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Protokoll 

Regionfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 3 8 Sammanträdets öppnande 
§ 39 Upprop 
§ 40 Protokollsjustering 
§ 41 Skrivelser till regionfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 42 Anmälan av interpellationer och frågor 
§ 43 Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin 

Jensen (SD) om att avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola 
§ 44 Anmälan av medborgarförslag om att telefonsamtal från vården ska visas 

genom ett speciellt nummer 
§ 45 Anmälan av motion om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens 

larmcentral ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland 
§ 46 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en 

psykiatriambulans i Region Örebro län 
§ 4 7 Aktuell regioninformation 
§ 48 Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2020 
§ 49 Region Örebro läns årsredovisning 2020 
§ 50 Förslag till ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro 
§ 51 Förändrade styrdokument Länsteatern Örebro AB 
§ 52 Förändrade styrdokument för Länsmusiken i Örebro AB 
§ 53 Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021 
§ 54 Redovisning av besvarade medborgarförslag 
§ 55 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år 
§ 56 Besvarande av motion från Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) om självtest för 

gynekologisk cellprovtagning 
§ 57 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och 

Anneli Mylly (V) om införande av självtest för HPV-virus 
§ 58 Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) kring 

specialistsjuksköterskeutbildning 
§ 59 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) 

om att Region Örebro län bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt 
§ 60 Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om införande av 

ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 
§ 61 Besvarande av motion från Jihad Menhem och Jessica Carlqvist (V) om 

förseningsersättning för färdtjänst .och sjukresor 
§ 62 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om kontaktpersoner i 

demokratifrågor 
§ 63 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), Anneli 

Mylly (V), Margareta Carlsson (V), Kennet Lantz (V) och Maria Odheim 
Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i Örebro län 

§ 64 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 

§ 65 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) med flera, om införande av 
möjligheten till sammanträden på distans 

§ 66 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa 
avgifterna för hjälpmedel 

§ 67 Besvarande av interpellation till Karin Sundin (S) från Ola Karlsson (M) om 
varför använder inte hälso- och sjukvården uppgifterna från 
Patientförsäkringen LÖF 

§ 68 Besvarande av interpellation till Maria Comstedt (C) från Ola Karlsson (M) 
om varför använder inte Folktandvården uppgifterna från Patientförsäkringen 
LÖF 
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§ 69 Besvarande av interpellation till Karin Sundin från från Mats Gunnarsson, 
oppositionsråd (MP) - Hur ökar regionen stödet till barn och unga under 
pandemin? 

§ 70 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (S) från Oskar Svärd (M) om 
bredband 

§ 71 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (S) från Willhelm Sundman (L) 
om att sjukresor med kollektivtrafik ska vara enkelt oavsett färdmedel 

§ 72 Besvarande av interpellation till Karin Sundin (S) från Sebastian Cehlin (M) 
om brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk ohälsa 

§ 73 Besvarande av interpellation till Karin Sundin (S) från Willhelm Sundman (L) 
om att psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi 

§ 74 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (S) från Bo Ammer (SD) om 
munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder för att minimera smittspridningen i 
den regionala kollektivtrafiken 

§ 75 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (S) från Mats Gunnarsson (MP) 
om upprepade felaktiga nekanden inom busstrafiken 

§ 76 Besvarande av fråga till Karin Sundin (S) från Sebastian Cehlin (M) om 
vaccinering av vaccinationspersonal 

§ 77 Allmän frågestund för ledamöterna 
§ 78 Valberedningen 
§ 79 Avslutning 
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§ 38 Sammanträdets öppnande 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

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

Sammanträdet förklaras härefter öppnat. 
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§ 39 Upprop 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Upprop och anteckning om närvaro sker enligt följande: 

Valkrets Örebro läns Södra (Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommuner): 
Andreas Svahn (S) 
Gunnel Kask (S) 
Rolf Karlsson (S) 
Susanne Stenlund (S) 
Thomas Andersson (S) 
Oskar Svärd (M) 
Ulrika Björklund (M) 
Fredrik Askhem (L) 
Kristina Boren (KO) 
Kenneth Lantz (V) 
Torbjörn Ahlin (C) 
Elin Jensen (SO) 
Oscar Lundqvist (SO) 

Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner): 
Jouni Slagner (S) 
Johanna Svärd (S) §§ 38-49 
Liliana Stenberg (S) §§ 50-79 
Nina Höijer (S) 
Urban Jonsson (S) 
Ola Karlsson (M) 
Anna Nordqvist (M) 
Linda Brunzell (M) 
Jon Fredriksson (V) 
Patrik Nyström (SO) 

Valkrets Örebro - Lekeberg: 
Karin Sundin (S) 
Torgny Larsson (S) 
Iren Lejegren (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Azra Prepic (S) 
Ingrid Båve (S) 
Theres Andersson (S) 
Lennart M Pettersson (S) 
Carina Dahl (S) 
Peter Björk (S) 
Fredrika Jacobsen (S) 
Bemt Karlsson (S) §§ 38-55 
Mayson Murad (S) §§ 61-79 
Sebastian Cehlin (M) 
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Katarina Tolgfors (M) 
Lennart Carlsson (M) 
Anna Stark (M) 
Kristian Berglund (M) 
Håkan Söderman (M) 
Mats Einestam (L) 
Birgitta Malmberg (L) 
Willhelm Sundman (L) 
Behcet Barsom (KD) 
Magnus Lagergren (KD) 
Bo Rudolfsson (KD) §§ 38-57 
Håkan Stålbert (KD) §§ 58-79 
Margareta Ehnfors (KD) 
Tore Mellberg (V) 
Jihad Menhem (V) 
Margareta Carlsson (V) 
Mats Gunnarsson (MP) 
Monika Aune (MP) 
Fredrik Persson (MP) §§ 49-79 
Emilia Molin (C) 
Charlotte Edberger (C) 
Magnus Storm (C) 
Daniel Spiik (SD) 
Habib Brini (SD) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Bo Ammer (SD) 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesbergs och Nora 
kommuner): 
Jette Bergström (S) 
Allan Myrtenkvist (S) 
Kristine Andersson (S) 
Zaki Habib (S) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Eric Viduss (M) §§ 38-49 
Tomas Klockars (M) §§ 50-79 
Maria Odheim Nielsen (V) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Markus Lundin (KD) 
Fredrik Dahlberg (SD) 
Tina Pirttijärvi (SD) 
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Regionfullmäktige 

§ 40 Protokollsjustering 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

att justering av protokollet sker på Regionkansliet, Eklundavägen 2 Örebro, den 21 april 
2021, klockan 15.00, samt 

att ordföranden, Joakim Carlsson (S) och Sebastian Cehlin (M) med Peter Björk (S) och 
Ola Karlsson (M) som ersättare ska justera protokollet. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 41 Skrivelser till regionfullmäktige 

Sammanfattning 

21RS317 
Kerstin Nilsson (S) har lämnat in begäran om entledigande från och med den 1 maj 
2021 från uppdraget som revisor i Region Örebro län. 

21RS1547 
Lena Rosborg (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdragen som ersättare i 
regionfullmäktige och ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice. 

21RS1563 
Ellinor Rasmussen (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i patientnämnden. 

21RS222 
Ewa Leitzler (M) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
kulturnämnden. 

20RS12458 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Johan Kumlin (M) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Emelie Jaxell (M) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med 2 mars 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

20RS13279 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Anita Bohlin Neuman (V) till ny ledamot i 
regionfullmäktige efter Anneli Mylly (V) i valkrets Västra, från och med 2 mars 2021 till 
och med den 14 oktober 2022 samt utsett Kim Bäckström (V) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Anita Bohlin Neuman (V). 

21RS165 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Jouni Slagner (S) till ny ledamot i 
regionfullmäktige efter Kerstin Bergström Persson (S) i valkrets Västra, från och med 2 
mars 2021 till och med den 14 oktober 2022 samt utsett Stina Lindbäck Olsson (S) till ny 
ersättare i regionfullmäktige efter Jouni Slagner (S). 

21RS609 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Erik Röjare (S) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Sven-OlofReinholdsson (S) i valkrets Västra, från och med 2 mars 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

21RS620 
Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Leif Åke Persson (SD) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Sergej Salnikov (SD) i valkrets Örebro-Lekeberg, från och med 2 
mars 2021 till och med den 14 oktober 2022. 
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21RS123 l 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Från Länsstyrelsen i Örebro län som utsett Stina Borjo (V) till ny ersättare i 
regionfullmäktige efter Charlie Jarl (V) i valkrets Västra, från och med den 2 mars 202 ltill 
och med den 14 oktober 2022. 

21RS2253 
Tom Rymoen (M) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

21RS2506 
Kim Bäckström (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

21RS2508 
Patientnämnden har överlämnat rapporten Klagomål relaterade till covid-19 - en analys av 
klagomål inkomna till Patientnämnden Region Örebro län under 2020. 

21RS2657 
Stina Borjo (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionfullmäktige. 

21RS2822 
Anita Bohlin Neuman (V) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot i regionfullmäktige. 

21RS2951 
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten Granskning av budgetprocessen. 

21RS3147 
Pernilla Marberg (SD) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Länsteatem Örebro AB. 

21RS101-32, 47, 58, 61, 63, 66, 71, 72, 73 
Skrivelser från medborgare med synpunkter på Region Örebro läns ledning. 

21RS3544 
Kajsa Rosen (L) har lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i 
regionfullmäktige. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda entledigande från Kerstin Nilsson (S), Lena Rosborg (V), Ellinor 
Rasmussen (SD), Ewa Leitzler (M), Tom Rymoen (M), Kim Bäckström (V), Stina Borjo 
(V), Anita Bohlin Neuman (V), Pernilla Marberg (SD) och Kajsa Rosen (L), samt 
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Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

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

Skickas till: 
De entledigade 
Respektive organ 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 42 Anmälan av interpellationer och frågor 

Sammanfattning 

21RS2796 
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 
Karin Sundin (S) om varför hälso- och sjukvården inte använder uppgifterna från 
Patientförsäkringen LÖF. 

21RS2798 
Ola Karlsson (M) har ställt en interpellation till ordförande i folktandvårdsnämnden Maria 
Comstedt (C) om varför Folktandvården inte använder uppgifterna från Patientförsäkringen 
LÖF. 

2IRS2855 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om hur regionen ökar stödet till barn och unga under 
pandemin. 

2IRS3181 
Oskar Svärd (M) har ställt en interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Nina Höijer (S) om bredband. 

2IRS3218 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (S) om att sjukresor med kollektivtrafiken ska vara 
enkla oavsett färdmedel. 

21RS3346 
Sebastian Cehlin (M) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 

2IRS3348 
Willhelm Sundman (L) har ställt en interpellation till ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden Karin Sundin (S) om att psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi. 

2IRS3353 
Bo Ammer (SO) har ställt en interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Nina 
Höijer (S) om munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder för att minimera smittspridningen i 
den regionala kollektivtrafiken. 

2IRS3375 
Mats Gunnarsson (MP) har ställt en interpellation till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (S) om upprepade felaktiga nekanden inom 
busstrafiken. 
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Beslutsunderlag 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

• Interpellation - Varför använder inte Hälso- och sjukvården uppgifterna från 
Patientförsäkringen LÖF 

• Interpellation - Varför använder inte Folktandvården uppgifterna från 
Patientförsäkringen LÖF 

• Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om hur regionen ökar stödet till barn och 
unga under pandemin 

• Interpellation från Oskar Svärd (M) om bredband 
• Interpellation från Willhelm Sundman (L) om att sjukresor med kollektivtrafik ska vara 

enkelt oavsett färdmedel 
• Interpellation - Brist på vårdplatser för barn och unga med psykisk ohälsa 
• Interpellation - Psykisk ohälsa hos unga kan bli nästa pandemi 
• Interpellation från Bo Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder för att 

minimera smittspridningen i den regionala kollektivtrafiken 
• Interpellation från Mats Gunnarsson (MP) om upprepade felaktiga nekanden inom 

busstrafiken 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att interpellationerna får ställas. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 43 Anmälan av motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik 
Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om att avyttra 
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola 

Diarienummer: 21 RS531 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Patrik Nyström (SO), Fredrik Dahlberg (SO) och 
Elin Jensen (SO) till Region Örebro län den 17 januari 2021 om att avyttra 
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion (SO) om att 

avyttra Kävesta folkhögskola 
• Motion från Patrik Nyström (SO), Fredrik Dahlberg (SO) och Elin Jensen (SO) om att 

avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola, bilaga§ 43 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till regional tillväxtnämnd för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regional tillväxtnämnd 
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Bilaga§ 43 

c)t1er1jedel1W'!l'aarM Motion -Avyttra Kävesta folkhögskola 
Region Orebro län 

Motion 
Avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola 

Region Örebro Län förvaltar och driver idag två folkhögskolor i länet, inriktningarna är olika och 
erbjuder flera studiemöjligheter. Folkhögskolorna som finns i landet har olika huvudmannaskap och de 
regionalt ägda folkhögskolorna är 42 stycken av 155 totalt. 
Från statligt håll har andelen utbildningsplatser ökat kraftigt men ersättningsnivåerna från staten har ej 
följt med i den ökade kostnadsutvecklingen. Regionerna har inte kompenserats för dessa ökningar 
och Region Örebro län står med stora kostnader genom regionala driftbidrag samt lokalkostnader. 

I tider med svåra ekonomiska förutsättningar prioriterar Sverigedemokraterna främst regionens 
kärnuppdrag såsom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. 
Att driva och förvalta två folkhögskolor torde inte ligga under regionens huvudansvar, det finns flera 
olika alternativa utförare som bör kunna förvalta och driva Kävesta folkhögskola framåt och samtidigt 
utveckla dess verksamhet. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

Att ge nämnden för regional tillväxt i uppdrag att ta fram underlag och söka en ny huvudman för att 
avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola. 
Att regionfullmäktige fattar beslut att avyttra Kävesta folkhögskola. 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

Patrik Nyström (SD) 

Elin Jensen (SD) 

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

Fredrik Dahlberg(SD) 
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Protokoll 

Reg ionfu Il mäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 44 Anmälan av medborgarförslag om att telefonsamtal 
från vården ska visas genom ett speciellt nummer 

Diarienummer: 21 RS1295 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 8 februari 2021 
om att telefonsamtal från vården ska visas genom ett speciellt nummer, liknande det som 
används av vårdcentralerna i Karlskoga. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen. 

Besluts underlag 

• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av medborgarförslag om att 
telefonsamtal ifrån vården visas genom ett speciellt nummer 

• Medborgarförslag, telefonsamtal i från vården visas genom ett speciellt nummer 
liknande det som används av vårdcentralerna i Karlskoga, bilaga § 44 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Servicenämnden 

www.regionorebrolan .se 17 (79) 
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1 Region Örebro län Bilaga§ 44 

MEDBORGAR FÖRSLAG 

l'ele 
Motive mg (Lämna en mer utförlig beskrivning a ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 
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Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll, 
kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. 
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• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 45 Anmälan av motion om att utreda möjligheten att få 
ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region Uppsala, 
Västmanland och Sörmland 

Diarienummer: 21RS1810 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion inkommit från Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Tiina 
Pirttijärvi (SD), Patrik Nyström (SD), Gunilla Fredriksson (SD) och Tom Persson (SD) till 
Region Örebro län den 19 februari 2021 om att utreda möjligheten att få ingå i Sjukvårdens 
larmcentral tillsammans med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland. 

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

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion (SD) om att utreda 

möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral tillsammans med Region Uppsala, 
Västmanland och Sörmland 

• Motion - Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral ihop med Region 
Uppsala, Västmanland och Sörmland, bilaga § 45 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

www.regionorebrolan.se 20 (79) 
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Bilaga§ 45 

Motion - Utred samverkan med Sjukvårdens larmcentral 

Motion 
Utred möjligheten att få ingå i Sjukvårdens larmcentral 
ihop med Region Uppsala, Västmanland och Sörmland 

Ambulansdirigeringen i Region Örebro län sköts av SOS Alarm. Det är ett aktiebolag med vinstkrav på 
sig som ägs av Staten och SKR. Vinstkravet gör det svårare för regionerna att styra det medicinska 
innehållet i tjänsten som tillhandahålls. 

För att jobba på SOS Alarm krävs heller ingen medicinsk kompetens utan man får en kort intern 
utbildning inom bolaget. 

I regionerna Uppsala, Västmanland och Sörmland har man sedan fem år tillbaka en larmcentral i egen 
regi, Sjukvårdens larmcentral. De har sett många fördelar med att sköta den här tjänsten på egen hand, 
bland annat besvaras samtalen av sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet av akutmedicin som 
även har lokalkännedom. Detta har möjliggjort ett ökat fokus på den medicinska bedömningen, en 
effektivare styrning och precision i bedömningen av vårdbehovet, som i sin tur lett till en minskning av 
oriktiga högprioritetslarm och därmed bättre hushållning med resurserna. Det går även betydligt enklare 
och fortare att genomföra förändringar i verksamheten och uppdateringar i tjänsten då man slipper 
långdragna förhandlingar med leverantören. 

De ingående regionerna kan nu följa patienterna genom hela vårdkedjan, från 112-samtal till utskrivning 
från sjukhus. De har även utvecklat och infört ett digitalt medicinskt beslutsstöd som dels ger 
sjuksköterskorna stöd i beslutsprocessen, dels genererar en medicinsk journal med möjlighet till 
avancerad forskning och utveckling. 

Ytterligare en fördel är att man har förbättrad samverkan med polis och räddningstjänst då man genom 
larmcentralen kommunicerar direkt med dessa utan mellanhänder. 

Region Örebro län har tidigare utrett möjligheten att driva larmcentral i egen regi, men kom då fram till 
att det skulle bli en väldigt stor kostnad. Men viljan finns att få till en bättre prioritet i arbetet med 
ambulanssjukvårdens uppdrag. En väg att gå kan vara att samverka med andra som redan har systemet 
på plats. 

Med anledning av detta yrkar vi: 

Att regionen utreder möjligheten att kunna ingå i region Uppsalas, Västmanlands och Sörmlands 
samarbete i Sjukvårdens larmcentral och vad kostnaden för Region Örebro län i så fall skulle bli. 

För Sverigedemokraterna Region Örebro län: 

Elin Jensen (SO) 

Oscar Lundqvist (SO) 

Tina Pirttijärvi (SO) 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisationsnummer: 875002-4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post: orebrolan@sd.se 
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Patrik Nyström (SO) 

Gunilla Fredriksson (SO) 

Tom Persson (SO) 
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• ~ 1 Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 46 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att 
införa en psykiatriambulans i Region Örebro län 

Diarienummer: 21 RS2183 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 
2 mars 2021 om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län. 

Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, anmälan av motion från Willhelm 

Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro län 
• Motion från Willhelm Sundman (L) om att införa en psykiatriambulans i Region Örebro 

län, bilaga § 46 

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 22 (79) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionor7;;n.se 
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Bilaga§ 46 

TILL REGIONFULLMÄKTIG I REGION ÖREBRO LÄN 

I. Motion 

Inför en psykiatriambulans i Region Örebro län 
Akut psykisk ohälsa tar inte hänsyn till kontorstid, därför måste regionen ha en beredskap för att 
hantera de individer som är i akut behov av psykiatriskt stöd och vård oavsett när på dygnet behovet 
uppstår. För en person som lider av en psykisk kris kan några minuter vara en skillnad mellan liv 
och död. Därför är det viktigt att snabbt vara på plats och att den som är i behov av hjälp får möta 
personal med psykiatrisk kompetens. 

Patienter med oro, ångest eller med självmordsrisk måste snabbt kunna få hjälp från vården. Idag 
omhändertas alltför ofta människor med akut psykisk sjukdom av polisen inför grannar och andra 
vittnen som hämtar och skjutsar individen till vården. Det är inte rimligt att sjuka människors i akut 
kris behandlas på ett sådant sätt att de upplever sig som brottslingar eller att de inte får möta 
människor med rätt vårdkompetens i första skedet. Samtidigt leder detta till att polisen blir allt mer 
belastade som i sin tur leder till att polisen tvingas prioritera uppgifter de egentligen inte har 
kompetens till att lösa. 

Med hjälp av en psykiatrisk blåljusenhet kan patienten få ett bra bemötande från början och 
vårdpersonal kan tidigt göra bedömning av rätt vårdnivå. För patienten är det mindre 
stigmatiserande att möta en ambulans med specialistutbildad personal än en polis. 

Region Uppsala som är jämförbart med Region Örebro län har givit Akademiska sjukhuset i 
uppdrag att ta fram en mobil psykiatrisk akutverksamhet en så kallad psykiatriambulans. Sedan 
tidigare finns där ett mobilt team, precis som i Region Örebro län, men detta kan enligt psykiatrin 
där inte jämföras med en ambulansverksamhet. Därför ses psykiatriambulansen som ett viktigt 
komplement till deras verksamhet. Polisen i Uppsala län har i olika sammanhang lyft fram att det 
skulle behövas en psykiatriambulans i regionen, precis som polisen i Örebro län. 

Om vi inte gör någonting åt detta är risken att personer som lider av psykisk ohälsa inte f'ar rätt vård 
och att deras sjukdomstillstånd försämras. Samtidigt kan polisen avlastas när de slipper åka på 
liknande larm. Att använda en psykiatrisk blåljusenhet, istället för en polisinsats, jämställer 
psykiatrisk akutsjukvård med somatisk akutsjukvård och kan därmed bidra till att avstigmatisera 
psykiska sjukdomar. 

DÄRFÖR FÖRESLÅR JAG ATT : 

• Region Örebro län etablerar en verksamhet med psykiatrisk akutambulans. 

För Liberalerna 

/~;;::4~ 
Willhelm Sundman 

LIBERALERNA I ÖREB RO LÄN 
Trädgårdsgatan 9 702 22 Örebro 
orebrolan@libera lerna .se 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

§ 47 Aktuell regioninformation 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Ingen aktuell regioninformation att lämna vid dagens sammanträde. 
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• Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 48 Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2020 

Diarienummer: 21RS1084 

Sammanfattning 

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2020 
innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av 
vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag 
till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger 
hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska 
utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro 
läns förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till 
stämmoombud för dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB. Ärendet har 
behandlats på styrelsesammanträde den 16 mars. 

Årsredovisning för Inera AB kommer att fastställas av bolagets styrelse den 24 mars och 
sänds därefter ut till delägarna. AB Transitio kommer att fastställa sin årsredovisning på 
styrelsemöte den 15 april. Följden blir att dessa årsredovisningar inte hinner behandlas av 
regionfullmäktige i april med föregående beredning av regionstyrelsen i mars. För att 
årsredovisningarna ska godkännas före bolagens årsstämmor och regionens stämmoombud 
ska få instruktioner kopplade till dessa, delegerar regionfullmäktige till regionstyrelsen att 
fatta beslut om detta vid sitt möte den 29 april. Dessa två bolag ingår inte i de 
sammanställda räkenskaperna för Region Örebro län då ägarandelen uppgår till 0,2 procent i 
Inera AB och 5 procent i Transitio AB. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, godkännande av ägda bolags 

årsredovisningar 2020 
• Årsredovisning Region Örebro läns förvaltnings AB 2020 
• Årsredovisning Länsgården Fastigheter AB 2020 
• Årsredovisning Bussdepåer i Örebro län AB 2020 
• Årsredovisning Länstrafiken Örebro AB 2020 
• Årsredovisning Landstingsbolaget i Örebro län AB 2020 
• Årsredovisning Länsteatern i Örebro AB 2020 
• Årsredovisning Scantec AB 2020 
• Årsredovisning Örebro läns flygplats AB 2020 
• Årsredovisning Alfred Nobel Science Park AB 2020 
• Årsredovisning Länsmusiken i Örebro AB 2020 
• Årsredovisning Oslo-Stockholm 255 AB 2020 
• Årsredovisning Svealandstrafiken AB 2020 
• Årsredovisning Tåg i Bergslagen AB 2020 
• Årsredovisning Länstrafiken Mälardalen AB 2020 
• Årsredovisning Mälardalstrafik AB 2020 
• Årsredovisning Almi Företagspartner Mälardalen AB 
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• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

att delegera till regionstyrelsen att fatta besluta om årsredovisning 2020 och uppdrag till 
stämmoombud för Inera AB och Transitio AB, 

att årsredovisningar 2020 för Region Örebro läns övriga hel- och delägda bolag läggs med 
godkännande till handlingarna, 

att Region Örebro läns stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive 
bolag rösta för att: 

1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna, 

3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande 
direktörerna, 

att Region Örebro läns stämmoombud för majoritetsägda bolag får i uppdrag att vid 
årsstämma för respektive bolag rösta för att bolaget ska följa Region Örebro läns 
bolagspolicy, samt 

att Region Örebro läns stämmoombud i Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården 
Fastigheter AB, Länstrafiken Örebro AB, Länsteatern i Örebro AB, Scantec AB, Örebro 
läns flygplats AB ska rösta för att arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och 
lekmannarevisorer som utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i 
Örebro beslutade "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län" samt 
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
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• 4\ a Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 49 Region Örebro läns årsredovisning 2020 

Diarienummer: 21 RS1153 

Sammanfattning 

Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2020 för Region Örebro län för 
regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning. 

Arets resultat uppgår till 560 miljoner kronor för Region Örebro läns koncern och 530 
miljoner kronor för Region Örebro län, inklusive orealiserade värdeförändringar av 
finansiella tillgångar samt realisationsvinster. Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
uppgår till 462 miljoner kronor. Av detta resultat föreslås 258 miljoner kronor reserveras till 
resultatutjämningsreserv varefter balanskravsresultat för Region Örebro län uppgår till 204 
miljoner kronor. 

Under perioden 2017-2020 har inga avsättningar till pensionsmedelsportföljen genomförts. 
Istället har återlån skett om drygt 900 miljoner kronor. Aterlånat kapital under 2020 uppgår 
till 214 miljoner kronor. Återlånen tillsammans med det höga resultatet har medfört att 
regionens likviditet ökade under 2020. Vid årsskiftet finns 1,0 miljarder kronor placerade i 
korta räntefonder. I regionens verksamhetsplan med budget för 2021 fastställs en strategi 
som innebär att återlånade medel under kommande år succesivt ska placeras i 
pensionsmedelsportföljen. För 2021 uppgår budgeterad avsättning till totalt 460 miljoner 
kronor, varav 250 miljoner kronor avser tidigare återlånade medel. Regionens höga 
likviditet möjliggör att ytterligare medel kan avsättas. Föreslås att ett belopp motsvarande 
2020 års återlån avsätts till pensionsmedelsportföljen under 2021. 

Tidigare beslutade investeringar om 987 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid 
utgången av 2020 föreslås föras över till 2021 års investeringsbudget. 

I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska 
balanseras mellan åren för Hälsoval, Folktandvården och gemensam nämnd för 
företagshälsa och tolkförmedling. 

Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de effektmål och 
strategier som finns i verksamhetsplanen med budget 2020. 

Besluts underlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, Region Örebro läns årsredovisning 

2020 - även prövning av ansvarsfrihet 
• Region Örebro läns årsredovisning 2020 
• Region Örebro läns årsredovisning, verksamheternas resultat 
• Revisorernas verksamhetsberättelse 2020, 1 
• Revisorernas verksamhetsberättelse 2020, 2 
• Revisorernas redogörelse, 1 
• Revisorernas redogörelse, 2 
• Revisionsberättelse 2020, 1 
• Revisionsberättelse 2020, 2 
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• ~ a Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

• Granskningsrapport årsredovisning 2020 
• De sakkunnigas rapport 

Anteckning 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Regiondirektör Rickard Simonsson lämnar information om årsredovisningen 2020. 

Härefter kommenterar ordförande i revisionen, Sara Dicksen (M), revisionsberättelsen och 
revisorernas arbete i övrigt. 

Slutligen ges allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 

Det antecknas att de ledamöter i regionfullmäktige, vilka också var ledamöter och ersättare i 
granskande styrelser och nämnder samt övriga organ, inte deltar i behandlingen av ärendet 
vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande sig själva. 

Revisorernas förslag 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
gemensamma nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att 
regionens årsredovisning för 2020 godkänns. 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Elin Jensen (SD), Behcet Barsom (KD), Torbjörn 
Ahlin (C), Sebastian Cehlin (M), Kristine Andersson (S), Karin Sundin (S), Iren Lejegren 
(S) Nina Höijer (S), Charlotte Edberger (C), Mats Einestam (L), Emilia Molin (C), Katarina 
Tolgfors (M), Margareta Ehnfors (KO), Lars-Göran Zetterlund (C), Anna Stark (M) och 
Magnus Lagergren (KO) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Jihad Menhem (V) och Kenneth Lantz (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkande enligt bilaga§ 49. 

Willhelm Sundman (L), Mats Gunnarsson (MP), Patrik Nyström (SO) och Oskar Svärd 
(M) yttrar sig. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden regionstyrelsens förslag mot 
Jihad Menhems (V) tilläggsyrkande och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 
regionstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Maria 
Odheim Nielsen (V), Jon Fredriksson (V), Tore Mellberg (V) och Margareta Carlsson (V) 
till förmån för Jihad Menhems (V) tilläggsyrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisningen för 2020, 
Postadress 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 
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• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

att fastställa i årsredovisningen föreslagna budgetjusteringar, 

att reservera 258 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv, 

att avsätta 214 miljoner kronor till pensionsmedelsportföljen, 

att överföra investeringsmedel om sammanlagt 987 miljoner kronor till 2021 års budget, 
samt 

att fastställa framlagt förslag till ackumulerat resultat år 2020 för Hälsoval -498,3 miljoner 
kronor, Folktandvården -122,8 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa 
och tolkförmedling 45,3 miljoner kronor. 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 29 (79) 

E-post ;;:1e::•~ 
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Vänsterpartiet region Örebro län 

Regionstyrelsen 20210322, ärende 23 
Diarienummer: 21RS1153 

Bilaga§ 49 

2021-03-22 

Särskilt yrkande över region Örebro läns årsredovisning 2020 

Covid-19 pandemin har inneburit stora belastningar för region Örebro läns sjukvårdssystem. 
För att kunna frigöra personal som kan bemanna covidavdelningar och ett utökat antal 
intensivvårdsplatser har mängder av operationer och behandlingar fått ställas in och skjutas på 
framtiden. 

Denna vårdskuld kommer att behöva hanteras av samma personal som nu arbetat och 

beordrats övertid i flera månader. Dessutom kämpar våra medarbetare med underskott och de 
stora nedskärningar som gör arbetsmiljön så pass dålig att många blir utbrända eller säger upp 
sig. 

Region Örebro län saknar idag en kartläggning och en åtgärdsplan för hantering av regionens 
vårdskuld. Därför tycker vi i Vänsterpartiet att regionen måste ta krafttag för att skapa 
utrymme och förutsättningar i vårt sjukvårdssystem för att kunna hantera vårdskulden. 

Årets res~ltat 2020 efter balanskravsjusteringar uppgår till 462 miljoner kronor för region 
Örebro län. Det är ett bra resultat, och pengarna borde användas där de behövs, i sjukvården. 

Vänsterpartiet i region Örebro län föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige 
besluta: 

att reservera 102 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv, dvs 1 procent av regionens 
skatteintäkter och de generella statsbidragen, samt 

att reservera 153 miljoner kronor till vårdskulden, dvs 1.5 procent av regionens skatteintäkter 

och de generella statsbidragen. Detta för att underlätta för vården att arbeta bort den 
uppkomna vårdskulden utan att bränna ut sin personal. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jihad Menhem, Oppositionsråd 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 50 Förslag till ny förbundsordning för Finsam Lekeberg 
och Örebro 

Diarienummer: 20RS3875 

Sammanfattning 

Finsam Lekberg och Örebro har inkommit med ett förslag till ny förbundsordning för 
förbundet. Förbundsordningen är ett styrdokument för förbundet som träder i kraft när 
samtliga ingående medlemmar i förbundet har fastställt denna, det vill säga 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län samt kommunerna Lekeberg 
och Örebro. 
Region Örebro län tillstyrker förslag till ny förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förslag till ny förbundsordning för 

Finsam Lekeberg och Örebro 
• Förslag på ny förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att anta förslag till förbundsordning för Finsam Lekeberg och Örebro. 

Skickas till 

Finsam Lekeberg och Örebro 
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• ~ • Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 51 Förändrade styrdokument Länsteatern Örebro AB 

Diarienummer: 21 RS89 

Sammanfattning 

Länsteatem Örebro AB:s ändamål är enligt gällande bolagsordning att ge 
teaterföreställningar och utveckla teaterverksamheten i Örebro kommun och i Örebro län. 
Det finns idag önskemål om att bolaget även ska kunna erbjuda annan scenkonst och bland 
annat utveckla dansscenen i länet. Eftersom Länsteatems bolagsordning inte anger att 
bolaget kan ägna sig åt annan scenkonst än teater behöver bolagsordningen ändras enligt 
framtaget förslag. Till följd av detta föreslås även ändringar i aktieägaravtalet med Örebro 
kommun (via helägda dotterbolaget Örebro Rådhus AB) samt regionens ägardirektiv till 
Länsteatern. 

Region Örebro län ser länsperspektivet som viktigt för Länsteatern i såväl formellt namn 
som i kommunikativa budskap. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förändrade styrdokument Länsteatern 

Örebro AB 
• Förslag ny bolagsordning - Länsteatem i Örebro AB 2021 
• Förslag nytt aktieägaravtal Länsteatern Örebro AB 
• Förslag nytt ägardirektiv - Länsteatem i Örebro AB 2021 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Torbjörn Ahlin (C) och Behcet Barsam (KO) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Monika Aune (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande: 
Följande läggs till i ägardirektivet under §2, Bolagets verksamhet och syfte, andra stycket, 
- Lägg till efter meningen ... som frilansande konstnärer. "Bolaget ska marknadsföras under 
namnet Länsteatern i Örebro AB." 

Jihad Menhem (V), Ola Karlsson (M), Katarina Tolgfors (M) och Elin Jensen (SO) 
instämmer i Monika Aunes (MP) tilläggsyrkande. 

Andreas Svahn (S), Torbjörn Ahlin (C) och Behcet Barsom (KO) yrkar avslag på Monika 
Aunes (MP) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Sedan ordföranden fått den ordningen godkänd ställer han regionstyrelsens förslag mot 
Monika Aunes (MP) tilläggsyrkande och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

Votering 

Sammanträdesdalum 

2021-04-14 

Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som vill 
bifalla regionstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla Monika Aunes (MP) 

tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 37 röster och Monika Aunes (MP) tilläggsyrkande får 33 röster, 1 avstår att rösta, bilaga 
§ 51. 

Reservationer 
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Monika Aune (MP), Mats Gunnarsson (MP), Fredrik 
Persson (MP), Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Maria Odheim Nielsen (V), Jon 
Fredriksson (V), Tore Mellberg (V), Margareta Carlsson (V), Elin Jensen (SD), Oscar 
Lundqvist (SD), Patrik Nyström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Gunilla 
Fredriksson (SD), Bo Ammer (SD), Fredrik Dahlberg (SD), Tina Pirttijärvi (SD), Oskar 
Svärd (M), Ulrika Björklund (M), Ola Karlsson (M), Anna Nordqvist (M), Linda Brunzell 
(M), Sebastian Cehlin (M), Katarina Tolgfors (M), Lennart Carlsson (M), Anna Stark (M), 
Kristian Berglund (M), Håkan Söderman (M), Pär-Ove Lindqvist (M) och Tomas Klackars 

(M) till förmån för Monika Aunes (MP) tilläggsyrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna föreslagen bolagsordning för Länsteatern Örebro AB, 

att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att vid bolagsstämma i Länsteatern Örebro 
AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och sådana eventuella mindre ändringar som 
kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket, 

att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB att ingå nytt aktieägaravtal med den 
andra delägaren Örebro Rådhus AB i huvudsak enligt förslag, 

att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Örebro godkänner ändringarna i 
bolagsordningen och aktieägaravtalet, samt 

att godkänna förslag till nytt ägardirektiv för Länsteatern Örebro AB. 

Skickas till 

Länsteatern Örebro AB 
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Bilaga§ 51 

Voteringsrapport 

Förändrade styrdokument för Länsteatern Örebro AB 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla Miljöpartiets förslag. 
Ja 37 
Nej 33 
Totalt röstat 
Frånvarande 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 52 Förändrade styrdokument för Länsmusiken i Örebro 
AB 

Diarienummer: 21 RS90 

Sammanfattning 

Länsmusiken i Örebro AB:s ändamål är att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro 

län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig 

musikverksamhet inom kommunen och länet. 

Bolagets orkester genomför även musikturneer utomlands vid cirka två till tre tillfällen per 

år och har gjort så sedan orkestern bildades 1995. Orkestern spelar även i olika delar inom 

Sverige utanför Örebro län. Dessa musikturneer är ett viktigt inslag i bolagets verksamhet då 

de bidrar till att stärka orkesterns varumärke, marknadsföra Örebro kommun och län samt 

attrahera kompetens av hög kvalite till kammarorkestern. Det bedöms därför vara en viktig 

förutsättning för att kunna uppfylla bolagets kommunala ändamål och är därmed till nytta 

för kommuninvånarna. Intäkterna täcker i princip de merkostnader bolaget har för 

turneverksamheten, vilket innebär att kostnaderna står väl i proportion till nyttan av 

verksamheten. Genomförande av dessa musikturneer bedöms därmed vara förenligt med 

lokaliseringsprincipen enligt kommunallagen. 

Eftersom bolagets bolagsordning inte anger att bolaget kan ägna sig åt musikturneer utanför 

Örebro län eller utomlands behöver bolagsordningen ändras enligt framtaget förslag. 

Därutöver behöver aktieägaravtalet med den andra delägaren uppdateras enligt framtaget 

förslag. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, förändrade styrdokument för 

Länsmusiken i Örebro AB 
• Länsmusiken i Örebro AB förslag ny bolagsordning 
• Länsmusiken i Örebro AB förslag nytt aktieägaravtal 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Oscar Lundqvist (SD) yrkar bifall enligt bilaga § 52. 

Andreas Svahn (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar avslag på Oscar Lundqvists (SD) yrkande. 

Propositionsordning 
Sedan ordföranden fått den ordningen godkänd ställer han regionstyrelsens förslag mot 

Oscar Lundqvists (SD) yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med 

regionstyrelsens förslag. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

Reservationer 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Patrik 
Nyström (SD), Daniel Spiik (SD), Habib Brini (SD), Gunilla Fredriksson (SD), Bo Ammer 
(SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Tina Pirttijärvi (SD) till förmån för Oscar Lundqvists (SD) 
yrkande. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att godkänna föreslagen bolagsordning för Länsmusiken i Örebro AB, 

att uppdra åt Region Örebro läns stämmoombud att vid bolagsstämma i Länsmusiken i 
Örebro AB rösta för att anta den nya bolagsordningen och sådana eventuella mindre 
ändringar som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket, 

att uppdra åt Region Örebro läns förvaltnings AB att ingå nytt aktieägaravtal med den 
andra delägaren Örebro Rådhus AB i huvudsak enligt förslag, samt 

att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Örebro godkänner ändringarna i 
bolagsordningen och aktieägaravtalet. 

Skickas till 

Länsmusiken i Örebro AB 
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Bilaga§ 52 

c)tmljede#w/p'afuM Yrkande Regionfullmäktige - Förändrade s1yrdokumen1 för Länsmusiken i Örebro AB 
Region Orebro län 

Yrkande Regionfullmäktige 
Ärende 16: Förändrade styrdokument för Länsmusiken i Örebro AB 
Diarienummer: 21RS90 
Datum: 2021-04-14 

Skattebetalarna ska inte stå för merkostnaderna för verksamhet som sker 
utanför Örebro läns gränser 

Att Länsmusiken ser ett värde i att spela på andra platser än här i länet är inget som Sverigedemokraterna har 
något emot. Självklart finns det mycket positivt att inhämta från att skapa sig den erfarenheten och 
tillgängliggöra den variationen av både omgivning och ny publik. Länsmusiken finansieras dock av Örebro läns 
befolkning, Länsmusiken finansieras för att berika och vara tillgänglig i Örebro län. Den reklam man säger sig 
kunna göra för Örebro län och Örebro kommun ser inte Sverigedemokraterna som ett tillräckligt starkt 
argument för att våra skattebetalare skall bekosta bland annat resor och spelningar i utlandet. Detta då vi inte 
ser att man på riktigt når upp till den påstådda nyttan för läns- och kommuninvånarna. 

Vad Sverigedemokraterna vänder sig emot är i detta fall själva finansieringen av dessa turneer och spelningar. 
Det är inte tillräckligt att merkostnaderna "i princip" täcks upp av intäkterna. Här vill sverigedemokraterna helt 
enkelt se ett krav att merkostnaderna för utomlänsverksamheter skall finansieras av till exempel biljettintäkter 
och inte bekostas av Örebro läns eller Örebro kommuns skattebetalare, som i dessa fall inte kommer ta del av 
den typen av verksamhet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

Att följande justering och tillägg görs i§ 3 Verksamhetsföremöl i Bolagsordningen för Länsmusiken i Örebro AB 
Bolaget kan även genomföra musikturneer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna merkostnader 
finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet. 

All följande justering och tillägg görs i§ 4 Ändamål i Bolagsordningen för Länsmusiken i Örebro AB: 
För att uppfylla ändamålet och i syfte att stärka orkesterns varumärke samt för att marknadsföra Örebro kommun och län kan 
bolagets orkester även genomföra musikturneer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna merkostnader 
finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet. 

All följande justering och tillägg görs i § 2 Bolaget och dess verksamhet i Aktieägaravtalet för Länsmusiken i Örebro AB· 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera professionell musik och utveckla musikverksamhet i Örebro kommun 
och Örebro län. Bolaget kan även genomföra musikturneer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna 
merkostnader finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet. 

Bolaget har till syfte för sin verksamhet att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet 
av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet. För att uppfylla 
ändamålet och i syfte att stärka orkesterns varumärke samt för att marknadsföra Örebro kommun och län kan bolagets 
orkester även genomföra musikturneer utanför Örebro län och utomlands, förutsatt att uppkomna merkostnader 
finansieras på sådant sätt att det inte belastar skattekollektivet. 

För sverigedemokraterna i Region Örebro län: 

Elin Jensen (SD) 
Gruppledare 

sverigedemokraterna Öreb10 Ian 
Organisationsnummer . 875002- 4187 
~öpmangalan 59 A. 702 23 Örebro 
E-posl. orebrolan@sd .se 

Patrik Nyström (SD) 
Vice gruppledare 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 53 Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021 

Diarienummer: 20RS275 

Sammanfattning 

Region Örebro län ska enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) genomföra analyser på 
vilka händelser som kan inträffa i regionen och om det kan innebära en negativ påverkan på 
verksamheten. Detta arbete ligger som grund för inriktning och prioriteringar i 
krisberedskapsarbetet inom Region Örebro län och är en ständigt pågående process för att 
säkerställa robusta verksamheter som klarar krissituationer. Ett sådant arbete har nu 
genomförts i Region Örebro läns organisation. När risk- och sårbarhetsanalysen är fastställd 
ska arbete med så kallad kontinuitetshantering ske i Region Örebro län. Arbetet kommer att 
ske både regionövregripande och i de olika verksamheterna. Arbetets syfte är att mot 
bakgrund av analysen hantera de risker och sårbarheter som har konstaterats. Det finns 
några centrala frågor som särskilt har uppmärksammats och som ska ingå i 
kontinuitetsarbetet. Bland dessa märks konsekvenser och lärdomar av den pågående 
pandemin, att arbeta vidare med frågan om erforderlig tillgång på diesel för de verksamheter 
inom Region Örebro län som behöver detta, samt frågan om erforderlig tillgång till 
förbrukningsartiklar inom regionorganisationen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, risk- och sårbarhetsanalys för Region 

Örebro län 2021 
• Risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län 2021 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Mats Gunnarsson (MP) och Katarina Tolgfors (M) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att fastställa risk- och sårbarhetsanalys för Region Örebro län. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 54 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 kulturnämnden: 

- Aktiviteter under coronapandemin, 20RS 10289 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kulturnämnden 2021-02-08 §2 KN Svar på medborgarförslag om 

aktiviteter under coronapandemin 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 55 Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
inte besvarats inom ett år 

Diarienummer: 21RS1969 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska detta, enligt kommunallagen 5 kap. 33 §, 
anmälas till fullmäktige, som då får avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning. 

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år. 

Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns tolv motioner som inte har 
besvarats inom ett år. 
Följande tio motioner är planerade att behandlas av fullmäktige den 14 april 2021: 

- Självtest för att få fler att ta cellprov (KD), l 7RS4032, 
- Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård (M), l 9RS7770, 
- Upprätta en skogsbruksplan för ett kalhyggefritt skogsbruk (MP), 19RS 10467 
- Införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län (L), 20RS611 
- Införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor (V), 20RS618 
- Kontaktpersoner i demokratifrågor (V), 20RS 114 7 
- Minska antalet dödfödda barn i Örebro län (V), 20RS2731, 
- Vården ska bli bättre på att ta hand om patienter med ME/CFS (V), 20RS2733, 
- Införande av möjligheten till sammanträden på distans (V), 20RS3058 
- Avskaffa de orättvisa avgifter på hjälpmedel (V), 20RS5671 

Vidare redovisas att det finns arton medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, redovisning av motioner och 

medborgarförslag som inte besvarats inom ett år 
• Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 56 Besvarande av motion från Ewa Sundkvist och Elin 
Enes (KD) om självtest för gynekologisk cellprovtagning 

Diarienummer: 17RS4032 

Sammanfattning 

Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) har skrivit en motion till Region Örebro län om att 
erbjuda självtest för att på så vis få fler kvinnor att ta gynekologiskt cellprov. 

Regionstyrelsen behandlade i februari 2018 motionen och beslutet där blev att den ansågs 
besvarad men i regionfullmäktige i mars 2018 beslutas om en återremittering av ärendet för 
ytterligare beredning avseende kunskaps- och forskningsläget. En sådan komplettering av 
svaret har skett. 

Eftersom självtest på grund av begränsad evidens inte är en av rekommendationerna i det 
nationella vårdprogrammet gör Region Örebro län bedömningen att det inte är aktuellt med 
ett breddinförande i screeningprogram. Däremot visar vetenskapliga studier att 
egenprovtagning har en sådan tillförlitlighet att det kan motivera att man använder 
egenprovtagning för att nå icke-deltagare. Motionen anses besvarad. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Ewa 

Sundkvist (KD) och Elin Enes (KD) om självtest för gynekologisk cellprovtagning 
• Svar på motion om självtest för gynekologisk cellprovtagning 
• Motion från Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) självtest för att få fler att ta cellprov 

Yrkanden 
Karin Sundin (S), Behcet Barsom (KD) och Peter Björk (S) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 

Willhelm Sundman (L), Jihad Menhem (V), Sebastian Cehlin (M), Maria Odheim Nielsen 
(V) och Anna Nordqvist (M), yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Efter att fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och 

finner att regionfullmäktige 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. 

Omröstnings resultat 
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 45 röster och motionen får 25 röster, bilaga§ 56. 
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Reservationer Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Fredrik Dahlberg (SD), Tore 
Mellberg (V), Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim 
Nielsen (V), Margareta Carlsson (V), Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik 
Persson (MP), Oskar Svärd (M), Ulrika Björklund (M), Ola Karlsson (M), Anna Nordqvist 
(M), Linda Brunzell (M), Sebastian Cehlin (M), Katarina Tolgfors (M), Lennart Carlsson 
(M), Anna Stark (M), Kristian Berglund (M), Håkan Söderman (M), Pär-Ove Lindqvist 
(M) och Tomas Klackars (M) och Birgitta Malmberg (L) till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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Bilaga§ 56 

Voteringsrapport 

Besvarande av motion från Ewa Sundkvist (KD) och Elin Enes (KD) om självtest för 
gynekologisk cellprovtagning 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motionen 
Ja 
Nej 
Totalt röstat 
Frånvarande 

43 (79) 

45 
25 

70 
1 
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§ 57 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica 
Carlqvist (V) och Anneli Mylly (V) om införande av självtest 
för HPV-virus 

Diarienummer: 20RS9673 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Örebro län ska 
införa självtest för HPV-virus för de kvinnor som uteblir från cellprovstestning och till de 
övriga som önskar självtest. 

Örebro län har ett screeningsdeltagande som ligger över rikets genomsnitt, samtidigt är länet 
ett av åtta län med lågt antal insjuknade i livmoderhalscancer årligen. Idag saknas ett IT-stöd 
för att kunna identifiera kvinnor som uteblir från cellprovtagning under en lång tid. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) med flera om att införa självtest för HPV-virus 
• Svar på motion om införande av självtest för HPV-virus 
• Motion - Inför självtest för HPV-virus och rädda livet på många kvinnor 

Yrkanden 
Karin Sundin (S), Behcet Barsom (KO) och Peter Björk (S) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 

Willhelm Sundman (L), Jihad Menhem (V), Sebastian Cehlin (M), Maria Odheim Nielsen 
(V) och Anna Nordqvist (M), yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Efter att fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och 
finner att regionfullmäktige 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 45 röster och motionen får 24 röster, bilaga§ 57. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Tore Mellberg (V), Jihad Menhem (V), 
Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V), Margareta Carlsson 
(V), Oskar Svärd (M), Ulrika Björklund (M), Ola Karlsson (M), Anna Nordqvist (M), 
Linda Brunzell (M), Sebastian Cehlin (M), Katarina Tolgfors (M), Lennart Carlsson (M), 
Anna Stark (M), Kristian Berglund (M), Håkan Söderman (M), Pär-Ove Lindqvist (M) 
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och Tomas Klackars (M), Willhelm Sundman (L) och Birgitta Malmberg (L) till förmån 
för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses vara besvarad. 
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Bilaga§ 57 

Voterings rapport 

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Anneli Mylly 
(V) om införande av självtest för HPV-virus 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motionen. 
Ja 
Nej 
Totalt röstat 
Frånvarande 

46 (79) 

45 
24 

69 
2 
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§ 58 Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) kring 
specialistsjuksköterskeutbildning 

Diarienummer: 19RS7770 

Sammanfattning 

Sebastian Cehlin (M) föreslår att Region Örebro län ska arbeta för att en 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård startas vid Örebro universitet. 

I yttrandet redogörs för aktuella förhållande på nationell och samverkansregional nivå 
avseende specialistsjuksköterskeutbildningar såsom nationella och samverkansregional 
initiativ för samordning mellan regioner och lärosäten samt den pågående översynen av 
strukturen för framtida specialistsjuksköterskeutbildningar. Vidare redogörs för regionens 
samverkan med såväl Örebro universitet som andra lärosäten och specifikt den 
avtalsreglerade samverkan med Karlstad universitet som möjliggör för att 
verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning 
intensivvård kan ske inom Region Örebro län. 

I yttrandet belyses också gemensamma åtgärder för att stärka och långsiktigt säkerställa en 
lärarkompetens vid Örebro universitet som kan säkra nuvarande utbildningsutbud och 
möjliggöra framtida förändringar. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Sebastian 

Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning 
• Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning intensivvård 
• Motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

intensivvård 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Margareta Ehnfors (KO) och Iren Lejegren (S) yrkar bifall till 
regionstyrelsens förslag. 

Sebastian Cehlin (M), Willhelm Sundman (L), Elin Jensen (SO), Fredrik Persson 
(MP), Jihad Menhem (V), Katarina Tolgfors (M) och Patrik Nyström (SO) yrkar bifall till 
motionen. 

Propositionsordning 
Efter att fatt den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra och 
finner att regionfullmäktige 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. 
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Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens förslag 
får 35 röster och motionen får 35 röster, bilaga§ 58. 
Av 5 kap. 56 § kommunallagen följer att ordföranden vid likaröstetal har utslagsröst. 
Eftersom ordföranden röstade på regionstyrelsens förslag förklarar han att fullmäktige har 
beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Oskar Svärd (M), Ulrika Björklund (M), Ola 
Karlsson (M), Anna Nordqvist (M), Linda Brunzell (M), Sebastian Cehlin (M), Katarina 
Tolgfors (M), Lennart Carlsson (M), Anna Stark (M), Kristian Berglund (M), Håkan 
Söderman (M), Pär-Ove Lindqvist (M) och Tomas Klockars (M), Tore Mellberg (V), Jihad 
Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V), 
Margareta Carlsson (V), Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson 
(MP), Birgitta Malmberg (L), Elin Jensen (SO), Oscar Lundqvist (SO), Patrik Nyström 
(SO), Daniel Spiik (SO), Habib Brini (SO), Gunilla Fredriksson (SO), Bo Ammer (SO), 

Fredrik Dahlberg (SO) och Tina Pirttijärvi (SO) till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen anses besvarad med hänvisning till redovisat yttrande. 
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Bilaga§ 58 

Voteringsrapport 

Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om specialistsjuksköterskeutbildning 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifall till motionen. 

Ja 
Nej 
Totalt röstat 
Frånvarande 

49 (79) 

35 
35 
70 

1 
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§ 59 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att Region Örebro län bör bruka eget 
skogsinnehav kalhyggesfritt 

Diarienummer: 19RS10467 

Sammanfattning 

En motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) till Region 
Örebro län om att Region Örebro län bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt. 
Motionsförslaget till regionfullmäktige är "att regionfullmäktige fastslår att Region Örebro 
län ska bruka sin egen ägda produktionsskog kalhyggesfritt samt att upprätta en 
skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syftar till kalhyggesfritt skogsbruk". 

Ärendet har remitterats till servicenämnden för beredning 

Den skog som Region Örebro län äger står på fastigheter som ingår i naturreservat. För 
dessa skogar finns ingen skogsbruksplan och ingen skog avverkas heller. 

Utöver den skog som Region Örebro län äger förvaltar Region Örebro län Område 
fastigheter även fastigheterna åt Stiftelsen för Alvar Petersons donation, Laxbro. Stiftelsen 
består av två olika delar - byggnader och skog. 

Stiftelsens syfte är att bevilja medel till radioterapin och avdelning 26 vid 
Universitetssjukhuset Örebro samt sjukhemmet i Kopparberg. Fastigheten Laxbro gård i 
Kopparberg, som ger en god avkastning, ska komma ovanstående till godo och nytta. 
Region Örebro län förfogar alltså inte fritt över hur denna skog förvaltas, utan förvaltningen 
ska ske för att skapa medel för att tillgodose syftet med stiftelsen. 
Allmänt kan dock sägas att skogsinnehavet sköts med metoder för långsiktigt uthållig 
virkesproduktion och god ekonomi. Stor hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer och det 
tätortsnära läget. Vidare finns områden avsatta som reservat med olika typer av 
skogsmiljöer. Den skog som finns på fastigheterna är i stort skött med plantering, röjning, 
gallring och olika former av föryngringsavverkningar. 

Med anledning av detta föreslås att motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) om att upprätta skogsbruksplan 
• Svar på motion 
• Motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en 

skogsbruksplan för ovan nämnda produktion som syfta till kalhyggefritt skogsbruk 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Lars-Göran Zetterlund (C), Håkan Stålbert (KD) och Torbjörn Ahlin 
(C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
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Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Patrik Nyström (SD), Fredrik Persson (MP) 
och Margareta Carlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden den båda förslagen mot varandra 
och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Tore Mellberg (V), Jihad Menhem (V), 
Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V), Margareta Carlsson 
(V), Habib Brini (SD), Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson 

(MP) till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska avslås. 
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§ 60 Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om 
införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 

Diarienummer: 20RS611 

Sammanfattning 

Motionären föreslår att Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och etablera ett 
ungdomsfullmäktige. Som skäl anför motionären bland annat följande. 

Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka aktiviteten 
och engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka trösklarna och stärka 
värdet för ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början är att etablera ett 
ungdomsfullmäktige där ungdomar i länet arbetar demokratiskt som remissinstans till 
regionfullmäktige och nämnder som arbetar med frågor som berör ungdomar och är av en 
sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och engagera sig i frågor. Ett ungdomsfullmäktig 
bör även organiseras likt regionens fullmäktige där organisationer ställer upp till val, 
förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund. 

Regionstyrelsens uppfattning i frågan. 

Att arbeta med demokratifrågor är mycket viktigt och Region Örebro län (Regionen) gör det 
på flera sätt. Det främsta sättet är förstås att genom det demokratiska beslutsfattandet 
garantera den allsidiga belysning av frågor som den politiska debatten ger upphov till. I 
denna process spelar de politiska partierna en avgörande roll. Partierna har en mycket viktig 
roll i att kanalisera det intresse för samhällsfrågor som finns hos bland annat unga 
människor. 

Det finns också andra invändningar mot vad motionären föreslår. Hans förslag är 
komplicerat, tungrott och tidskrävande. Om ett ungdomsparlament på allvar ska locka 
deltagare, måste beslutandemakt överlämnas dit. Det skulle i så fall ske en överföring av 
beslutandemakt från folkvalda till icke-valda. Det är komplicerat då det bland annat medför 
ett bortfall av möjlighet till ansvarsutkrävande. Bästa möjligheten till reellt inflytande ges 
ungdomar genom engagemang i partiernas ungdomsorganisationer, eller genom 
engagemang i andra ideella organisationer. 

Det är avslutningsvis viktigt att påpeka att det är viktigt att ungdomar kommer till tals i 
olika sammanhang. Det kan ske på sätt som har nämnts ovan eller på andra sätt, till exempel 
genom olika former av paneler och dialogformer i de frågor och processer som Region 
Örebro län arbetar med. 

Motionen ska därför anses vara besvarad. 

Bes I uts underlag 

• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Willhelm 
Sundman (L) om införande av ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 
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• Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om införande av ungdomsfullmäktige i 
Region Örebro län 

• Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett 
ungdomfullmäktige i Region Örebro län 

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

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

Karin Sundin (S) yttrar sig. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra 

och finner att regionfullmäktige 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 38 röster och motionen får 13 röster, bilaga§ 60. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Tore Mellberg (V), Jihad Menhem (V), 
Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V), Margareta Carlsson 
(V), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP), Willhelm Sundman (L), Birgitta 

Malmberg (L) och Mats Gunnarsson (MP) till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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Voteringsrapport 

Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om införande av 
ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motionen. 
Ja 
Nej 
Totalt röstat 
Frånvarande 

54 (79) 

Bilaga§ 60 

58 
13 
71 
0 
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§ 61 Besvarande av motion från Jihad Menhem och Jessica 
Carlqvist (V) om förseningsersättning för färdtjänst och 
sjukresor 

Diarienummer: 20RS618 

Sammanfattning 

Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) föreslår i en motion att det ska införas 
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor liknande den som finns inom allmänna 
ko Il ekti v1rafiken. 

Under år 2019 har frågan om förseningsersättning inom färdtjänst och sjukresor utretts av 
området trafik_och samhällsplanering. Samråd har då varit med de som står för kostnaderna 
för färdtjänst (länets kommuner) och sjukresor och dessa avstyrker ett införande av 
förseningsersättning. Fokus bör istället ligga på att arbeta med tidspassning vid hämtning 
och lämning samt att få en högre kvalite i samarbete med våra trafikoperatörer. Genom det 
arbetet uppnår vi det syfte som motionärerna vill uppnå: att våra färdtjänst- och 
sjukreseresenärer kommer fram i rätt tid. Motionen ska därför avslås. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 
• Svar på motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (M) om 

förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 
• Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län gällande förseningsersättning för 

färdtjänst och sjukresor -Vänsterpartiet (V) 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S), Nina Höijer (S) och Iren Lejegren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens 
förslag. 

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

Tomas Klockars (M) yrkar bifall till motionen. 

Linda Brunzell (M) yttrar sig. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra 
och finner att regionfullmäktige 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 . 

www.regionorebrolan.se 55 (79) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-p~ ~ @~ ~ 



• • • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 

Om röstningsresultat 
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Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att regionstyrelsens 
förslag får 60 röster, motionen får 9 röster och 2 avstår att rösta, bilaga§ 61. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Tore Mellberg (V), Jihad Menhem (V), 
Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V), Margareta Carlsson 
(V), Oskar Svärd (M), Ulrika Björklund (M), Ola Karlsson (M), Anna Nordqvist (M), 
Sebastian Cehlin (M), Katarina Tolgfors (M), Lennart Carlsson (M), Anna Stark (M), 
Kristian Berglund (M), Håkan Söderman (M), Pär-Ove Lindqvist (M), Mats Gunnarsson 

(MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 
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Bilaga§ 61 

Voterings rapport 

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om 
förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla motionen. 
Ja 60 
Naj 9 
Avstår 2 
Totalt röstat 71 
Frånvarande 0 

57 (79) 



Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 62 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om 
kontaktpersoner i demokratifrågor 

Diarienummer: 20RS1147 

Sammanfattning 

Motionären föreslår att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete med 
demokratifrågor knyter till sig en kontaktperson i vart och ett av de partier som inte ingår i 
presidiet. 

Som skäl för motionen anges i huvudsak följande. 

När regionens demokratiberedning lades ner lades hela demokratiansvaret på fullmäktiges 
presidium, bestående av tre personer från två partier. Vi tycker att det är fel att bara tre 
personer ska ha makt över hur demokratiarbetet fortgår i regionen. I detta ställs majoriteten 
av partierna utanför i avgörande frågor. 

Regionstyrelsen uppfattning i frågan. 

Att verka för demokrati; dess utveckling och fortbestånd är en fråga för alla partier och dess 
förtroendevalda, inte endast för fullmäktiges presidium. Presidiet har fått ett särskilt uppdrag 
att bevaka dessa frågor, utöver det mycket stora ansvar som ligger på partierna och de 
förtroendevalda. I sitt arbete kan presidiet, på så sätt som har skett flera gånger, kalla 
företrädare för partierna till överläggningar i frågor som rör demokrati. Det finns heller inget 
som hindrar partiföreträdare att påkalla presidiets uppmärksamhet på behov av samtal i viss 
fråga. Mot bakgrund av detta ska motionen anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor 
• Svar på motion från Jihad Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor 
• Motion - Demokrati för alla, inte bara några få 

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

Jihad Menhem (V), Patrik Nyström (SD), Tore Mellberg (V) och Fredrik Dahlberg 
(SD) yrkar bifall till motionen. 

Håkan Söderman (M) yttrar sig. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden de båda förslagen mot varandra 
och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag. 
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Region Örebro län 

Regionfullmäktige 

Votering 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

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. 

Omröstnings resultat 
Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att förslag får 56 röster 
och motionen får 14 röster, bilaga§ 62. 

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Tore Mellberg (V), Jihad Menhem (V), 
Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V), Margareta Carlsson 
(V), Elin Jensen (SD), Oscar Lundqvist (SD), Patrik Nyström (SD), Daniel Spiik (SD), 
Habib Brini (SD), Gunilla Fredriksson (SD), Bo Ammer (SD), Fredrik Dahlberg (SD) 

och Tina Pirttijärvi (SD) till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att motionen ska anses vara besvarad. 
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Bilaga§ 62 

Voteri ngsra pport 

Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om kontaktpersoner i demokratifrågor 

Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för bifall till motionen. 
Ja 
Nej 
Totalt röstat 
Frånvarande 

60 (79) 

56 
15 
71 
0 



• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 63 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica 
Carlqvist (V), Anneli Mylly (V), Margareta Carlsson (V), 
Kennet Lantz (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att 
minska andelen dödfödda barn i Örebro län 

Diarienummer: 20RS2731 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet ställer genom Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta 
Carlsson, Kennet Lantz och Maria Odheim Nielsen en motion till regionfullmäktige. De 
föreslår att Region Örebro län skyndsamt ska göra en regional granskning av fall med 
fosterdöd, samt att det med granskningens resultat som underlag ska utarbetas en strategisk 
plan för att minska andelen dödfödda barn. 

Motionärerna menar att skillnader mellan olika regioners dödföddhetsfrekvens tyder på att 
det finns möjlighet att minska antalet som är dödfödda. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver de åtgärder som gäller uppföljning och 
patientsäkerhetsarbete och föreslår mot bakgrund av beskrivningen att motionen ska anses 
vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson, Kenneth Lantz och 
Maria Odheim Nielsen (V) om att minska ande 

• Svar på motion "Minska andelen dödfödda barn i Örebro län" 
• Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Anneli Mylly, Margareta Carlsson, 

Kenneth Lantz och Maria Odheim Nielsen (V) om att minska andelen dödfödda barn i 
Örebro län 

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

Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Reservationer 
Mot regionfullmäktiges beslut reserverar sig Tore Mellberg (V), Jihad Menhem (V), 
Kenneth Lantz (V), Jon Fredriksson (V), Maria Odheim Nielsen (V) och Margareta 
Carlsson (V) till förmån för motionen. 
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Regionfullmäktige 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 
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• ~ • Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 64 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 
trötthetssyndrom eller post-vira! 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 kunskapsstyming (RMK.) arbetar med 
frågan regionalt vilket inkluderar såväl rekommendationer som fortbildning. De 
vetenskapliga 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 
specialistvården. 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 2021-04-14, 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 

• 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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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 65 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) med 
flera, om införande av möjligheten till sammanträden på 
distans 

Diarienummer: 20RS3058 

Sammanfattning 

I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta om införande av de möjligheter till 
sammanträden på distans som kommunallagen ger möjlighet till. 

Regionstyrelsen konstaterar att regionfullmäktige beslutade införa möjligheten till 
sammanträden på distans i enlighet med vad kommunallagen medger den 31 mars 2020. 
Frågan var aktualiserad redan innan motionen lades. Motionen ska därför anses vara 
bevarad. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, besvarande av motion från Jihad 

Menhem (V) med flera om införande av möjligheten till sammanträden på distans 
• Svar på motion från Jihad Menhem (V) med flera om införande av möjligheten till 

sammanträden på distans 
• Motion från Jihad Menhem, Jessica Carlqvist, Kenneth Lantz, Margareta Carlsson, 

Anneli Mylly och Marie Odheim Nielsen (V) om sammanträden på distans 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga motionen. 

www.regionorebrolan.se 64 (79) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-~si regio; Ool[~ 



• ~ 1 Region Örebro län 
~ 

Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 66 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att 
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 
hjälpmedel 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 
hjälpmedelsavgifterna är mer rättvisa än de som fanns före årsskiftet. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-04-14, 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 bes! utar 

att bordlägga motionen. 

www.regionorebrolan.se 65 (79) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 70~rf; Örebro E~st ,~;;:g;oot?~ 



• ~ , Region Örebro län 
~ 

Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021 -04-14 

§ 67 Besvarande av interpellation till Karin Sundin (S) från 
Ola Karlsson (M) om varför använder inte hälso- och 
sjukvården uppgifterna från Patientförsäkringen LÖF 

Diarienummer: 21 RS2796 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 68 Besvarande av interpellation till Maria Comstedt (C) 
från Ola Karlsson (M) om varför använder inte 
Folktandvården uppgifterna från Patientförsäkringen LÖF 

Diarienummer: 21 RS2798 

Beslut 

Regionfullmäktige bes! utar 

att bordlägga interpellationen. 
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Protokoll 
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2021-04-14 

§ 69 Besvarande av interpellation till Karin Sundin från från 
Mats Gunnarsson, oppositionsråd (MP) - Hur ökar regionen 
stödet till barn och unga under pandemin? 

Diarienummer: 21 RS2855 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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2021-04-14 

§ 70 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (5) från 
Oskar Svärd (M) om bredband 

Diarienummer: 21 RS3181 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 71 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (S) från 
Willhelm Sundman (L) om att sjukresor med kollektivtrafik 
ska vara enkelt oavsett färdmedel 

Diarienummer: 21 RS3218 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 

I 
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Protokoll 
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2021-04-14 

§ 72 Besvarande av interpellation till Karin Sundin (S) från 
Sebastian Cehlin (M) om brist på vårdplatser för barn och 
unga med psykisk ohälsa 

Diarienummer: 21 RS3346 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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2021-04-14 

§ 73 Besvarande av interpellation till Karin Sundin (S) från 
Willhelm Sundman (L) om att psykisk ohälsa hos unga kan 
bli nästa pandemi 

Diarienummer: 21 RS3348 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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2021-04-14 

§ 74 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (S) från Bo 
Ammer (SD) om munskydd i kollektivtrafiken och åtgärder 
för att minimera smittspridningen i den regionala 
kollektivtrafiken 

Diarienummer: 21 RS3353 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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§ 75 Besvarande av interpellation till Nina Höijer (5) från 
Mats Gunnarsson (MP) om upprepade felaktiga nekanden 
inom busstrafiken 

Diarienummer: 21 RS3375 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 
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§ 76 Besvarande av fråga till Karin Sundin (5) från 
Sebastian Cehlin (M) om vaccinering av 
vaccinationspersonal 

Diarienummer: 21 RS1273 

Sebastian Cehlin (M) har meddelat att han tar tillbaka sin fråga. 
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Regionfullmäktige 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

§ 77 Allmän frågestund för ledamöterna 

Inga frågor anmälda till dagens sammanträde. 
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Protokoll 

Regionfullmäktige 

§ 78 Valberedningen 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Valberedningen föreslår regionfullmäktige att besluta om val enligt följande: 

21RS317 
1 revisor i Region Örebro län efter Kerstin Nilsson (S) för tiden 2021-05-01 - 2022-12-31 
Le-Roy Wentzel (S) 

21RS1081 
1 ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Leif Lewin (S) för tiden 2021-04-14 -
2022-12-31 
Tommy Ahlberg (S) 

1 ersättare i styrelsen för Länsteatern Örebro AB för tiden 2021-04-14 - 2023-05-31 
Christer Pilblad (S) 

21RS2222 
1 ledamot i kulturnämnden efter Ewa Leitzler (M) för tiden 2021-04-14 - 2022-12-31 
Anna Stark (M) 

21RS209 
1 ledamot i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice efter 
Jeanette Nilsson (L) för tiden 2021-04-14 - 2022-12-31 
Gert Öhlin (L) 

21RS1547 
1 ersättare i gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice efter 
Lena Rosborg (V) för tiden 2021-04-14 - 2022-12-31 
Nadia Abdellah (V) 

21RS3450 
1 ledamot och 1 suppleant i styrelsen för NY AB Holding från och med 2021-04-14 

Ledamot 
Maria Åkesson 

Suppleant 
Camilla Petersen 
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Protokoll 

Reg ionfu llmä ktige 

21RS3450 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

I lekmannarevisor till NY AB Holding från och med 2021-04-14 
Anders Larsson (C) 

21RS3450 
I ombud till NY AB Holding från och med 2021-04-14 
Per Östblom 

21RS3450 
I ledamot och 1 suppleant i styrelsen för Bussdepåer i Örebro AB från och med 2021-04-14 

Ledamot 
Maria Åkesson 

Suppleant 
Camilla Petersen 

21RS3450 
1 lekmannarevisor till Bussdepåer i Örebro AB från och med 2021-04-14 
Anders Larsson (C) 

21RS3450 
1 stämmoombud till Bussdepåer i Örebro AB från och med 2021-04-14 
Per Östblom 

I ersättare till styrelsen i Svealandstrafiken AB efter Anne Andersson för tiden 
2021-04-14- 2023-05-31 
Katrin Larsson(-) 

1 ledmamot till styrelsen i Alm i F öretagspartner Mälardalen AB för tiden 2021-04-14 -
2023-05-31 

Per Egeryd (-) 

Beslut 

Regionfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Skickas till: 
De valda 
Respektive organ 
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
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Regionfullmäktige 

§ 79 Avslutning 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 17:05. 
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