
 

 

 
 
 

  

 

 
  
 

 
 

 

 

    
    

     
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

Kallelse 

Sammanträde med: 

Regionstyrelsen 

OBS! Sammanträdet sker digitalt, endast ordförande, 
sekreterare och ansvarig tjänsteperson  träffas fysiskt. 

Sammanträdesdatum: 2021-05-25 
Tid: kl. 09:30 - cirka 15:00 
Plats: Digitalt 

Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare Kristina Berglund, 
kristina.berglund@regionorebrolan.se eller tfn. 070-642 73 40. 

Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. 

Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 

Ledamöter kallas Ersättare underrättas 
Andreas Svahn (S), ordförande Carina Dahl (S) 
Behcet Barsom (KD), vice ordförande Zaki Habib (S) 
Ola Karlsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel Kask (S) 
Karin Sundin (S) Azra Prepic (S) 
Nina Höijer (S) Inga-Lill Bergensten (KD) 
Irén Lejegren (S) Sven-Erik Sahlén (KD) 
Per Eriksson (S) Charlotte Edberger (C) 
Joakim Carlsson (S) Lars-Göran Zetterlund (C) 
Torbjörn Ahlin (C) Oskar Svärd (M) 
Sebastian Cehlin (M) Pär-Ove Lindqvist (M) 
Willhelm Sundman (L) Birgitta Malmberg (L) 
Mats Gunnarsson (MP) Monika Aune (MP) 
Elin Jensen (SD) Gunilla Fredriksson (SD) 
Patrik Nyström (SD) Fredrik Dahlberg (SD) 
Jihad Menhem (V) Jessica Carlqvist (V) 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 1 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
mailto:kristina.berglund@regionorebrolan.se


 

 

 

   
  

               
 

         

        
 

  

   
    

           

       

 
               

      

           

 
      
     

       

          
  

   
    

           

       

 
               

      

         

 
      

     

Föredragningslista 

1. Protokollsjustering 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att ordföranden och Jihad Menhem (V) med Joakim Carlsson (S) som ersättare justerar 
protokollet. 

Protokollet ska vara justerat senast den 8 juni 2021. 

2. Anmälan av medborgarförslag om rehabiliteringsplan för hälso- och 
sjukvårdens personal 
Diarienummer: 21RS4127 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 april 2021 om 
rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionkansliet, staben HR för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om 

rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal 
 Medborgarförslag om rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal 

3. Anmälan av medborgarförslag om förenklad hantering av frikort i vården 
Diarienummer: 21RS4338 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 29 april 2021 om 
förenklad hantering av frikort i vården. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om 

förenklad hantering av frikort i vården 
2 (773) www.regionorebrolan.se 
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Föredragningslista 

 Medborgarförslag om förenklad hantering av frikort i vården 

4. Anmälan av medborgarförslag om att låta flexbussen vara kvar 
Diarienummer: 21RS4461 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 5 maj 2021 om att 
låta flexbussen vara kvar. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att låta 

flexbussen vara kvar 
 Medborgarförslag, låt flexbussen vara kvar 

5. Anmälan av medborgarförslag om att låta flexbussen vara kvar 
Diarienummer: 21RS4462 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 5 maj 2021 om att 
låta flexbussen vara kvar. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

låta flexbussen vara kvar 
 Medborgarförslag om att låta flexbussen vara kvar 

6. Anmälan av medborgarförslag om flexbussen 
Diarienummer: 21RS4502 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut, samt 

3 (773) www.regionorebrolan.se 
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Föredragningslista 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län den 5 maj 2021 om flexbussen. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om flexbussen 

7. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4602 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

8. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4604 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

9. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4605 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

10. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4608 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

11. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4609 
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Föredragningslista 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

12. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4611 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

13. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4612 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 
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Föredragningslista 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

14. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4613 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

15. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4614 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

16. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
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Föredragningslista 

Diarienummer: 21RS4615 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

17. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4617 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 20201-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behålla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

18. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4618 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

19. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4621 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

20. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4623 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 
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Föredragningslista 

21. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4624 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

22. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4625 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

23. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4628 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 
10 (773) www.regionorebrolan.se 
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Föredragningslista 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

24. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4629 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 

25. Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 
Diarienummer: 21RS4631 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021 om att 
behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av medborgarförslag om att 

behållla flexbussar 
 Medborgarförslag om att behålla flexbussar 
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Föredragningslista 

26. Anmälan av motion från Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD) och Gunilla 
Fredriksson (SD) om en extra semestervecka till vårdpersonal kopplad nära 
covid-vård 
Diarienummer: 21RS4342 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD) och Gunilla 
Fredriksson (SD) till Region Örebro län den 30 april 2021 om en extra semestervecka till 
vårdpersonal kopplad nära covid-vård. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben HR för stöd i beredningen 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av motion från Elin Jensen (SD), 

Patrik Nyström (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om en extra semestervecka till 
vårdpersonal kopplad nära covid-vår 

 Motion - Extra semestervecka till vårdpersonal kopplad nära covid-vård 

27. Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) – Region Örebro län ska 
stärka EU-samarbeten i länet 
Diarienummer: 21RS4632 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till regional tillväxtnämnd för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 
7 maj 2021 om att Region Örebro län ska stärka EU-samarbeten i länet. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av motion från Willhelm

Sundman (L) om att Region Örebro läns ka stärka EU-samarbeten i länet 
 Motion från Willhelm Sundman (L) - Region Örebro län ska stärka EU-samarbeten i 

länet 

28. Anmälan av motion från Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik (SD) om att
demokratisera det politiska arbetet i Region Örebro län 
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Föredragningslista 

Diarienummer: 21RS4707 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik (SD) till Region 
Örebro län den 9 maj 2021 om att demokratisera det politiska arbetet i Region Örebro län. 

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

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälan av motion från Elin Jensen

(SD) och Daniel Spiik (SD) om att demokratisera det politiska arbetet i Region Örebro 
län 

 Motion från Elin Jensen (SD) och Daniel Spiik (SD) om att demokratisera det politiska
arbetet i Region Örebro län 

29. Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun 
Diarienummer: 20RS6891 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att till ny ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun utse 
…………………….(S) för tiden 2021-05-25 – 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, kompletteringsval till kommunala 

handikapprådet i Degerfors kommun 

30. Kompletteringsval till etikrådet 
Diarienummer: 20RS10689 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   till ny ledamot i etikrådet utse …………………………(S) för tiden 2021-05-25 – 
2022-12-31. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade Lars-Eric Johanssons (S) begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i etikrådet den 20 oktober 2020. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, kompletteringsval etikrådet 

31. Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor 
Diarienummer: 21RS4047 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor utse ……………….. (SD) för tiden 
2021-05-24 – 2022-12-31. 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade Pernilla Marbergs (SD) begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor den 29 april 2021. 

Ny ledamot ska utses till rådet för funktionshinderfrågor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningPM regionstyrelsen 2021-05-25, kompletteringsval rådet för 

funktionshinderfrågor 

32. Entledigande samt kompletteringsval till Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och 
brunnsanstalten Loka 
Diarienummer: 21RS4341 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Tommy Henningsson som ersättare i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och 
brunnsanstalten Loka, samt 

att till ny ersättare utse Hans Åhnberg i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten 
Loka för tiden 2020-05-25 – 2022-12-31. 

Sammanfattning 
En ny ersättare i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalen Loka ska utses efter 
Tommy Henningsson. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, entledigande samt kompletteringsval till 

Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 

33. Periodrapport april 2021 
Diarienummer: 21RS2830 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna periodrapporten per april 2021. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning 
Resultatet per april uppgår till 90 mnkr. Föregående år var resultatet för samma period -374 
mnkr. Dock ingår reavinster, orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt 
kostnader för förändrat livslängdsanatagande vid beräkning av pensionsskulden i detta 
resultat. Om dessa poster exkluderas, får man ett balanskravsresultat på 198 mnkr, vilket är 
344 mnkr bättre än motsvarande siffra föregående år. Verksamhetens resultat, som är utan 
finansiella intäkter och kostnader, och även orealiserade värdeförändringarna av dessa, 
uppgår för perioden till -117 mnkr, jämfört med -138 mnkr per april 2020. 

Helårsprognosen per april ligger kvar på samma nivå som i mars, och uppgår till 250 mnkr, 
exklusive balanskravsjusteringar. Motsvarande siffra för helår 2020 var 462 mnkr. 

Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -402 
mnkr, varav hälso- och sjukvårdsnämnden prognostiserar -451 mnkr, samhällsbyggnads-
nämnden -125 mnkr, och folktandvårdsnämnden -16 mnkr i avvikelse mot budget för helår 
2021. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, periodrapport april 2021 
 Periodrapport april 2021 

34. Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2022 och 
planeringsförutsättningar 2023-2024 
Diarienummer: 21RS4583 

Handlingar skickas ut senare. 

35. Region Örebro läns värdegrund 
Diarienummer: 21RS3617 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   föreslagen värdegrund ska gälla för Region Örebro län samt 

att   ge regiondirektören och förvaltningscheferna i uppdrag implementera värdegrunden i 
organisationen som helhet och i respektive förvaltning.. 

Sammanfattning 
Enligt 2016 års verksamhetsplan ska Region Örebro läns vision och värdegrund omarbetas. 
I 2021 års verksamhetsplan står att en ny värdegrund ska beslutas om samt implementeras i 
organisationen. 

Värdegrunden ska hjälpa organisationen att forma beslut, prioriteringar och en sund 
organisationskultur, samt med att jobba för att nå visionen: Tillsammans skapar vi ett bättre 
liv. 

När en ny värdegrund är beslutad ska den kommuniceras och integreras i organisationen. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, Region Örebro läns värdegrund 
 Region Örebro läns värdegrund 

36. Samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisning 2020 
Diarienummer: 21RS3882 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad årsredovisning med däri vidtagna åtgärder. 

Sammanfattning
I enlighet med stiftelselagens krav har årsredovisning för samtliga av Region Örebro läns 
samförvaltade donationsstiftelser för år 2020 upprättats. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, samförvaltade donationsstiftelsers 

årsredovisning 2020 
 Samförvaltade donationsstiftelsers årsredovisning 2020 
 Uttalande från ledningen för stiftelser 

37. Årsredovisning 2020 och budget 2022 för Kommunalförbundet Avancerad 
Strålbehandling 
Diarienummer: 21RS3232 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2020, 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för 
verksamhetsåret 2020 samt 

att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad 
Strålbehandling för år 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har tagit fram en årsredovisning för 
2020 samt en verksamhetsplan med budgetram för 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 
för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län. 

KAS behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. Verksamheten 
startade för fem år sedan. I fastigheten finns även Hotel von Kraemer som erbjuder patienter 
och anhöriga boende i samband med behandlingen. Det var inga omfattande utbrott av 
covid-19 infektioner bland Skandionklinikens personal eller patienter under året. Periodvis 
uteblev utländska patienter till följd av pandemin. 266 svenska patienter startade behandling 
2020, en ökning med 27 stycken sedan 2019. 31 utländska patienter startade behandling, 
vilket var en fler än föregående år. Utländska patienter kommer huvudsakligen från Norge. 
Fyra kliniska studier pågår och ytterligare två är på väg att starta. 
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Föredragningslista 

Det ekonomiska resultatet för 2020 var ett överskott på 14,7 miljoner kronor (året innan -0,9 
miljoner kronor) vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 7,7 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på vakanser och sjukskrivningar samt oförbrukade forsknings-
medel inom Skandionkliniken. Överskottet används för att återställa det egna kapitalet, 
vilket då blir -112 miljoner kronor. Målsättningen är att återställa det egna kapitalet senast 
2027, men målet blir svårt att uppnå om inte antalet patienter ökar. Antalet behandlings-
fraktioner blev 8 215 under året mot budgeterade 10 000. 

Revisorerna har under tidigare år konstaterat att den interna kontrollen har varit otillräcklig. 
De detaljerade synpunkter som de tidigare har avgivit är nu åtgärdade. De bedömer också att 
direktionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling under 2020 i huvudsak har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, årsredovisning 2020 och budget 2022 för 

kommunalförbundet Avancerad strålbehandling 
 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Kommunalförbundet Avancerad 

Strålbehandling 
 Verksamhetsplan och ekonomi 2022 samt plan för ekonomi 2023-2024 

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 

38. Fördelning av statsbidrag kopplade till covid-19 för 2021 
Diarienummer: 21RS1435 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att fördela det befolkningsrelaterade bidraget för att etablera vaccinationsverksamhet med 
preliminärt 18,7 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden, 3,5 miljoner kronor till 
regionstyrelsen, 1,5 miljoner kronor till samhällsbyggnadsnämnden och 1,5 miljoner kronor 
till länets kommuner, 

att fördela den rörliga ersättningen för vaccinationer med 200-275 kronor per given dos till 
länets kommuner utifrån rapporterat antal och resterande ersättning till hälso- och 
sjukvårdsnämnden, 

att fördela den eventuella ersättning som erhålls för snabb vaccinering av befolkningen 
mellan länets kommuner och hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån andel genomförda 
vaccinationer, 

att fördela bidraget för smittspårning och utbrottshantering för kvartal 1 2021, med 5,6 
miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden och 0,7 miljoner kronor till 
regionstyrelsen, 

att fördela den rörliga ersättningen för antikroppstester till och med 31 mars till 
Hälsovalsenheten respektive hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån gjorda tester med 150 
kronor till respektive provtagningsenhet och 400 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden 
(laboratoriemedicin) samt 
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Föredragningslista 

att under pilotprojekt för antigentester fördela ersättningen med 50 kronor per test till den 
kommun som genomför testet och 250 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Sammanfattning
Region Örebro län tog del av ett flertal riktade statsbidrag under 2020 och regionstyrelsen 
fattade i december beslut om fördelning av statsbidragen till de verksamheter som haft 
merkostnader. För 2021 tillkommer en överenskommelse om ersättning för vaccinationer 
mot covid-19. Överenskommelsen om testning för covid-19 men med vissa justerade 
belopp. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, fördelning av statsbidrag kopplade till 

covid-19 år 2021 

39. Hemställan om borgen från Länsgården Fastigheter AB för byggnation i
Skebäck, Örebro 
Diarienummer: 21RS3369 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att Region Örebro län utökar tidigare beslutad ram för borgen såsom för egen skuld för 
Länsgården Fastigheter AB:s lån inklusive räntederivat, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader med 140 miljoner kronor till 2 716 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Länsgården Fastigheter AB har ansökt om utökad borgensram för lån till nya investeringar i 
fastigheten Gåsen 8, Skebäck, Örebro. Beslutet skulle innebära en ökning med totalt 140 
miljoner kronor till en borgensram om 2 716 miljoner kronor. 

Region Örebro län har en beslutad borgensram om 2 576 miljoner kronor till Länsgården 
Fastigheter AB efter beslut om borgen för byggnation på fastigheten Rosen 11 i Nora. Idag 
finns lån upptagna till 950 miljoner kronor inom denna borgensförbindelse. Ytterligare lån 
om 100 miljoner kronor kommer att tas upp under hösten 2020. 

Styrelsen i Länsgården Fastigheter AB har beslutat om att upphandla etapp 1 (vårdcentral, 
garage, och tillagningskök) och etapp 2 (vård och omsorgsboende) vid fastigheten Gåsen 8, 
Skebäck. 

Tidigare beviljad borgen för Skebäck om 340 miljoner kronor omfattar endast etapp 1. Nu 
planeras upphandling ske för etapp 1 men med option för etapp 2, vilket innebär att 
borgensramen behöver utökas. Uppskattad kostnad för båda etapperna baserad på nyckeltal 
är cirka 480 miljoner kr, varför ytterligare 140 miljoner kronor behöver beviljas. 

Länsgårdens styrelse har lämnat en hemställan om borgen hos Region Örebro län för detta 
utökade behov av lån. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, hemställan om borgen från Länsgården

fastigheter AB för byggnation i Skebäck, Örebro 
 Begäran om borgen för byggnation i Skebäck Örebro för Länsgården Fastigheter AB 
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40. Finansiellt stöd till Alfred Nobel Science Park AB 
Diarienummer: 21RS4673 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   bidraget till Alfred Nobel Science Park AB under åren 2021-2023 tillfälligt utökas med 
sammantaget 1 403 000 kronor för att täcka uppkomna omställningskostnader, 

att   utökningen av driftbidrag disponeras ur regionstyrelsens planeringsreserv, samt 

att   beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning 
Region Örebro län äger via Region Örebro läns Förvaltningsbolag AB 28,8 procent av 
aktierna i Alfred Nobel Science Park AB (Bolaget). Den nya ägarandelen tillkom efter att 
Karlskoga kommun under 2020 valde att avveckla sitt delägarskap i Bolaget. 

Samtidigt som ägarkretsen i bolaget minskade, så minskade även det årliga grundbidraget 
från ägarna till Bolaget, från 7,9 miljoner kronor till 5,8 miljoner kronor. Till följd av detta 
har bolagets VD i uppdrag att genomföra en omställning och kostnadsreducering inom 
Bolaget. 

Bolagets styrelse och VD bedömer att en anpassning av kostnaderna kan ske succesivt. 
Under tiden anpassningen sker är Bolaget i behov av driftbidrag utöver grundnivån. 
VD i Alfred Nobel Science Park AB har på styrelsens uppdrag därför tillskrivit ägarna om 
behov av extra finansiellt stöd med anledning av omställningen. 

Aktuellt aktieägaravtal anger att i händelse av att bolagets rörelse visar förlust och för att 
förhindra att bolaget måste tvångslikvideras enligt aktiebolagslagen, förbinder sig ägarna att 
– efter framställan från styrelsen och i förhållande till sina respektive aktieinnehav –till-
skjuta medel genom aktieägartillskott för att täcka uppkommen förlust så att bolagets eget 
kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. 
Totalt behov av ägartillskott uppgår till 4 871 000 kronor under 2021-2023. Regionens andel 
av denna summa uppgår, utifrån ägarandel, till 1 403 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, extra finansiellt stöd till Alfred Nobel 

Science Park AB med anledning av omställning 
 Begäran ställd till ägarna för Alfred Nobel Science Park AB om extra finansiellt stöd 

med anledning av omställning 
 Årsredovisning 2020 för Alfred Nobel Science Park AB 

41. Flytt av fysioterapitetablering inom nationella taxan 
Diarienummer: 21RS3939 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna Daniel Stenegårds ansökan om flytt inom Örebro kommun samt 
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att   låta Daniel Stenegård initialt starta en bipraktik som ett led i flytten till den nya 
mottagningsadressen. 

Sammanfattning 
Daniel Stenegård har sedan 2018 en fysioterapietablering i Örebro enligt Lag (1993:1652) 
om ersättning för fysioterapi (LOF), den så kallade nationella taxan. 

LOF innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva 
verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Villkoren för vårdgivarens verksamhet regleras i 
den aktuella Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) och den ekonomiska ersättningen 
fastställs i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (FOF). Ersättningsnivåerna 
i taxan förhandlas mellan Förbundet och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med 
årliga intervall. För närvarande är cirka 1.600 fysioterapeuter anslutna till nationella taxan i 
landet och det finns 25 fysioterapietableringar i Örebro. 

Daniel Stenegård ansöker om att flytta sin verksamhet inom Örebro kommun och som ett 
led i flytten initialt starta en bipraktik. Daniel Stenegård bedriver idag sin verksamhet i 
centrala Örebro och avser i första hand att flytta verksamheten till Garphyttan. Planen är att 
bedriva fysioterapi på heltid i Garphyttan under förutsättning att det finns tillräckligt 
patientunderlag. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, flytt av fysioterapietablering inom 

nationella taxan 

42. Bedrivande av vårdverksamhet inom psykoterapi enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) Örebro län 
Diarienummer: 21RS3368 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna ansökan från Liljeqvist Psykoterapi AB om att bedriva psykoterapi inom Lag 
om valfrihetssystem, LOV, i länet enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Örebro 
samt 

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut Marie 
Liljeqvist. 

Sammanfattning
Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 
ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja 
mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda 
krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för 
LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att 
bedriva psykoterapi i länet med ersättning från Region Örebro län. Förfrågningsunderlaget 
avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

Liljeqvist Psykoterapi AB (559308-1846) har ansökt om att få bedriva psykoterapi inom 
LOV Örebro län. Marie Liljeqvist som är aktuell för uppdraget är sedan 2020 godkänd 
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Föredragningslista 

psykoterapeut för psykoterapi inom LOV via anställning hos Landquist Psykoterapi AB. 
Marie Liljeqvist har en psykodynamisk grundsyn. Verksamheten kommer att vara 
lokaliserad på Järntorgsgatan 16A i Örebro. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, bedrivande av vårdverksamhet inom

psykoterapi enligt lag om valfrihetssystem (LOV) Örebro län 
 Ansökan, maskad 

43. Ekonomisk redovisning 2020 av utbetalda medel i enlighet med 
överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa 
Diarienummer: 21RS49 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2020. 

Sammanfattning
Region Örebro län har tecknat överenskommelser om samverkan för god, jämlik och 
jämställd hälsa med kommunerna i länet (länsdelsvis), RF-SISU Örebro län samt Örebro 
läns bildningsförbund. 

Via överenskommelserna ges parterna årlig ersättning från Region Örebro län. Det totala 
beloppet som utbetalades 2020 var 9 522 326 kronor. Kommunernas ekonomiska satsning 
på folkhälsoteamens verksamhet ska minst motsvara Region Örebro läns ersättning. 

Parternas ekonomiska redovisningar visar att huvuddelen av de ekonomiska ersättningarna 
från både Region Örebro län och de egna organisationerna använts för personalkostnader, 
det vill säga anställning av resurspersoner för det lokala och regionala folkhälsoarbetet i 
folkhälsoteam. Bedömningen är att detta underlättar samverkan mellan kommuner, civila 
samhället, folkbildningen och Region Örebro län, vilket ligger i linje med syftet för de 
ingångna överenskommelserna. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, ekonomisk redovisning 202 av utbetalda 

medel i enlighet med överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd 
hälsa 

 Ekonomisk redovisning 2020 västra länsdelen 
 Ekonomisk redovisning 2020 norra länsdelen reviderad 
 Ekonomisk redovisning 2020 södra länsdelen 
 Ekonomisk redovisning 2020 Örebro kommun 
 Ekonomisk redovisning 2020 ÖLBF 
 Ekonomisk redovisning 2020 RF-SISU 

44. Tjänsteköp av hiv- test med snabbsvar- RFSL Örebro 
Diarienummer: 21RS2750 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att Region Örebro län anslår 142 800 kronor under år 2021 för tjänsteköp av RFSL Örebro 
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Föredragningslista 

för verksamheten mottagning för hivtest med snabbsvar samt 

att regiondirektören får i uppdrag att teckna en överenskommelse med RFSL Örebro för år 
2021, om hivtest med snabbsvar. 

Sammanfattning
Sedan år 2016 har det varit möjligt att göra hivtest med snabbsvar i RFSL:s lokaler i Örebro. 
Sedan hösten 2019 finns även möjlighet att göra snabbtest av syfilis. Mottagningen stöds av 
medel från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län. Region Örebro län ser ett behov 
av att RFSL fortsatt ska kunna genomföra hivtest med snabbsvar i 2020 års omfattning. 
Region Örebro län anslår 142 800 kronor för tjänsteköp av RFSL Örebro för verksamheten 
mottagning för hivtest med snabbsvar. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, tjänsteköp av hiv-test mes snabbsvar -

RFSL Örebro 
 Redovisning 2020 testpoint 
 Överenskommelse 2021 mellan Region Örebro län och RFSL om tjänsteköp HIV-test 

45. Ändring av benämning av system från klimatkompensation till 
klimatväxling inklusive nya riktlinjer för klimatväxling av tjänsteresor 
Diarienummer: 21RS3634 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   det interna system som tidigare kallats klimatkompensationen framöver ska benämnas 
som klimatväxlingen. 

att   anta föreliggande förslag om riktlinje för klimatväxling vid tjänsteresor. 

Sammanfattning 
Region Örebro län har sedan 2011 ett system där fossildrivna tjänsteresor avgiftsbeläggs så 
att en budget skapas för interna åtgärder med syfte att minska organisationens klimat-
påverkan. Systemet har hittills benämnts som ”klimatkompensationen”. Begreppet klimat-
kompensation innebär dock att själva klimatnyttan skall göras utanför organisationens 
gränser. För den typ av system som Region Örebro län har är begreppet ”klimatväxling” 
allmänt vedertaget. Region Örebro län bör därför övergå till att använda denna benämning. 

Klimatväxlingssystemet bygger på att en avgift per kilo utsläppt koldioxid i samband med 
tjänsteresande tas ut från förvaltningarna. Avgifterna samlas sedan på ett internt konto, 
varifrån medel kan sökas för att möjliggöra åtgärder som bidrar till att minska Region 
Örebro läns koldioxidutsläpp. Under 2020 förblev en stor del av de sökbara medlen på 
klimatväxlingskontot outnyttjade. Anledningen var främst att beslutad riktlinje endast 
medger att bidrag beviljas för åtgärder med en tydlig koppling till tjänsteresor. 
Regionstyrelsen tog därför beslut om att nya kriterier för tilldelning av klimat-
kompensationsmedel skulle tas fram, vilket nu har gjorts. Förslaget innebär att åtgärder som 
bidrar till att uppnå klimatrelaterade mål i Region Örebro läns ”Program för hållbar 
utveckling” ska prioriteras vid fördelningen av medel. Dessutom föreslås att beslut om 
beviljande av bidrag från klimatväxlingskontot ska tas av regiondirektören istället för i 
regionstyrelsen. 
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Föredragningslista 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, ändring av benämning av system från 

klimatkompensation till klimatväxling inklusive nya riktlinjer förklimatväxling av 
tjänsteresor 

 Riktlinje för klimatväxling vid tjänsteresor 

46. Besvarande av medborgarförslag om Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg, KSA 
Diarienummer: 20RS12656 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Sammanfattning 
En medborgare har den 1 december 2020 lämnat in ett medborgarförslag som rör Region 
Örebro läns medlemskap i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). 
Förslagsställaren anser att Region Örebro län ska avvakta med eller stoppa förslaget om 
delägarskap i KSA. 

Förslagsställaren motiverar förslaget med att medlemskapet är förenligt med stora 
utgiftsposter och att det mot bakgrund av pågående pandemi finns stor osäkerhet i 
finansiering av Region Örebro läns vårdverksamhet. 

Mot bakgrund av medborgarförslaget vill regionstyrelsen anföra följande svar. 

Regionfullmäktige beslutade under september 2015 att tillsammans med övriga regioner i 
landet bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Sedan dess har förberedelser för 
produktionsstart pågått. Bland annat har sex stycket flygplan upphandlats. Flygplanen 
levereras under 2021 varefter verksamheten succesivt startar upp. 

Ambulansflyg är ingen ny tjänst i Sverige eller för Region Örebro län. Idag köper 
regionerna de tjänsterna av privata leverantörer och med varierande förutsättningar för 
invånarna i Sverige. KSA:s verksamhet 2022, när full produktion föreligger, kommer att 
medföra ett betydande tillskott av beredskapskapacitet jämfört med nuvarande situation, 
framför allt i den södra delen av Sverige. Villkoren och kvaliteten blir jämlik över landet. 
Samtidigt visar KSA:s budget för 2022 på en kostnadsnivå i nivå eller något under den 
totala kostnad som regionerna för närvarande betalar för flygambulanstjänster till privata 
aktörer. 

Ambulansflyg används normalt sett vid ambulanstransporter överstigande 30 mil. Utifrån ett 
patientperspektiv bedöms transport i fordon inte vara lämplig vid dessa avstånd. Därtill 
skulle en ambulans inte vara tillgänglig i regionens normala verksamhet under en längre 
period. Ambulanstransporter med flygplan förväntas öka under de kommande åren, bland 
annat mot bakgrund av utveckling av vårdnivån ”nationell högspecialiserad vård”. Med det 
avses högspecialiserad vård som koncentreras till några få universitetssjukhus i landet. 

Givet KSA:s budget och antagande om en ökad verksamhetsomfattning beräknas kostnaden 
för Region Örebro län 2022 uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor. Kalkylen bygger på att 
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Föredragningslista 

regionen ökar användningen av flygambulanstjänster till cirka 30 flygtimmar per år. Med 
färre timmar blir kostnaden lägre. 

Kostnaden kan jämföras med senaste årens kostnader för ambulansflygtjänster på cirka 1,5 
miljoner kronor per år, och med en volym på mellan 16-23 flygtimmar per år. Givet 
nuvarande kostnadsvillkor till privat leverantör skulle kostnadsnivån vid en volym av 30 
timmar ligga i paritet med kostnaden till KSA. 

Den kostnad som regionen har för ambulanstransporter med flygplan är liten. I relation till 
regionens verksamhetsomslutning endast 0,02 procent. Region Örebro läns kostnader för 
flygambulanstjänster, med eller utan KSA, kommer därmed inte påverka regionens 
möjligheter att finansiera eller bedriva vård eller annan verksamhet i regionen. 

Ambulanstransporter med flygplan behövs i Sverige. Men, dess kvalitet behöver utvecklas. 
Regionstyrelsens uppfattning är även att alla invånare i Sverige ska ha tillgång till en 
likvärdig kvalitet på ambulansflygtjänster oavsett var de bor. Som medlem i 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg är Region Örebro län delaktig, påverkar och tar 
ansvar för dess utveckling och kostnadseffektivitet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av medborgarförslag om 

kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
 Svar på medborgarförslag om kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
 Medborgarförslag, kostnader och vinsterna för ambulansflyg, rädda aktuen på 

Karlskoga och Lindesberg 

47. Region Örebro läns program för digitalisering 2021-2026 med årlig 
aktivitetsplan 
Diarienummer: 21RS4319 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026 
inklusive årlig plan 2021-2022. 

Sammanfattning
Godkännande av förslaget till Program för digitalisering Region Örebro län 2021-2026. 
Programmets syfte är att leda och styra digitaliseringsarbetet på en övergripande nivå och 
tydliggöra hur Region Örebro län kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för 
att skapa verksamhetsutveckling. 

I november förra året tog regionfullmäktige beslut om Digitaliseringsstrategi för Örebro län 
2021-2026 som stakar ut riktningen för det länsgemensamma arbetet kring digitalisering. 
Parallellt med detta arbete har det också pågått ett arbete med att ta fram ett Program för 
digitalisering Region Örebro län, som dels beskriver vår organisations övergripande arbete 
för att möjliggöra och samordna digitalisering inom regionen, och dels beskriver vår roll i 
det länsgemensamma arbetet. 

I Region Örebro läns verksamhetsplan finns ett uppdrag om att under 2021 ta fram en intern 
handlingsplan gällande digitalisering för Region Örebro län, som ska utgå från Örebro läns 
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Föredragningslista 

digitaliseringsstrategi vilken i sin tur ska ersätta nuvarande regionala digitala agendan. Det 
framarbetade förslaget till program sträcker sig till 2026 och för att möjliggöra flexibilitet 
och ett agilt arbetssätt har en årlig plan tagits fram som beskriver de projekt, uppdrag och 
förstudier som planeras genomföras inom ramen för programmet. Denna plan kommer följas 
upp och revideras årligen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, Region Örebro läns program för 

digitalisering 2021-2026 med årlig aktivitetsplan 
 Region Örebro läns program för digitalisering 2021-2026 
 Årlig aktivitetsplan digitalisering 2021-2022 

48. Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025 
Diarienummer: 20RS5884 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att a  nta reviderad version av energi- och klimatprogrammet för Örebro län. 

Sammanfattning 
En revidering av energi- och klimatprogrammet för Örebro län har genomförts. Förslag till 
nytt energi- och klimatprogram för åren 2021-2025 har tagits fram. 

Programmet har skrivits fram i bred dialog med länets aktörer, och i samverkan med 
Länsstyrelsen i Örebro län. Programmet sätter ramarna för energi- och klimatarbetet i länet 
med en långsiktig klimatvision, och övergripande och mätbara mål för utsläpp av växthus-
gaser, förnybar energi och energieffektivisering. 

Det nya energi- och klimatprogrammet ska fastställas av eegionstyrelsen och 
regionfullmäktige under 2021. Programmet fastställs även av ledningen för Länsstyrelsen i 
Örebro län i en parallell process. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, energi- och klimatprogram Örebro län 

2021-2025 
 Energi- och klimatprogram Region Örebro län 2021-2025 

49. Årsrapport informationssäkerhet 2020 
Diarienummer: 21RS1202 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen i Årsrapport om informationssäkerhet. 

Sammanfattning
Årsrapporten om informationssäkerhet innehåller information om följande punkter: 

1. Granskningar och skyddsåtgärder, 
2. Förbättringsåtgärder, 
3. Incidenter och avvikelser och 

25 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


 

 

  

            
            
    

 
     

  

         
     

  

   
  

               

 
            
            

           
     

              
               

              
             

 
       

          
          
    

          
  

  
  

   
    

               
            

              
       

               
   

Föredragningslista 

4. Fokusområden för 2021. 

Rapporten är framtagen för regionstyrelsen och den ska, utifrån punkterna ovan, redovisa 
hur informationssäkerhetsabetet har bedrivits inom Region Örebro län under året och vad 
som är fokusområden framöver. 

Beslutsunderlag 
 FöredragingsPM regionstyrelsen 2021-05-25, årsrapport informationssäkerhet 2020 
 Årsrapport informationssäkerhet 2020 

50. Remissvar - Riksarkivets förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska material och metoder 
Diarienummer: 21RS2065 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att svara på remissen på det sätt som framgår av förslag till svar. 

Sammanfattning 
Den remitterade förstudien utreder det begreppsmässiga och rättsliga nuläget för att använda 
och hantera underskrifter med elektroniska material och metoder. För det syftet lämnar 
förstudien rekommendationer för dels en terminologi och begreppsapparat, dels en metod 
för att bedöma olika fall. 

Förstudien är mycket ambitiös och behandlar en rad komplicerade och viktiga frågor. I de 
flesta fall är det frågor som regionstyrelsen, inte har, eller rimligen kan ha några särskilda 
synpunkter på. Men det är regionstyrelsens bestämda uppfattning att det av stort värde att 
digitaliseringen främjas på olika vis. Förstudien är ett bra exempel på sådant arbete. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, svar på remissen Riksarkivets förstudie 

om användning och hantering av underskrifter med elektroniska material och metoder 
 Svar på remissen Riksarkivets förstudie om användning och hantering av underskrifter 

med elektroniska material och metoder 
 Remiss - förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska 

materiel och metoder 

51. Kollektivtrafiktaxan 2022 
Diarienummer: 21RS3983 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att för 2022 höja kollektivtrafikens taxa med totalt 3 procent av biljettintäkterna vid 
oförändrad trafik som ska gälla från och med den 10 januari 2022, 

att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat att för 2022 besluta om hur höjningen ska 
fördelas mellan samtliga biljetter och relationer samt 

att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i samband med 
kampanjer och liknande. 
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Föredragningslista 

Sammanfattning 
Det sker en kontinuerlig kostnadsutveckling av produktionen för kollektivtrafiken. En 
betydande del av kostnaderna täcks av biljettintäkter. I förslaget ska kollektivtrafikens taxa 
höjas med 3 procent av biljettintäkterna som träder i kraft den 10 januari 2022. 

I förslaget ska också möjlighet ges att erbjuda tillfälliga taxor i samband med kampanjer och 
liknande. 

Höjningen är ett led i att anpassa priserna till den kostnads- och indexutveckling som sker 
inom kollektivtrafiken, vilket motsvarar en taxeökning om 3 procent. Höjningen beräknas 
träda i kraft från och med den 10 januari 2022. 
Samhällsbyggnadsnämnden ges mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor och 
marknadsföringsinsatser. Det gör att resenärer exempelvis kan erbjudas en anpassad taxa 
eller biljettprodukter i syfte att börja resa med kollektivtrafiken igen efter pandemin. 
Samhällsbyggnadsnämnden ges också mandat att besluta om hur prishöjningen ska fördelas 
mellan biljetter och relationer. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, kollektivtrafiktaxan 2022 

52. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och 
Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer 
Diarienummer: 20RS323 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att motionen ska avslås. 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att pensionärer över 65 år ska ges rätt att resa avgiftsfritt med 
kollektivtrafiken i lågtrafik samt lördagar, söndagar och helgdagar. 

Idag finns en lågprisbiljett inom kollektivtrafiken, som säljs till hälften av det ordinarie 
biljettpriset, och gäller i lågtrafiktid, kvällar och helger. Bedömningen är att lågprisbiljetten 
ger ett mer rättvist erbjudande än en specifik rabatt som bara riktar sig till ålderspensionärer. 
Utöver pensionärer finns det också andra grupper i samhället, som är daglediga och har 
begränsade inkomster. Rabattnivån på lågprisbiljetten är också så pass frikostig att priset 
generellt inte bedöms utgöra ett hinder för pensionärer att resa med kollektivtrafiken. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av motion från Jihad 

Menhem, Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V) om avgifsfri kollektivtrafik för 
pensionärer 

 Yttrande över motion om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer 
 Motion till regionfullmäktige från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och 

Kenneth Lantz (V) om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer 

53. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter 
med resbehov 
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Diarienummer: 20RS2403 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses vara besvarad. 

Sammanfattning 
Mats Gunnarsson (MP) har i en motion föreslagit att studenter som under sin universitets-
utbildning gör praktik, ska erbjudas att bli testresenärer i kollektivtrafiken vid resor till och 
från praktikplatsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden är positivt inställd till att införa studentrabatt i kollektivtrafiken, 
men vill under rådande pandemi inte införa ytterligare incitament till att resa kollektivt. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av motion från Mats 

Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resbehov 
 Svar på motion om att stötta studenter vid resor till praktik etc 
 Motion från Mats Gunnarsson (MP) om att stötta studenter med resebehov 

54. Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) 
och Monika Aune (MP) om att stötta studenter med extra resebehov 
Diarienummer: 20RS8999 Föredragande: 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   motionen ska anses vara besvarad. 

Sammanfattning 
Mats Gunnarsson, Fredrik Persson och Monika Aune (MP) föreslår i en motion att elever 
som studerar vid Campus Grythyttan bör stöttas med ett lägre biljettpris i kollektivtrafiken. 
Motionärerna menar att detta skulle bidra till att öka attraktionskraften för Grythyttan som 
studieort. 

Bedömningen är att det är viktigt för den regionala utvecklingen att det finns universitets-
utbildning förlagd i Grythyttan. Regionen vill dock se över vilka samlade åtgärder som är 
angelägna för att stärka förutsättningarna för detta. Det är oklart om biljettpriset som 
enskild faktor har något avgörande betydelse. 
Regionen är generellt positiv till att införa studentrabatt inom kollektivtrafiken, men 
bedömer att det inte är lämpligt i nuläget mot bakgrund av den rådande pandemin. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av motion från Mats 

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

 Svar på motion angående biljettpriser för studenter vid Campus Grythyttan 
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om 

att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 

55. Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla 
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Föredragningslista 

Fredriksson (SD) om att avsluta samarbete med Fairtrade 
Diarienummer: 21RS392 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) har i en motion till 
regionfullmäktige yrkat följande: 

• Att Region Örebro län avvecklar sitt engagemang i Fairtrade. Regionen ska i fortsättningen 
inte vara Fairtrade-diplomerad. 
• Att kraven på inköp av Fairtrade-märkta varor tas bort. 

Anledningen till yrkandena är att Fairtrade-systemet bygger på att anslutna bönder 
garanteras minimipriser för sina varor, vilket enligt motionärerna leder till överproduktion 
och dumpning på den vanliga marknaden. I motionen framförs också att ingen vet vad 
Region Örebro läns inköp av Fairtrade-märkta varor gjort för skillnad i producentländerna. 
Motionärerna menar också att Fairtrade inte är förenligt med vad en region ska syssla med 
då Fairtrade Sverige består av en förening och ett aktiebolag som ägs av LO och Svenska 
Kyrkan. Enligt motionärerna söker föreningen skattebidrag varje år som används för LO:s 
opinionsbildning samtidigt som aktiebolaget får behålla alla intäkter. 

Region Örebro län bedömer att Fairtrade diplomeringen är ett sätt att visa organisationens 
ställningstagande för en rättvis handel och konsumtion där mänskliga rättigheter inte åsido-
sätts. Fairtrade-systemet kan ha brister, men då Fairtrade Sverige uppgett att de reviderar sitt 
arbetssätt utifrån nya kunskaper väljer Region Örebro län att ha tillit till att fördelarna med 
minimipriset överväger eventuella nackdelar. Det kan inte kontrolleras exakt vad Region 
Örebro läns inköp av Fairtrade-varor gjort för skillnad i producentländerna, men det finns 
flera studier som visar att Fairtrade-certifiering leder till minskad fattigdom för odlarna. LO 
och Svenska kyrkan äger Fairtrade Sverige AB men uppger att de aldrig tagit ut någon vinst 
ur bolaget. Överskott återinvesteras i verksamheten genom bidrag till Fairtrade 
International. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av motion från Elin Jensen 

(SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om att avsluta samarbetet med 
Fairtrade 

 Svar på motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) 
om att avsluta samarbetet med Fairtrade 

 Motion - Avbryt samarbetet med Fairtrade 

56. Besvarande av motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och
Kenneth Lantz (V) om att Region Örebro län arbetar fram en regional 
koldioxidbudget 
Diarienummer: 21RS517 
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Föredragningslista 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning
Klimatutmaningen är ett faktum och det är viktigt att Region Örebro län som offentlig aktör 
visar vägen och går före med effektiva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser som 
påverkar klimatet negativt. 

En koldioxidbudget är ett pedagogiskt instrument som tydligt visar hur mycket eller lite 
koldioxid som går att släppa ut i länet för att nå målen. Precis som motionärerna skriver har 
Region Örebro län satt upp goda och ambitiösa klimatmål, både genom det interna 
programmet för hållbarhet där ett av huvudmålen är minskad sårbarhet, klimatpåverkan och 
fossilberoende. Och även genom det Energi- och klimatprogram för Örebro län, som har 
tagits fram gemensamt av Region Örebro län och Länsstyrelsen i samverkan med länets 
kommuner och näringsliv. 

För Örebro län som har ett ambitiöst Energi- och klimatprogram och ett ambitiöst håll-
barhetsprogram är det istället mer effektivt att använda interna resurser till att genomföra 
aktiviteter inom programmets insatsområden så att målen kan nås till 2030 och 2045. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av motion från Jihad

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

 Svar på motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V) och Kenneth Lantz (V)
om att Region Örebro län upprättar en koldioxidbudget 

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

57. Besvarande av motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och 
Elin Jensen (SD) om ”Avyttra huvudmannaskapet för Kävesta 
folkhögskola” 
Diarienummer: 21RS531 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Med den stora insats som Kävesta folkhögskola gör, den genomtänkta pedagogik som 
präglar undervisningen och de goda resultat som uppvisas vore det oklokt att avyttra 
huvudmannaskapet. Region Örebro län har stor påverkansmöjlighet och kan styra över hur 
Kävesta folkhögskola ska använda sina resurser. 

Hela regionen, alla områden inom Regional utveckling, engagerar sig djupt i den stora 
projektsatsningen ”Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en komplex 
organisation”. Kävesta folkhögskola bidrar i detta arbete, bland annat i den stora satsning 
som görs på allmän kurs. 
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Föredragningslista 

En av de prioriterade områdena i den Regionala utvecklingsstrategin (härefter kallad RUS) 
är att skapa goda utbildningsmiljöer för utsatta grupper. Region Örebro län har gjort en stor 
satsning på Kävestas allmänna kurs för att tillgodose detta. Kävestas allmänna kurs är stor, 
varje folkhögskola måste ha minst 15 procent som är allmän kurs av skolans hela deltagar-
antal. Kävestas allmänna kurs ligger på långt mer än så. 50 procent av skolans deltagare 
läser på allmän kurs. 

På allmän kurs läser deltagarna in gymnasiekompetens och även grundskolekompetens. 
Allmän kurs bidrar därmed till en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling genom att: 

• minska utbildningsklyftorna i samhället 
• öka individens förståelse för demokratiska processer, andra människors livssituation och 
vikten av samtal 
• ge deltagarna en möjlighet att bryta sitt utanförskap. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, besvarande av motion från Patrik 

Nyström (SD), Elin Jensen (SD) och Fredrik Dahlberg (SD) om att avyttra 
huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola 

 Svar på motion om att avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola - regional 
tillväxtnämnd 2021-05-17 

 Motion från Patrik Nyström (SD), Fredrik Dahlberg (SD) och Elin Jensen (SD) om att 
avyttra huvudmannaskapet för Kävesta folkhögskola 

58. Anmälnings- och meddelandeärenden 
Diarienummer: 21RS168 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 

1. Regionjuristen har beslutat om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, 
21RS4321. 

2. Regionstyrelsens ordförande har undertecknat remissvar avseende förordning om 
statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, 21RS2415. 

3. Förvaltningschefens för Regionservice har fattat beslut om tillsvidareanställningar under 
mars 2021, 21RS979-3. 

4. Områdescheferna inom Regionservice har beviljat bisysslor under mars 2021, 
21RS1939-2. 

5. Områdeschefen för nära vård har fattat beslut om disciplinpåföljd – skriftlig varning,  
AB § 11, 21RS1659. 

6. Områdeschefen för nära vård har fattat beslut om tidsbegränsat lönetillägg för uppdrag 
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Föredragningslista 

som yrkesgruppsföreträdare inom BUH, Område nära vård under perioden 2021-04-01-
2023-03-31, 21RS3994. 

7. Områdeschefen för nära vård har fattat beslut om disciplinpåföljd – skriftlig varning, 
AB § 11, 21RS3671. 

8. Platschef för närsjukvården i norr har fattat beslut om förlängt förordnande för anställd på 
utvecklingsenheten, Lindesbergs lasarett, närsjukvård norr 2021-08-01--2021-12-31, 
21RS3285. 

9. Regiondirektören har fattat beslut om samlokalisering av verksamheterna 
Fylstamottagningen och Kungsvägsmottagningen i Kumla under perioden 21 juni – 
15 augusti 2021, 21RS3592-2. 

10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om förlängning av projekt höjd 
ersättning för obekväm arbetstid inom Hälso- och sjukvården vid 1177 Vårdguiden på 
telefon i Örebro, 21RS3740. 

11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om kompletterande beslut om åtgärder 
med anledning av covid-19, 21RS13628. 

12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärd för att upprätthålla 
patientsäker verksamhet inom ANIVA-kliniken och TIVA inom kärl-thoraxkliniken, 
21RS13628. 

13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om Reviderade åtgärder för att 
upprätthålla planerad verksamhet sommaren 2021 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
21RS13628. 

14. Områdeschefen för specialiserad vård har fattat beslut om extra ersättningar för 
operationspersonal vid ortopedkliniken/handkirurgiska operationsavdelningen, 21RS1058. 

15. Verksamhetschef på Plastik- och käkkirurgiska kliniken har fattat beslut om aktivering 
av primärjour natt covidavdelningar, 21RS3130. 

16. Områdeschefen för specialiserad vård har fattat beslut om beredskapsersättningar för 
traumabakjour, 21RS3131. 

17. Regiondirektören har undertecknat avtal om köp av IT-system för vaccinationer, 
21RS654. 

18. Regiondirektören har undertecknat följande avsiktsförklaringar med Inera: 

- finansiering av slutförande av nya tidsbokningstjänster inom 1177 Vårdguiden under år 
2022, 21RS4703-3, 

- plattform för invånarens automatiserade symtombedömning och hänvisning 21RS4703-4, 

- Utbudstjänsten 21RS4703-5, 
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Föredragningslista 

- vidareutvecklad ombudsfunktion på 1177 Vårdguidens e-tjänster plattform 21RS4703-6, 

- översättningar och kommunikation covid-19, 21RS703-7. 

19. Regiondirektören har avböjt undertecknande av avsiktsförklaring gällande bildverktyget 
i 1177 Vårdguiden på telefon, 21RS4703-2. 

20. Regiondirektören har godkänt Ineras förslag till beslutsunderlag till regioner via Ineras 
programråd gällande pandemivaccination, 21RS4704. 

21. Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om lönetillägg, 21RS363-12—13. 

22. Regiondirektören har fattat beslut om förordnande som tandvårdsdirektör och 
förvaltningschef, 20RS9349. 

Meddelanden: 

1. Synskadades riksförbund har överlämnat en skrivelse om att skapa möjlighet för 
kommun- och regionanställda att få utbildning i funktionshinderkunskap. 

2. Regionkansliet har till regionråden överlämnat Komplettering per maj till förutsättningar 
för verksamhetsplan med budget 2022, 21RS1154. 

3. Staben Ekonomi har överlämnat månadsrapport och innehavsrapport april 2021 gällande 
Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj. 

4. Protokoll 
- Region Örebro läns förvaltnings AB, 2021-01-19, 2021-03-16, 
- Länsteatern Örebro AB, 2021-02-23, 
- Svealandstrafiken AB, 2021-02-23, 
- Örebro Läns Flygplats AB, 2021-02-26, 
- Tåg i Bergslagen AB, 2021-01-08, 2021-02-19, 2021-03-13, 
- Alfred Nobel Science Park AB, 2021-01-15, 2021-03-03. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25, anmälnings- och meddelandeärenden 

59. Regiondirektörens information 

1. Utvärdering av Region Örebro läns arbete under pandemin - Veronica Hedlund Lundgren, 
KPMG 
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Anmälan av medborgarförslag 
om rehabiliteringsplan för 

hälso- och sjukvårdens 
personal 

21RS4127 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-25 Dnr: 21RS4127 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om rehabiliteringsplan för 
hälso- och sjukvårdens personal 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att   ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 27 april 
2021 om rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionkansliet, staben HR för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25 Medborgarförslag om 
rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal 
Medborgarförslag om rehabiliteringsplan för hälso- och sjukvårdens personal 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 35 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan av medborgarförslag 
om förenklad hantering av 

frikort i vården 

21RS4338 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Marita Jansson 2021-05-25 Dnr: 21RS4338 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om förenklad hantering av 
frikort i vården 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 29 april 
2021 om förenklad hantering av frikort i vården. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regionservice för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-21, medborgarförslag om förenklad 
hantering av frikort i vården 

Medborgarförslag om förenklad hantering av frikort i vården 

Rikard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 40 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


41 (773)



 

 

   
     

 

 

4 

Anmälan av medborgarförslag 
om att låta flexbussen vara 

kvar 

21RS4461 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4461 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att låta flexbussen 
vara kvar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 5 maj 2021 
om att låta flexbussen vara kvar. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 43 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Förslaget (Kortfattat namn) 

F 
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 
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igN I  Region Örebro län 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

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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Anmälan av medborgarförslag 
om att låta flexbussen vara 

kvar 

21RS4462 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4462 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att låta flexbussen 
vara kvar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 5 maj 2021 
om att låta flexbussen vara kvar. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till regionstyrelsen den 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 46 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Namn 

Förslaget (Kortfattat namn) 

fc4r/ 
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 

(fM/ [91A rli -`;11t1 ct 52B4 

e-ceA 14-(Ads .1) 

4-) 
Region Örebro län 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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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Anmälan av medborgarförslag 
om flexbussen 

21RS4502 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, Stefan Boere 2021-05-25 Dnr: 21RS4502 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om flexbussen 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län den 5 maj 2021 om 
flexbussen. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-05-25 
Medborgarförslaget 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 49 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4602 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4602 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj
2021om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 52 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Namn 

•k\c) 

Förslaget (Kortfattat namn) 

(c__-?, 4 --E( 
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken och får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

Efternamn 

*J 
Region Örebro län 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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

2(2) 

www.regionorebrolan.se 53 (773)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4604 

54 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


   
   

 

 
   

     
 

 
 

       

   
    

           

       

 
              

        

          

 
     

 

  
 

  

1 (1) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4604 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 55 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Na'M
wn 

AL ANMIN-Lk 
Förslaget (Kortfattat namn) 

,s-Å-kvok,_. • 

Efternamn 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det iså fall kunna ske) 

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken öch får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och-. 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

ej 
Region Örebro län 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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

2(2) 

www.regionorebrolan.se 56 (773)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4605 

57 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4605 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj
2021om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 58 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


do._) 
Region Örebro län 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn _70 

ore—aif 
Efternamn _ 

  

Förslaget (Kortfattat namn) 

Lm- k-- \ex ev\ 
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken och får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
lstallet för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
d'es—s.uförii Marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

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

2 (2) 

wwwsegionorebrolan.se 59 (773)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4608 

60 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


   
   

 

 
   

     
 

 
 

   

   
    

           

       

 
              

        

          

 
     

 

  
 

  

1 (1) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4608 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 61 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Region Örebro län 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn Efternamn/ 

CL , j 

    

Förslaget (Kortfattat namn) 

'-- j C; i' 1/62) ( -C) 

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

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken bch får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 
,) 

62'1 

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

2 (2) 

www.regionorebrolan.se 62 (773)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4609 

63 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


   
   

 

 
   

     
 

 
 

       

   
    

           

       

 
              

        

          

 
     

 

  
 

  

1 (1) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4609 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 64 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det iså fall kunna ske) 

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken öch får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafikenl 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

.17,-1 -A4~ 

Namn 

8/1/ 7  Na-Ye. 
Efternamn • • - 

bC/V5' i le(// 

Förslaget (Kortfattat namn) 

/7exe 

*J 
Region Örebro län Iheo) 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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

2 (2) 

www.regionorebrolan.se 
65 (773)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4611 

66 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


   
   

 

 
   

     
 

 
 

       

   
    

           

       

 
              

        

          

 
     

 

  
 

  

1 (1) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4611 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 67 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Namn 

1-).K: t., i \-1 

 

Förslaget (Kortfattat namn) 

i  
1-1 12)1-0567'4u. 

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

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandennin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken och får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

Efternamn 

Lundh 

41K) 
i" i Region Örebro län 2(2) 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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

www.regionorebrolan.se 68 (773)
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Anmälan av medborgarförslag 
om att behålla flexbussar 

21RS4612 

69 (773) www.regionorebrolan.se 

http:www.regionorebrolan.se


   
   

 

 
   

     
 

 
 

   

   
    

           

       

 
              

        

          

 
     

 

  

1 (1) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4612 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Skickas till: 
Regiofullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 70 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


J 
"  i Region Örebro län 
na4e./ 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn Efternamn 

G( k6".€ 
Förslaget (Kortfattat namn) 

c.,  r 1,/a /7c7 b/:?-

 

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

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken och får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

(j-) 

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

2(2) 

www.regionorebrolan.se 
71 (773)
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4613 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 73 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Efternamn 

-4 , '<,' /./ 
Förslaget (Kortfattat namn) 

r  K t 

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

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken och får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

Namn 

I;# 

• 
" I  Region Örebro län 
nekti 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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

2 (2) 

www.regionorebrolan.se 
74 (773)
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Nämndadministration, June Fors 2021-05-25 Dnr: 21RS4614 

Organ 
Regionstyrelsen 

Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussar 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 maj 2021
om att behålla flexbussar i Region Örebro län. 

Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM regionstyrelsen 25 maj 2021. 

Medborgarförslaget. 

Rickard Simonsson 
Regiondirektör 

Skickas till: 
Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 76 (773) E-post: regionen@regionorebrolan.se 

mailto:regionen@regionorebrolan.se
http:www.regionorebrolan.se


Namn 

Hci 5› 
Efternamn 

K a h I, 

 

Förslaget (Kortfattat namn) 

ge h Jil fle 55 
Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 

Flex-trafiken i Örebro är och har varit till nytta och glädje för många örebroare. Den ökar 
tillgängligheten för alla invånare och inte minst våra äldre. Att dra in flexbussen skulle för många 
innebära minskad självständighet och större isolation i en redan pressad situation som vi befinner 
oss i pga. pandemin. Då flexbussen möjliggör att man lättare tar sig till vänner, handlar mat eller 
kanske kommer ut till Stadsparken och får träffa människor, för att ta några exempel. Tyvärr är 
det många Örebroare som inte känner till flextrafiken och inte heller vilka den är till för. Det kan 
vara orsaken till att den inte utnyttjas så mycket. Många tror till exempel att man måste ha 
färdtjänst för att få nyttja den. Så är inte fallet, alla får åka med flextrafiken! 

Att åka med flextrafiken innebär att man t.ex. har en helt annan möjlighet att få hjälp i förhållande 
till stadsbussarna och tar vi bort den finns det nog en stor risk att behovet av färdtjänst ökar. 
Istället för att lägga ner den borde den utökas så att den blir tillgänglig i alla stadsdelar och 
dessutom marknadsföras så att invånarna känner till tillgängliheten. Alla Örebroare oavsett var 
man bor borde få tillgång till Flextrafiken. Att ta bort flex i en tid där vi kämpar med isolering och 
utanförskap kommer inte att innebära att regionen sparar in pengar utan tvärtom, 
konsekvenserna av ytterligare isolering, utanförskap kommer att innebära större kostnader och 
belastning för samhället. 

Därför föreslår jag att: 

- Örebro får behålla sina Flexbussar 
- Antalet bussturer utökas. 
- De körs i alla stadsdelar 
- Invånarna får mer kunskap om flextrafiken och hur den fungerar 

Med vänliga hälsningar 

• ,) 
" Region Örebro län 
vihr 

MEDBORGARFÖRSLAG 

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

2(2) 

www.regionorebrolan.se 77 (773)




