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

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jihad Menhem (V) med Irén Lejegren (S)
som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 23 juni 2020.

2. Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att avskaffa de orättvisa
avgifterna på hjälpmedel
Diarienummer: 20RS5671
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att ta anmälan till protokollet.
Sammanfattning

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) den 25 maj 2020 om att
avskaffa de orättvisa avgifterna på hjälpmedel.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben hälso- och sjukvård för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, anmälan av motion från Jihad Menhem
(V) om att avskaffa de orättvisa avgifter på hjälpmedel
Motion - avskaffa de orättvisa avgifterna för hjälpmedel

3. Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun
Diarienummer: 20RS3899
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun utse, Patrik Renberg
(S), för tiden 2020-06-09 – 2022-12-31.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beviljade Carina Sättermans begärda entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 29 mars 2020.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, kompletteringsval till kommunala
handikapprådet i Degerfors kommun2 (12)
www.regionorebrolan.se

Föredragningslista

4. Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
Diarienummer: 20RS2861
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att årsredovisningar 2019 för bolagen Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården
Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län AB, Länstrafiken Örebro AB, Landstingsbolaget i
Örebro AB, Länsteatern Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB, Alfred Nobel
Science Park AB och Länsmusiken i Örebro AB läggs med godkännande till handlingarna,
samt
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, samt att
4. 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.
Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019
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.
Eftersom ett antal av de regionägda bolagen som ägs tillsammans med en eller flera andra
organisationer hållit årsstämmor före regionfullmäktiges sammanträde den 17 juni fattade
regionstyrelsen beslut om dessa. Övriga bolag beslutas av regionfullmäktige. Dessa är
Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län
AB, Länstrafiken Örebro AB, Landstingsbolaget i Örebro AB, Länsteatern Örebro AB,
Scantec AB, Örebro läns flygplats AB, Alfred Nobel Science Park AB och Länsmusiken i
Örebro AB. Samtliga dessa bolag ingår i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern,
varför förslag till instruktioner till stämmoombuden har behandlats på styrelsesammanträde i
moderbolaget den 2 juni.
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Beslutsunderlag













FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, ägda bolags årsredovisningar 2019
Region Örebro läns förvaltnings AB årsredovisning 2019
Länsgården Fastigheter AB årsredovisning 2019 - med revisionsberättelse
Bussdepåer i Örebro län AB årsredovisning 2019 - med revisionsberättelse
Årsredovisning 2019 Länstrafiken Örebro AB
Landstingsbolaget i Örebro AB årsredovisning 2019
Länsteatern Örebro AB Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2019 Scantec AB
Örebro läns flygplats AB årsredovisning 2019
Alfred Nobel Science Park Årsredovisning 2019
Länsmusiken i Örebro AB Årsredovisning 2019

5. Fördelning av statliga medel för hälsoundersökningar för
familjehemsplacerade barn
Diarienummer: 20RS2577
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fördela 300 000 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för arbetet med
hälsoundersökningar av familjehemsplacerade barn, samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av regionstyrelsens planeringsreserv för 2020
och därefter arbetas in i budget för kommande år.
Sammanfattning

För att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får samma goda
förebyggande hälsovård och tandvård som andra barn, har nya bestämmelser införts i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt har lag (2017:209) om krav på
hälsoundersökning av barn som placeras utanför det egna hemmet tillkommit.
Skälet till skärpningen är att placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk hälsa och
sämre tandhälsa än andra, och att brister i samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer
leder till att barn och unga i samhällsvård inte får nödvändiga eller samordnade insatser
(Prop. 2016/17:59). Syftet med den nya lagstiftningen är att underlätta socialtjänstens
utredning och planering av vården, samt öka tillgången till tidiga och samordnade insatser för
barn och unga.
Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i västra
länsdelen i uppdrag att hantera hälsoundersökningar inom åldersgruppen 6-17 år. Således
koncentreras länets hälsoundersökningar i den åldersgruppen till Barn- och
ungdomsmedicinska mottagningen i Karlskoga varför de medel som finns för utförande av
hälsoundersökningar också bör omdisponeras i enlighet med tilldelat uppdrag.
Beslutsunderlag

•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, fördelning av statliga medel för
hälsoundersökningar familjehemsplacerade barn

6. Revidering av Region Örebro läns finanspolicy
Diarienummer: 19RS9816
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till finanspolicy.
Sammanfattning

Region Örebro län finanspolicy antogs under vintern 2017.
Finanspolicyn ses över årligen för att anpassas i förhållande till utvecklingen på de
finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på de punkter som
identifieras i det löpande arbetet.
Förslaget till förändring av finanspolicy innefattar justering mellan tillgångsslagen i
kapitalportföljen samt en justering av hållbarhetsavsnittet. Andelen räntebärande
värdepapper föreslås minska i normalportföljen, samtidigt som andelen alternativa
investeringar föreslås öka i motsvarande andel. Hållbarhetsavsnittet utökas med en skrivning
om att Region Örebro län uppmuntrar investeringar som är förenade med FN:s globala mål
för hållbar utveckling, ett tillägg för exkludering av fossila bränslen samt förtydligande
kring kontroversiella vapen och internationella konventioner.
Förslag till justeringar mellan tillgångsslagen är en effekt av det fortsatt låga ränteläget på
finansmarknaderna vilket gör att ränteplaceringar ger svag till negativ avkastning. En större
andel alternativa placeringar ökar riskspridningen i kapitalportföljen samtidigt som det ger
möjlighet till fler avkastningskällor. Justeringen i hållbarhetsavsnittet drivs dels av
förändringar på finansmarknaden som i allt större grad exkluderar produktion av fossila
bränslen och dels av incitament att kapitalportföljen ska vara i linje med FN:s globala mål
för hållbar utveckling.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, revidering av Region Örebro läns
finanspolicy
Bilaga till revidering av finanspolicy för Region Örebro län

7. Revidering av Region Örebro läns riktlinje för finansförvaltningen
Diarienummer: 19RS9817
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa förslaget till Riktlinje för finansförvaltningen.

Sammanfattning

Region Örebro läns finanspolicy och riktlinjer för finansförvaltning antogs under vintern
2017.
Riktlinjerna (och finanspolicyn) ses över årligen för att anpassas i förhållande till
utvecklingen på de finansiella marknaderna, organisationsförändringar samt förtydligas på
de punkter som identifieras i det löpande arbetet.
Förslaget till förändring av riktlinje innefattar bland annat ändringar gällande valutarisk,
likviditetsrisk, kapitalbindning och räntebindning. Även mindre ändringar i avsnitt rörande
kreditrisk, portföljsammansättning och kurssäkring, limiter föreslås.
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Förslagen till justeringar är till stora delar en effekt av att Region Örebro län har behov av
externa lån i större utsträckning än tidigare vilket medför behov av en mer omfattande
skrivning av skuldförvaltning.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, revidering av riktlinje för Region Örebro
läns finansförvaltning
Bilaga till revidering av Region Örebro läns riktlinje för finansförvaltningen

8. Återrapportering av utredningsuppdrag Revidering av Krav- och
kvalitetsbok i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare
Diarienummer: 19RS9913
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ta emot tilläggsutredningen.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 17 december 2019 att ge regiondirektören i uppdrag att
utreda följande förslag:
- Läkaransvar för särskilda boendeformer (SÄBO) läggs utanför grunduppdragen i Kravoch kvalitetsboken för Hälsoval primärvård.
- Barnmorskemottagningar/mödrahälsovård (MHV) läggs utanför grunduppdragen i Kravoch kvalitetsboken för Hälsoval primärvård.
- Barnhälsovården (BHV) läggs utanför grunduppdragen i Krav- och kvalitetsboken för
Hälsoval primärvård.
- Ta fram förslag på ersättningsmodell som kan stimulera till ökad digital
kontakt/tillgänglighet.
- Utreda och ta fram förslag som stimulerar och främjar ökad kontinuitet
för
patienterna.
Utredningsuppdraget delades upp i tre delar;
1. Utredning om att Barnmorskemottagningar/mödrahälsovård (MHV) och Barnhälsovården
(BHV) läggs utanför grunduppdragen i Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval primärvård.
Utredningen visade att det finns både för- och nackdelar med att lyfta ut MHV/BHV från
Hälsoval primärvård och istället skapa och samla dessa verksamheter i en länsenhet.
Grundsyftet med utredningen att lyfta ut MHV och BHV var att undersöka om ett smalare
uppdrag kan intressera fler alternativa utförare att ansöka om Hälsoval primärvård. Det finns
hos många en föreställning om att ett smalare primärvårdsuppdrag kan vara enklare och på
det sättet mer attraktivt. Utredningens bedömning är att en förändring med att lyfta ur MHV
och BHV från Hälsoval primärvård inte kommer ha någon stor effekt på att attrahera fler
alternativa utförare. Utredningens bedömning är att den förutsättning som bäst bedöms
kunna attrahera en presumtiv alternativ utförare - är om den kan få möjlighet att bedriva
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vårdcentral i ett område där en regiondriven vårdcentral läggs ned eller i ett område där det
kommer ske en stor befolkningsökning.
2. Läkarinsatser i Särskilda boendeformer (SÄBO) lyfts ur Hälsoval primärvård.
Utredningsarbetet har visat att det finns många nackdelar med att lyfta ut läkaransvaret för
SÄBO från Hälsoval primärvård. Kommunernas socialchefer har tydligt uttryckt sina
farhågor och har framfört att de ser stora risker med att göra en sådan förändring. De anser
att det är viktigt att hålla ihop läkarinsatserna för både hemsjukvården och SÄBO genom en
organisation – inte dela upp det i olika organisationer. Utredningens bedömning är att en
förändring med att ta bort läkarinsatser i SÄBO från Hälsoval Primärvård sannolikt inte
kommer att attrahera fler alternativa utförare.
3. Stimulera till ökad digital kontakt och kontinuitet i primärvården. Det är många
drivkrafter som driver på för att främja och förbättra medborgares möjligheter till
kontakt/tillgänglighet med vårdcentralen med hjälp av digital teknik.
Covid-19 viruset och alla dess konsekvenser har medfört att medborgare på ett helt annat
sätt än tidigare vill använda digital teknik istället för fysiska besök för att få kontakt och
stöd från hälso- och sjukvården. Region Örebro läns ersättningsmodell för Hälsoval bedöms
som bra. Den har en hög andel av ersättningen som inte är öronmärkt vilket bidrar och
främjar kreativitet och utvecklingsinriktning hos vårdgivaren.
Många olika aktiviteter kommer närmaste tiden genomföras för att öka och förbättra digitala
kontakter och att inga ytterligare förslag på aktiviteter är relevanta att föreslå i nuläget.
Genom att lägga till och följa upp ett antal kontinuitetsmått kan verksamheterna stimuleras
till att förbättra kontinuiteten för patienterna.
Beslutsunderlag












FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, tilläggsutredning Krav- och kvalitetsbok
Hälsoval
Utredning tilläggsuppdrag revidering av Krav- och kvalitetsbok Hälsoval
Ramavtal läkarmedverkan
Samverkansavtal om läkarinsats
Läkarinsatser på SÄBO
Tid och kostnader läkare på SÄBO per vårdcentral
Fördjupad utredning Mödrahälsovård och Barnhälsovård i Hälsoval alternativt läggs
utanför uppdraget
Kostnader mödrahälsovård
Kostnader barnhälsovård
Främja digital kontakt och kontinuitet

9. Händelseanalyser med anledning av problem med försörjning av
förbrukningsartiklar
Diarienummer: 20RS5840

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att de åtgärdsförslag som anges i händelseanalyserna ska utgöra del av underlaget i Region
Örebro läns fortsatta risk- och sårbarhetsarbete liksom i arbetet med kontinuitetshantering
samt
att Region Örebro län ska verka för att i samarbete med övriga regioner inom
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Varuförsörjningen ta fram gemensamt utredningsuppdrag som bygger på slutsatserna i den
gemensamma analysen.
Sammanfattning

Varuförsörjningen är en gemensam funktion för fem regioners (däribland Region Örebro
län) försörjning av förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården, folktandvården och flera
andra verksamheter. Varuförsörjning är en så kallad gemensam nämnd som organisatoriskt
ligger under regionfullmäktige i Region Uppsala.
Efter en ny upphandling av tjänsten som tredjepartsdistributör övertog i början av oktober
2019 en ny aktör, Apotekstjänst AB, rollen som leverantör för de produkter som
Varuförsörjningen upphandlat. Den nya leverantören trädde in efter en leverantör som hade
haft uppdraget under en längre tid. Övertagandet omgärdades från den första tänkta
leveransdagen och flera veckor framåt av omfattande störningar som medförde att
leveranser försenades, uteblev, var felaktiga eller var ofullständiga. Konsekvenserna för
verksamheterna blev tidskrävande merarbete, osäkerhet, samt för flera av regionerna
inställda planerade behandlingar och operationer. Problemen förorsakade också
administrativa problem och merarbete i olika avseenden.
De samverkande regionerna initierade en gemensam analys av händelsen. Region Örebro
län har på samma sätt genomfört en händelseanalys avseende den egna organisationen.
Dessa båda analyserna är nu klara och redovisas nu för regionstyrelsen.
Beslutsunderlag





FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, händelseanalyser
Varuförsöjrningsnämnden
Regional händelseanalys för leveransproblem varuförsörjning, Region Örebro län
Utredning om händelser kring varuförsörjning

10. Remiss Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
Diarienummer: 20RS2109

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att tillstyrka ett fastställande av dokumentet, samtidigt som styrelsen inför det slutliga
fastställandet noga kommer att ta del av de remissvar som inkommer samt
att beslutsprocessen inom Region Örebro län kan fortgå enligt tidsplan med planerat
antagande i regionfullmäktige den 12 november 2020.
Sammanfattning

Godkännande av remissversionen till ny digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2016
som är ute på remiss i alla samverkande organisationer med sista svarsdatum 16 juni.
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026 ersätter den nuvarande Regionala digitala
agenda och gäller från 1 januari 2021.
Den nuvarande Regionala digitala agendan antogs i juni 2014 av Länsstyrelsen, dåvarande
Regionförbundet och Örebro läns landsting. I augusti 2019 gav programstyrgruppen för
Regional digital agenda en projektgrupp i uppdrag att i stället för att revidera den digitala
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www.regionorebrolan.se

Föredragningslista

agendan ta fram ett förslag till ny digitaliseringsstrategi för Örebro län; detta med bakgrund
av att det 2017 kom en Nationell digitaliseringsstrategi. Arbetet har pågått under hösten
2019 och projektgruppen består av representanter från alla samverkande organisationer:
länets kommuner, Örebro universitet, Länsstyrelsen och Region Örebro län. Även Inera har
en representant i programstyrgruppen och projektgruppen.
Under perioden 10 mars och 16 juni 2020 är förslaget till ny digitaliseringsstrategi ute på
remiss i alla samverkande organisationer och samtliga inkomna synpunkter kommer att
beaktas och ett nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut. Den slutgiltiga versionen
presenteras för programstyrgruppen i augusti 2020 och därefter påbörjas beslutsprocessen
inom regionen med planerat antagande i Regionfullmäktige 12 november 2020. Övriga
samverkande aktörer föreslås teckna en avsiktsförklaring om att arbeta utifrån
digitaliseringsstrategins intentioner. Den nya strategin ersätter den nuvarande digitala
agendan och börjar gälla 1 januari 2021.
Region Örebro län uppfattar ett stöd hos samarbetsorganisationerna för åsikten att det är
viktigt att det finns en sammanhållande kraft avseende strategin. Region Örebro län är
beredd att ikläda sig en sådan roll. Vidare tillstyrker Region Örebro län ett fastställande av
strategin, men kommer att noga ta del av de remissvar som kan förväntas inkomma.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, digitaliseringsstrategi Örebro län 20212026
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026

11. Hållbarhetsredovisning Region Örebro län 2019
Diarienummer: 20RS585
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna Hållbarhetsredovisning Region Örebro län 2019, uppföljning av Program för
hållbar utveckling 2017-2020.
Sammanfattning

Hållbarhetsredovisningen för Region Örebro län 2019 är en uppföljning av hur verksamheter
i organisationen bidrar till målen i Program för hållbar utveckling 2017-2020. Program för
hållbar utveckling är ett sätt för Region Örebro län att svara upp mot FN:s globala mål, de
nationella miljömålen och folkhälsomålet samt regionala och interna styrdokument.
Till detta beslutsunderlag biläggs rapporten ”Hållbarhetsredovisning 2019, Region Örebro
län” som är en redovisning av utfall för inriktningsmål och indikatorer i Program för hållbar
utveckling 2017-2020. Av redovisningen framgår att av de 72 indikatorerna i ”Program för
Hållbar utveckling 2017-2020” är utfallet enligt plan för 31 indikatorer (grönt), delvis för 30
indikatorer (gult) och inte alls för 8 indikatorer (rött). 3 indikatorer har inte gått att följa upp
under 2019.
Beslutsunderlag

•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, hållbarhetsredovisning Region Örebro
län 2019
Hållbarhetsredovisning 2019 Region Örebro län
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12. Svar på remiss – Delbetänkande hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU
2020:23
Diarienummer: 20RS4821
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisat förslag till svar som Region Örebro läns svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning

Delbetänkandet om Hälso och sjukvården i det civila försvaret, i utredningen bedömer man
att i kommande försvarsbeslut bör anges en process för planeringsinriktningar gällande civilt
försvar, hur den förs vidare från statliga myndigheter till kommuner och regioner, för att i ett
andra steg även involvera privata aktörer, och att ett mål sätts för hälso och sjukvården för att
tydliggöra för allmänheten vad de ska kunna förvänta sig av hälso-och sjukvården i händelse
av extrem belastning i fredstida kriser eller vid krig.
Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets motståndskraft.
Krisberedskapen är därmed utgångspunkten för förmågan i höjd beredskap.
Ett förslag har tagits fram på ett nationellt sammanhållet system för lagerhållning av
läkemedel och sjukvårdsmaterial i Sverige för fredstida kriser och krig.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, svar på remissen Hälso- och sjukvården i
det civila försvaret
Svar på remissen Hälso- och sjukvården i det civila försvaret
Sammanfattning av remiss

13. Ansökan om bidrag från Segersjö Fältrittklubb för Segersjödagarna
Diarienummer: 20RS2463
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att avslå Segersjö Fältrittklubbs ansökan.
Sammanfattning

Segersjö Fältrittklubb ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 160 000 kronor inför det att
klubben ska arrangera Segersjödagarna, tillika Svenskt mästerskap i fälttävlan, 27-30 augusti
2020. Segersjö Fältrittklubb ansöker också om att få ambulansberedskap på plats under de
dagar arrangemanget äger rum.
Segersjö Fältrittklubb räknar med att genomföra arrangemanget men med vissa anpassningar
till följd av den rådande coronapandemin. Till exempel är arrangören inte säker på om
internationella gäster kommer kunna delta, och serveringen kommer att ske på ett sätt
anpassat till den nu rådande situationen.
Till följd av det ansträngda ekonomiska läge som råder inom Region Örebro län har det
ekonomiska stödet till föreningar och arrangemang minskats under de senaste åren. Mot
bakgrund av det ekonomiska läget, i kombination med den rådande pandemin, föreslås
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regionstyrelsen avslå Segersjö Fältrittklubbs ansökan om ekonomiskt stöd.
I spåret av coronapandemin föreslås regionstyrelsen även avslå begäran om hälso- och
sjukvårdsinsatser då Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsinsatser måste koncentreras på
vården av patienter som drabbats av covid-19. Avslaget går i linje med Region Örebro läns
förhållningssätt om att avråda från att arrangera evenemang, eller leva på ett sätt som
utsätter oss själva eller vår omgivning för risker utöver de som vardagen bjuder, då detta
riskerar att ianspråkta resurser som hälso- och sjukvården i dagsläget har svårt att avvara.
Dock bör nämnas att läget kring coronapandemin kan förändras, och med det kan även
stödet av hälso- och sjukvårdsinsatser behöva omprövas.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, ansökan om bidrag från Segersjö
Fältrittklubb för Segersjödagarna
Ansökan om bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund

14. Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023
Diarienummer: 19RS8875
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa redovisat förslag till Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023.
Sammanfattning

Enligt 17§ bibliotekslagen (2013:801) ska regioner anta planer för sin verksamhet på
biblioteksområdet. För Region Örebro läns del handlar det om sjukhusbibliotek,
folkhögskolebibliotek och den regionala biblioteksverksamhet som beskrivs i 11§ .
Biblioteksplanen för Region Örebro län ska gälla 2020 – 2023 och utgå från den regionala
utvecklingsstrategin.
Beslutsunderlag

•
•
•

FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, Region Örebro läns biblioteksplan
2020-2023
Protokollsutdrag kulturnämnden 2020-04-02 §34 Biblioteksplan för Region Örebro län
2020-2023
Biblioteksplan 2020-2023

15. Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS387
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning

Anmälningsärenden:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om tillsvidareanställning, 20RS4855.
2. Regiondirektören har fattat beslut om delvis avslag av begäran om utlämnande av allmän
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handling, 20RS5890.
3. Regionjurist har fattat beslut om avslag av begäran om utlämnande av allmän handling,
20RS1035.
4. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar under maj
2020, 20RS670-6.
5. Regionservice har överlämnat sammanställning över beslut under maj 2020 om bisysslor,
20RS1398-4.
Meddelandeärenden:
1. Skrivelse från Svenska Skoindustrimuseet avseende coronapandemins effekter på
verksamheten.
2. Kammarrätten i Göteborg meddelar dom i mål avseende överklagande om att ta del av
allmän handling, 20RS3280.
3. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat
- Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med
anledning av coronopandemin.
4. Protokoll
- beredning närsjukvård 2020-05-06
- beredning psykiatrin habilitering och hjälpmedel 2020-05-12
Beslutsunderlag






FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-06-09, anmälnings- och meddelandeärenden
Avslagsbeslut, 20RS5890
Protokoll BPH 2020-05-12
Protokoll BNV 2020-05-06

16. Information

1. Regiondirektörens information
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