska bussarna tas ur trafik till dess att skadan är åtgärdad. 
Avsikten med detta agerande är bland annat att den som är skyldig till skadegörelsen 
inte ska få uppmärksamhet för detta. 

Hållplatsvärdar/vakter 
Regionen har idag ca fem hållplatsvärdar som dagligen är i tjänst. Personlig närvaro 
är en faktor som kan bidra till ökad trygghet. Hållplatsvärdarna uppehåller sig på de 
hållplatser där resandet för tiden på dygnet är störst. Resecentrum i Örebro är förstås 
en sådan plats. 

Om behov uppstår så kan vi från regionen sätta in väktare på bussarna, men det ska 
ses en yttersta åtgärd. 

Det finns ett samband mellan olovligt resande (utan biljetter) och otrygga situationer 
ombord på bussen. Att kontinuerligt jobba för att alla som åker med bussen också har 
giltiga biljetter har också en positiv effekt på situationen ombord på bussen. Regionen 
har vid årsskiftet utökat sin kontrollverksamhet till tre kontrollteam jämfört med 
tidigare två. 

För Region Örebro län 

Nina Höijer 
Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 33 Besvarande av interpellation från Anna Ågerfalk (L) om 
att ingen ska gå före i vaccinationskön 

Diarienummer: 21 RS1139 

Karin Sundin (S) besvarar en interpellation från Anna Ågerfalk (L) om att ingen ska gå före 
i vaccinationskön, bilaga§ 33. 

Härefter yttrar sig Anna Ågerfalk (L). 
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Bilaga§ 33 1 (2) 

Sammanträdesdatum Beteckning 

2021-02-11 Dnr: 21RS1139 

Anna Agerfalk (L) 

Svar på interpellation angående att ingen ska gå före i 
vaccinationskön 

Anna Ågerfalk (L) har i en interpellation ställt två frågor om efterlevnaden av 
prioritetsordningen vid vaccinering mot covid-19. Frågorna är: 

- Vet vi om det i Örebro län förekommit vaccinering av person ur icke prioriterad 
grupp? 
- Hur säkerställer Region Örebro län att vaccinering genomförs i enlighet med 
beslutad prioriteringsordning? 

Jag vill med anledning av interpellationen lämna följande svar: 

Målet för Region Örebro län är och har hela tiden varit att genomföra en snabb 
vaccination av länets befolkning. Vi ska följa prioriteringsrekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheterna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och ingen 
vaccindos ska gå till spillo. 

Just nu utreds om det även i vårt län förekommit att människor har vaccinerats utan 
att de ingår i en prioriterad grupp. Bakgrunden är att hälso- och sjukvårds
förvaltningens ledning har tagit emot uppgifter om att personer i länet kan ha 
vaccinerats utöver prioriteringsordningen. När vaccinationen startade i länet märkte 
vår personal tidigt att det gick att få ut fler doser ur vissa vaccinflaskor än vad som 
hade angetts. Sådana extra doser har kort hållbarhet och måste hanteras snabbt för att 
inte behöva kastas. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen görs nu en genomgång 
för att ta reda på hur de extra doserna har fördelats. 

Om det är så att vaccindoser har fördelats mot prioriteringsordningen så ser vi 
allvarligt på det. Varje dos ska tas tillvara, de ska fördelas enligt 
prioriteringsordningen på bästa sätt med hänsyn till tid och hållbarhet. 
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För att tydliggöra på vilket sätt detta kan ske och för att skapa trygghet i 
arbetssituationen för chefer och medarbetare har styrgruppen för vaccinationsarbetet i 

Region Örebro län beslutat om en ny rutin för överblivna doser. Den innebär att en 
"reservlista" inrättas för allmänheten via telefonnummer med knappval via callcenter. 

Förutsättningen för listan är att personen kan inställa sig på 30 minuter. 
Varje vaccinationsnod har sin egen "reservlista". Vid överblivna doser rings 

personerna på listan in i åldersordning. 

Prioriteringsrekommendationen från Folkhälsomyndigheten ändrats flera gånger. Det 

ställer stora krav på flexibilitet. I den andra fasen av vaccinationera ska enligt den 
senaste rekommendationen de som är 65 år och äldre vaccineras. De som är över 80 

år kommer att ha förtur. Då kommer åldern avgöra om det går att boka tid. 

Längre fram i den andra fasen kommer vaccin att erbjudas till vuxna med insatser 
enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personer i 
åldern 18-59 som har vissa sjukdomar. Det kommer vara svårt att bevaka om detta 

efterlevs, eftersom det av integritetsskäl inte går att kontrollera om den som bokar har 
en viss diagnos eller beslut om insatser enligt LSS. 

Att bevaka att prioriteringsordningen följs är en balansgång mellan omfattande 
kontrollåtgärder som riskerar att bromsa vaccinationstempot och att lita på 

människors ärlighet. Region Örebro län ska följa rekommendationerna för ett säkert 

genomförande och vi ska göra det lätt att göra rätt, utan att för den skull tappa tempo i 
vaccinationsarbetet. 

För Region Örebro län 

Karin Sundin 
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 34 Besvarande av fråga från Oskar Svärd (M) om 
munskydd i kollektivtrafiken 

Diarienummer: 21 RS1227 

Nina Höijer (S) besvarar en fråga från Oskar Svärd (M) om munskydd i kollektivtrafiken. 

Härefter yttrar sig Oskar Svärd (M). 
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Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

§ 35 Besvarande av fråga från Sebastian Cehlin (M) om 
vaccinering av vaccinationspersonal 

Diarienummer: 21 RS1273 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga frågan. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

§ 36 Valärenden 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att besluta om val enligt följande 

20RS2823 
1 juryman enligt 12 kapitlet§ 4 tryckfrihetsförordningen 2:a gruppen efter Matilda 
Grebestam (S) för tiden 2021-02-11 - 2022-12-31 
Tania Cifuentes Valdes (S) 

20RS9605 
1 representant i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Kent Gustafsson (S) för tiden 
2021-02-11 -2022-12-31 
Jannica Jonsson (S) 

20RS9605 
1 ledamot i beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård efter Kent 
Gustafsson (S) för tiden 2021-02-11 - 2022-12-31 
Patrik Renberg (S) 

20RS10689 
1 ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Lars-Eric Johansson (S) för tiden 
2021-02-11 - 2022-12-31 
Azra Prepic (S) 

21RS1089 
1 ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Azra Prepic (S) för tiden 2021-02-11 -
2022-12-31 
Frederick Axewill (S) 

20RS12287 
1 ersättare i beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård efter Ellen 
Leijen (S) för tiden 2021-02-11 - 2022-12-31 
Dan Dahlen (S) 

20RS12706 
1 ersättare i servicenämnden efter Tommy Botström (S) för tiden 2021 -02-11-2022-12-31 
Per Andreasson (S) 

21RS165 
1 ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Kerstin Bergström Persson (S) för tiden 
2021-02-11 - 2022-12-31 
Stina Lindbäck Olsson (S) 

21RS478 
1 ledamot i servicenämnden efter Magnus Storm (C) för tiden 2021-02-11 - 2022-12-31 
Magnus Claesson (C) 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

20RS13279 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

1 ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Anneli Mylly (V) för tiden 2021-02-11 -
2022-12-31 
Maria Odheim Nielsen (V) 

21RS1305 
1 ledamot i forsknings- och utbildningsnämnden efter Willhelm Sundman (L) för tiden 
2021-02-11 -2022-12-31 
Henrik Johansson (L) 

21RS1306 
1 ledamot i servicenämnden efter Henrik Johansson (L) för tiden 2021-02-11 - 2022-12-31 
Niklas Tapper (L) 

21RS620 
1 ersättare i regional tillväxtnämnd efter Sergej Salnikov (SD) för tiden 2021-02-11 -
2022-12-31 
Carola Sunesson (SD) 

21RS620 
1 ersättare i Mälardalsrådets rådsmöte efter Sergej Salnikov (SD) för tiden 2021-02-11 -
2022-12-31 

Carola Sunesson (SD) 

Vidare föreslår valberedningen regionfullmäktige besluta 

21RS1263 
1 ledamot i styrelsen för Alfred Nobel Science Park AB för tiden 2021-02-11 -2023-05-31 
Göran Backlund 

1 suppleant i styrelsen för Alfred Nobel Science Park AB för tiden 2021-02-11 -
2023-05-31 Ola Karlsson (M) 

Följande entledigas från sina nuvarande uppdrag i styrelsen för Alfred Nobel Science Park 
AB 

Ola Karlsson (M), ledamot 
Petter Ameback, suppleant 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 
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Regionfullmäktige 

§ 37 Avslutning 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-11 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 16.00. 
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