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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

Tjänstgörande ledamöter 
Andreas Svahn (S) (ordförande) 
Behcet Barsom (KD) (vice ordförande) 
Ola Karlsson (M) (2:e vice ordförande) 
Karin Sundin (S) 
Nina Höijer (S) 
Irén Lejegren (S) 
Per Eriksson (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Torbjörn Ahlin (C) 
Sebastian Cehlin (M) 
Willhelm Sundman (L) 
Mats Gunnarsson (MP) 
Elin Jensen (SD) 
Patrik Nyström (SD) 
Jihad Menhem (V) 

Närvarande ersättare 
Carina Dahl (S) 
Inga-Lill Bergensten (KD) §§307-318 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Oskar Svärd (M) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Birgitta Malmberg (L) 
Monika Aune (MP) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Fredrik Dahlberg (SD) 

Övriga närvarande 
Rickard Simonsson, regiondirektör 
Lennart Frommegård, ekonomidirektör 
Niklas Tiedermann, kanslichef 
Carl Olsson, pressansvarig 
Per Marcusson, nämndsekreterare 
Kristina Berglund, nämndsekreterare 
Anna Gillmore, politisk sekreterare (M) 
Stefan Nilsson, politisk sekreterare (V) 
Bo Ammer, politisk sekreterare (SD) 
Lina Ramberg, kollektivtrafikstrateg §§307 
Gordon Hahn, utvecklingsledare §316, §318 
Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef Regionservice §318 
Catarina Ericson, IT-säkerhetsansvarig §318 
Ulrika Landström, chef staben Digitalisering §318
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

Innehållsförteckning 

§299 Protokollsjustering
§300 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L),

Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L) om att utreda 
införandet av en sprututbytesmottagning vid Lindesbergs lasarett 

§301 Entledigande av Ola Karlsson (M) i presidiegrupp för samverkan
mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk 
utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, 
regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté, pensionär 

§302 Entledigande av Torbjörn Ahlin (C) i regionstyrelsens planerings- och
organisationskommitté, Central Sweden ägarråd, regionala 
samverkansrådet, specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning samt regionstyrelsens arbetsutskott 

§303 Entledigande av Sebastian Cehlin (M) från uppdrag som ersättare i
regionstyrelsens arbetsutskott 

§304 Regelverk och ledamöter till Region Örebro läns forskningskommitté
2022-2024 

§305 Föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer för år 2022
§306 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

privata utförare på uppdrag av Region Örebro län 
§307 Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram
§308 Riktlinjer för användning av statsbidrag för finskt förvaltningsområde

2022-2025 
§309 Fördelning av ackumulerat överskott inom Regionhälsan mellan 2005-

2020 
§310 Fördelning av medel för utökad vaccinationstäckning
§311 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt

Ambulansflyg 
§312 Remissvar En god kommunal hushållning SOU 2021:75
§313 Svar på revisionsrapporten om granskning av regionstyrelsens

uppsiktsplikt 
§314 Svar på revisionsrapport om granskning av verkställighet av

regionfullmäktiges beslut 
§315 Remissvar - Strategi mot hemlöshet i Örebro kommun
§316 Remissvar EUs läkemedelsstrategi
§317 Anmälnings- och meddelandeärenden
§318 Regiondirektörens information

Sida 3 av 39



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 299 Protokollsjustering

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ordföranden och Sebastian Cehlin (M) justerar dagens protokoll med Patrik 
Nyström (SD) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 4 januari 2022. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 300 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L) 
om att utreda införandet av en sprututbytesmottagning vid 
Lindesbergs lasarett 
Diarienummer: 21RS11872 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), 
Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L) till Region Örebro län om att utreda 
införandet av en sprututbytesmottagning på Lindesbergs lasarett 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, anmälan av motion (L) om att 

utreda införandet av en sprututbytesmottagning vid Lindesbergs lasarett
• Motion -  Utred sprututbytesmottagning på Lindesbergs lasarett, bilaga § 300 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

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

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 301 Entledigande av Ola Karlsson (M) i presidiegrupp för
samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län 
om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av 
hälso- och sjukvården, regionstyrelsens planerings- och 
organisationskommitté, pensionär 
Diarienummer: 21RS11258 

Sammanfattning 
Ola Karlsson (M) har begärt entledigande från uppdragen i presidiegrupp för 
samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk 
utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, regionstyrelsens 
planerings- och organisationskommitté, pensionärsråd, regionstyrelsens 
arbetsutskott, samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige och regionalt 
samverkansråd och samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län 
och Region Örebro län från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, entledigande från Ola Karlsson

(M)
 Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Region Örebro län
 Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i Samrådsgrupp avseende

universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län från Ola
Karlsson (M)

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   bevilja Ola Karlssons (M) begäran om entledigande från uppdrag i presidiegrupp 
för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om medicinsk 
utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården, regionstyrelsens 
planerings- och organisationskommitté, pensionärsråd, regionstyrelsens 
arbetsutskott, samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, regionalt 
samverkansråd och samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län 
och Region Örebro län, 

att   till ny ledamot i presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och 
Region Örebro län om medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- 
och sjukvården utse Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till ny ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté utse 
Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till ny ledamot i pensionärsråd utse Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

2022-12-31, 

att   till ny ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott utse Sebastian Cehlin (M) för 
tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till ny ersättare i samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige utse Anna 
Nordquist (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till ny ledamot i regionalt samverkansråd utse Sebastian Cehlin (M) för tiden 
2022-01-01 – 2022-12-31 samt 

att   till ny ledamot i samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala 
län och Region Örebro län utse Sebastian Cehlin (M) för tiden 2022-01-01 – 
2022-12-31. 

Skickas till 
De valda 
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet 
Presidiegrupp för samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län om 
medicinsk utbildning och forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården 
Regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté 
Pensionärsråd 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige 
Regionalt samverkansråd 
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region 
Örebro län 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 302 Entledigande av Torbjörn Ahlin (C) i regionstyrelsens
planerings- och organisationskommitté, Central Sweden 
ägarråd, regionala samverkansrådet, specifikt 
samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning samt regionstyrelsens arbetsutskott 
Diarienummer: 21RS11563 

Sammanfattning 
Torbjörn Ahlin (C) har begärt entledigande från uppdragen i regionstyrelsens 
planerings- och organisationskommitté, Central Sweden ägarråd, regionala 
samverkansrådet, specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning samt regionstyrelsens arbetsutskott från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningPM regionstyrelsen 2021-12-21, entledigande från Torbjörn Ahlin

(C)
 Begäran om entledigande från politiska uppdrag från Torbjörn Ahlin (C)

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   bevilja Torbjörn Ahlins (C) begäran om entledigande från uppdragen som 
ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté, representant i 
Central Sweden ägarråd, ledamot i regionalt samverkansråd, ersättare i specifikt 
samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning samt vice ordförande 
och ledamot regionstyrelsens arbetsutskott, 

att   till ny ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott utse Charlotta Englund (C) för 
tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott utse Charlotta Englund (C) 
för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till ny ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté utse 
Charlotta Englund (C) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31, 

att   till ny ersättare i specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning utse Charlotta Englund (C) för tiden 2022-01-01 – 
2022-12-31, 

att   till ny ledamot i regionalt samverkansråd utse Charlotta Englund (C) för tiden 
2022-01-01 – 2022-12-31 samt 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

att   till ny representant i Central Sweden, ägarråd utse Charlotta Englund (C) för 
tiden 2022-01-01 – 2023-05-31. 

Skickas till 
Den valda 
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet 
Regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté 
Central Sweden ägarråd 
Regionala samverkansrådet 
Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 303 Entledigande av Sebastian Cehlin (M) från uppdrag som
ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott 
Diarienummer: 21RS11579 

Sammanfattning 
Sebastian Cehlin (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 
regionstyrelsens arbetsutskott från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningPM regionstyrelsen 2021-12-21, entledigande av Sebastian Cehlin

(M) från uppdrag som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott
 Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Region Örebro län

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   bevilja Sebastian Cehlins (M) begärda entledigande från uppdrag som ersättare i 
regionstyrelsens arbetsutskott samt 

att   till ny ersättare utse Anna Nordqvist (M) för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31. 

Skickas till 
Den valda 
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 304 Regelverk och ledamöter till Region Örebro läns
forskningskommitté 2022-2024 
Diarienummer: 21RS9736 

Sammanfattning 
Region Örebro läns interna medel för forskning fördelas i konkurrens och 
fördelningen görs, efter en ansökningsprocess, av regionens forskningskommitté. 
Utöver detta fördelar forskningskommittén också medel från regionens 
donationsstiftelser. 

Regelverket för forskningskommittén och sökande fastställer sammansättningen av 
ledamöter i forskningskommittén samt de kriterier som krävs för att vara behörig att 
ta del av regionens forskningsanslag. Regelverket är giltigt i tre år och samma 
tidsperiod gäller för val av kommitténs ledamöter. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, Regelverk och ledamöter till

Region Örebro läns forskningskommitté 2022-2024
 Regelverk forskningskommittén och sökande 2022-2024

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   fastställa regelverk för Region Örebro läns forskningskommitté 2022-2024 och 
regler för sökande samt 

att   till ledamöter i forskningskommittén för tiden 2022-01-01 – 2024-12-31 välja 

Anderzén Carlsson Agneta, Ordförande, docent, sjuksköterska, 

universitetssjukvårdens forskningscentrum 

Dreifaldt Mats, Vice ordförande, med dr, överläkare, Kärl-Thorax kliniken, 

Bazargani Farhan, docent, övertandläkare, Specialisttandvård, tandreglering 

Bäck Anna-Karin, doktorand, röntgensjuksköterska, Röntgen och sjukhusfysik 

Eliasson Alf, med dr, övertandläkare, Specialisttandvård, oral protetik, 

Forsberg, Anette, docent, fysioterapeut, Fysioterapiavdelningen, 

Hjelmqvist Hans, professor, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, 

Hylén Ulrika, doktorand, sjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum 
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Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

Jarl Gustav, docent, ortopedingenjör, Universitetssjukhusets forskningscentrum, 
Ortopedteknik, 

Joelson Anders, med dr, överläkare, Ortopediska och handkirurgiska kliniken 

Meehan Adrian, med dr, överläkare, Geriatriska kliniken, 

Msghina Mussie, docent, överläkare, Allmänpsykiatrisk öppenvård, 

Nilsing Strid Emma, med dr, fysioterapeut, Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum 

Olivecrona Magnus, docent, överläkare, Neurokirurgiska kliniken, 

Sagerfors Susanna, med dr, överläkare, Ögonkliniken, 

Stenmark Bianca, med dr, sjukhuskemist, Molekylärdiagnostik, Laboratorie- 
medicinska kliniken, 

Sundqvist Martin, med dr, överläkare, Mikrobiologi, Laboratoriemedicinska 
kliniken, 

Svantesson-Sandberg, Mia, docent, specialistsjuksköterska, Universitetssjukvårdens 
forskningscentrum, Palliativa konsultteamet, 

Szabo Eva, med dr, överläkare, Kirurgiska kliniken 

Söderbergh Annika, med dr, överläkare, Hud och reumatologi 

Valachis Antonios, docent, överläkare, Onkologiska kliniken 

van Nieuwenhoven Michiel, docent, överläkare, Medicinska kliniken, 

Vink Martin, med dr, ST-läkare, Laboratoriemedicinska kliniken, 

Hans Hjelmqvist , Örebro universitet. 

Skickas till 
Forskningskommitténs sekreterare 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 305 Föreningsbidrag till länets funktionshinderorganisationer för
år 2022 
Diarienummer: 21RS7337 

Sammanfattning 
Fördelningsgruppen har tillsammans med funktionshinderkonsulenten tagit fram ett 
förslag till fördelning av föreningsbidrag samt projektstöd till länets 
funktionshinderföreningar för år 2022. Enligt förslaget kommer några av 
föreningarna att få en höjning av bidraget. Medel till de höjda bidragen kommer dels 
från outnyttjade projektmedel och dels från medel som inte har fördelats från tidigare 
år då en förening inte har inkommit med ansökan. 

Några mindre ändringar i fördelningen har också gjorts utifrån de nya riktlinjerna 
som gäller från 2021. Som tidigare är det verksamhetens kvalité som är viktigast men 
de nya riktlinjerna lägger lite större vikt på medlemsantalet än de tidigare 
riktlinjerna. De nya riktlinjerna antogs av regionstyrelsen 2021-03-22. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, fördelning av föreningsbidrag

och projektstöd till länets funktionshinderorganisationer 2022
 Förslag till fördelning vid uppräkning av budget 2022

Yrkanden 
Willhelm Sundman (L) med instämmande av Mats Gunnarsson (MP), Sebastian 
Cehlin (M) och Patrik Nyström (SD) yrkar på att avslå ansökan om föreningsbidrag 
från Elöverkänsligas förening, bilaga § 305. 

Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Willhelm Sundman (L), Mats Gunnarsson (MP), Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson 
(M), Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) reserverar sig mot regionstyrelsens 
beslut till förmån för Willhelm Sundmans (L) avslagsyrkande. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   anta förslag om fördelning av föreningsbidrag  2 887 000 kronor till 
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Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

funktionshinderorganisationerna, 

att   avsätta 15 000 kronor till rådet för funktionshinderfrågors referensgrupp, samt 

att   uppräkning i budget 2022 används för projektmedel år 2023. 

Skickas till 
Funktionshinderkonsulenten 
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Yrkande 
Regionstyrelsen i Region Örebro Län    2021-12-21 
Ärende: 7 
Fördelning av föreningsbidrag och projektstöd till länets funktionshinderorganisationer 2022 

Liberalerna i Region Örebro · Trädgårdsgatan 9, 702 22 Örebro  · www.orebrolan.liberalerna.se · orebrolan@liberalerna.se 

I beslutet om att ge stöd till länets funktionshinderorganisationer 2022 föreslår Regionstyrelsen att ge 
30.000kr till Elöverkänsligas förening. Det här vänder sig Liberalerna emot då det inte finns några 
vetenskapliga stöd för elöverkänslighet och att föreningen därmed inte uppfyller Regionens kriterier 
där kravet på samhällsnytta är en grund för att få bidrag.  

Vi anser att en verksamhet inte är samhällsnyttig om den stärker en felaktig bild av verkligheten 
och hindrar människor att söka adekvat vård. Elöverkänsligas förening sprider information om hur 
exponering för elektromagnetiska fält är skadlig, ett påstående som helt saknar vetenskaplig grund. 
Så här skriver Arbetsmiljöverket om elöverkänslighet: 

Även om dessa människor själva anser att deras symptom och besvär uppkommer på 
grund av exponering för elektromagnetiska fält finns idag inte vetenskapligt stöd för 
hypotesen att exponering för elektromagnetiska fält är orsaken till deras symptom och 
besvär…Med åren har evidensen ökat för att den typen av exponering inte medför 
någon förhöjd risk för akuta- eller sena effekter. Även de senaste publicerade 
metaanalyserna av observations- och provokationsstudier stödjer denna slutsats. 

Ser man till vad internationella källor säger kan vända sig till Världshälsoorganisationen som 
skriver såhär om elöverkänslighet: 

In the area of biological effects and medical applications of non-ionizing radiation 
approximately 25,000 articles have been published over the past 30 years. Despite the 
feeling of some people that more research needs to be done, scientific knowledge in 
this area is now more extensive than for most chemicals. Based on a recent in-depth 
review of the scientific literature, the WHO concluded that current evidence does not 
confirm the existence of any health consequences from exposure to low level 
electromagnetic fields. 

Det vill säga att det inte finns några vetenskapliga bevis för att elektromagnetiskstrålning påverkar 
människor under vardagliga förhållanden.  

Det är ingen tvekan om att dessa människor upplever de besvär som de uppger, men orsaken är inte 
el, strålning, mikrovågor eller annan teknisk utrustning. Att Region Örebro län bidrar till en 
förening som sprider missinformation kommer inte att hjälpa de som lider av oidentifierade besvär. 
Istället ses bidraget vi ger som ett erkännande av elöverkänslighet i internationella sammanhang. 

Vi är ansvariga att hjälpa, bota, lindra och vårda patienter, inte stärka vanföreställningar om fobier 
för el och trådlös teknik.  

DÄRFÖR YRKAR JAG PÅ ATT: 

• Avslå ansökan om föreningsbidrag från Elöverkänsligas förening.

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 306 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare på uppdrag av Region Örebro län 
Diarienummer: 21RS11375 

Sammanfattning 
Region Örebro län har ett ansvar gentemot invånarna för verksamheter som 
överlämnas till privata utförare. 

För att förbättra uppföljningen och kontrollen har regionfullmäktige i uppdrag att för 
varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som 
utförs av privata utförare. Syftet är att lyfta frågorna om uppföljning och kontroll till 
en politisk, strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, former för 
uppföljning och ansvar samt krav på återkoppling till patienter och allmänhet. 
Nuvarande program antogs 2016. Föreligger reviderat program. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, program för uppföljning och

insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Örebro
län

 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
på uppdrag av Region Örebro län

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   godkänna program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare på uppdrag av Region Örebro län, i enlighet med bilaga. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 307 Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram
Diarienummer: 20RS12049 

Sammanfattning 
Enligt rekommendation om revidering varje mandatperiod har förslag till nytt 
regionalt trafikförsörjningsprogram tagits fram. Programmet har varit ute på remiss 
hos kommuner, grannlän och kundorganisation under perioden juli-oktober. I linje 
med föreslagen remisshantering har nu ett slutgiltigt trafikförsörjningsprogram tagits 
fram. 

Med avstamp i de faktorer som forskningen pekar ut som viktigast för utformning av 
attraktiv kollektivtrafik har det i programmet formulerats ett övergripande mål som 
riktar sig till allmän kollektivtrafik och fyra underställda mål varav tre av dem även 
är applicerbara på serviceresor. Det övergripande målet är att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel av de motoriserade resorna som görs i länet. De underställda målen 
handlar om ökad nöjdhet, ökad enkelhet, minskad miljöpåverkan, prismässig 
konkurrenskraft samt ett grundläggande utbud som täcker hela länet. 

Målen i programmet ämnas vara uppfyllda år 2030 och till varje mål finns en 
uppsättning strategier för såväl allmän kollektivtrafik som serviceresor. Dessa 
strategier ska prägla arbetet med att sträva mot de uppsatta målen. Alla beslut om 
trafikplikt måste kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, nytt trafikförsörjningsprogram

2022-2030
 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030
 Särskilt yttrande från Moderaterna, Trafikförsörjningsprogram
 Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, Trafikförsörjningsprogram

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar kollektivtrafikstrateg Lina Ramberg 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Nina Höijer (S) yrkar på att tabellen i programmet som beskriver ansvars-
fördelningen och på vilka typer av hållplatser det ska finnas cykelställ justeras. 

Ola Karlsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 307:1. 

Willhelm Sundman (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 307:2. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

Elin Jensen (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 307:3. 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar att i programmet lägga till två dubbelturer på vardagar 
där närtrafik körs. 

Upplysning 
Jihad Menhem (V) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag med Nina Höijers (S) yrkande mot Mats 
Gunnarssons (MP) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens justerade förslag. 

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt 
yrkande. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   anta förvaltningens justerade förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Örebro län. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Moderaterna 

Yttrande 

Trafikförsörjningsprogram - 2021-12-08 

Bil, buss och tåg – inte motsats till varandra 

Både buss och tåg är viktiga för länets utveckling och för att resandet i länet fortsatt ska vara 

attraktivt, inte minst när det gäller studie- och arbetspendling. Vi ställer oss däremot kritiska 

till att buss och tåg är skrivet som motpol till bilen. Bilen behövs och är viktig, både för de 

som bor på landsbygden och för företagare inom flertalet branscher, även för att familjer ska 

kunna få ihop vardagspusslet. 

Alltfler bilar går över från fossila till fossilfria, politikens uppgift är inte att bestämma hur 

människor ska ta sig fram utan möjliggöra att ta sig fram på ett klimatsmart sätt under sin resa 

från punk A till punkt B. 

Pendlarparkeringar för cykel och bil 
Region Örebro län bör tillsammans med länets kommuner utöka antalet pendlarparkeringar 

för möjligheten att först resa med bil eller cykel, för att sedan åka med den allmänna 

kollektivtrafiken, ska bli så bra som möjligt. Med pendlarparkeringar för både bil och cykel 

ökar även attraktiviteten för kollektivtrafiken, det ska vara lätt och smidigt att transportera sig 

i Örebro län och även att parkera bilen i anslutning till länets tågstationer. 

En annan del som är viktig är möjligheten att transportera sin cykel på bussen och tåget finns, 

det i sig skapar ytterligare incitament att resa kollektivt. Att resa med medhavd cykel är både 

viktigt för studie- och arbetspendling men också för turister som besöker länet, det i sin tur 

stärker turismnäringen. Det bidrar dessutom till en bättre folkhälsa. 

Ökad trygghet när du reser kollektivt 

Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan, affären eller ensam hem från 

busshållplatsen eller perrongen på tågstationen. Regionen har ett ansvar att skapa 

trivsamma miljöer för kollektivtrafikens resenärer. Det gäller både på busshållplatser och 

tågperronger men tryggheten ska även vara en självklarhet under resan. Regionen bör 
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således införa de åtgärder som krävs för att främja en ökad trygghet för att stärka 

attraktiviteten och kundernas nöjdhet av resan. Exempel på åtgärder kan vara att klotter 

och skadegörelser snabbt åtgärdas för att förhindra ytterligare förstörelse, men också 

kameror, trygghetsvakter och upplysta hållplatser. Trygghet är en av våra viktigaste 

jämställdhetsfrågor. 

Arbeta när du reser 

För att stärka attraktiviteten att resa kollektivt bör det finnas tillgång till internet, 

laddmöjligheter för teknisk utrustning och att resenärer sitter bekvämt under längre resor 

med tåg och buss. Det möjliggör att fler kan arbeta- och studera samtidigt som de reser 

vilket skapar ytterligare incitament att resa med kollektivtrafik, och bör således ge en 

ökad kundnöjdhet. 

Urbanisering 

Urbaniseringstrenden är mer komplex idag än tidigare och har framförallt ett annat mönster. 

Städer växer mer än landsbygden minskar enligt boverket, räknat i absoluta tal minskar inte 

längre landsbygdsbefolkningen totalt sett i Sverige. Pandemin har bidragit till en ökad 

digitalisering vilket också möjliggör att fler kan arbeta hemifrån och därmed inte behöva 

pendla till sina arbeten i samma utsträckning som tidigare. Landsbygden och flera av länets 

mindre kommuner har en positiv trend när det gäller nyinflyttade invånare, där stärks också 

näringslivet och byggnationerna ökar. Vill vi ha en sammanhållen region kan inte stad och 

land stå emot varandra utan bygga på möjligheter och positiva synergieffekter, då stärks även 

länets attraktionskraft.
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_________________________________________ 
LIBERALERNA ÖREBRO LÄN 
702 12 Örebro 
orebrolan@liberalerna.se 

REGIONSTYRELSEN 21 DECEMBER 2021 

Särskilt yttrande ärende 9 
Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller skrivningar om ökad andel resande i kollektivtrafik som 
enbart kan uppnås genom fler resande väljer bort bilen och reser kollektiv istället. Det är bra att öka 
antalet som reser kollektiv men att förutsätta att alla som idag åker bil kan åka kollektiv är 
problematiskt. Det finns således en målkonflikt i programmet vilket kan leda till att andelen resande 
i kollektivtrafik endast kan uppnås genom att göra det svårare att resa med bil.  

Liberalerna har även ställt sig emot införandet av BRT trafik i Örebro stad. Då programmet 
innehåller skrivningar som planerar in BRT i den sammanhängande trafikförsörjningen vill vi 
styrka vår tidigare inställning att processen kring frågan om en folkomröstning bör vara helt avgjord 
innan arbetet med BRT fortsätter.  

Vidare är trygghet en faktor som bör tas hänsyn till i större utsträckning när det gäller resandet, 
främst inom den kollektivtrafik som regionen ansvarar för.  

Till sist är det är trots allt bra att det nya programmet lyfter cykelparkeringar vid busshållplatser, 
vilket är något som Liberalerna både satt av medel till och lagt förslag om i det budgetförslag vi 
yrkade på i regionfullmäktige.    

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 308 Riktlinjer för användning av statsbidrag för finskt
förvaltningsområde 2022-2025 
Diarienummer: 21RS8825 

Sammanfattning 
Region Örebro län är ett finskt förvaltningsområde och får 250 000 kronor årligen i 
statsbidrag. 

I samråd med de Sverige Finska föreningarna i länet har riktlinjer utarbetats för 
användandet av statsbidraget. Det har tidigare inte funnits några formellt tagna 
riktlinjer för användandet av statsbidraget. 

I riktlinjerna föreslås ett antal prioriterade områden för 2022-2025 som särskilt bör 
prioriteras för användning av statsbidraget inom det finska förvaltningsområdet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, riktlinjer för statsbidrag finskt

förvaltningsområde 2022-2025
 Riktlinje för statsbidrag finskt förvaltningsområde 2022-2025

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att  godkänna förslag till riktlinjer för användning av statsbidrag för finskt 
förvaltningsområde 2022-2025. 

Sida 23 av 39



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 309 Fördelning av ackumulerat överskott inom Regionhälsan
mellan 2005-2020 
Diarienummer: 21RS10453 

Sammanfattning 
Gemensam nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice har sedan 
bildandet 2005 redovisat årliga positiva resultat. I bokslut 2020 finns ett ackumulerat 
resultat motsvarande knappt 45,3 miljoner kronor. 

Av det totala ackumulerade överskottet har 26 miljoner kronor genererats inom 
företagshälsovården. Nämnden har beslutat återföra denna summa till nämndens 
medlemmar under 2021 under förutsättning att regionstyrelsen ger sitt godkännande 
till att nämnden ges rätt att disponera det ackumulerade överskottet. Återföringen 
innebär att varje medlem får del av det överskott från det år den inträdde i nämnden 
och att storleksordningen avgörs av den andel av intäkter som varje medlem bidragit 
med per år. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, Fördelning av Regionhälsans

ackumulerade överskott mellan 2005-2020
 Fördelning av Regionhälsans ackumulerade överskott 2005-2020

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att  ge gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
rätt att disponera sitt ackumulerade överskott för återföring till medlemmarna om 
totalt 26 054 269 kronor. 

Skickas till 
Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolk- och översättarservice 
Örebro kommun 
Kumla kommun 
Hallsbergs kommun 
Laxå kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Lekebergs kommun 
Nora kommun 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 310 Fördelning av medel för utökad vaccinationstäckning
Diarienummer: 21RS10104 

Sammanfattning 
Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR har tecknat en 
tilläggsöverenskommelse om vaccination mot covid-19 och avsatt medel för att SKR 
och regionerna ska arbeta för utökad vaccinationstäckning. Region Örebro län har 
erhållit 1 243 310 kronor för att finansiera insatser inom överenskommelsen. Medlen 
fördelas med 1 181 145 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för insatser som 
gjorts vid vaccinationsmottagningarna och 62 165 kronor till regionstyrelsen för 
insatser som gjorts av Regionkansliet. 

Beslutsunderlag 
 Fördelning av medel för utökad vaccinationstäckning
 Regeringsbeslut I:4 - Utbetalning av medel för ökad vaccinationstäckning

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   fördela erhållna medel för utökad vaccinationstäckning med 1 181 145 kronor 
till hälso- och sjukvårdsnämnden och 62 165 kronor till regionstyrelsen. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 311 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg 
Diarienummer: 21RS10541 

Sammanfattning 
Medlemmarna i kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA) har beretts 
möjlighet att yttra sig över förslag till ny reviderad förbundsordning. Remissvaren 
kommer att beredas av förbundets styrelse i januari för ett senare finalt förslag till 
reviderad förbundsordning, vilket beslutas av förbundets fullmäktige innan det ska 
fastställas av respektive medlems fullmäktige. 

Region Örebro län instämmer i behovet av att förbundsordning revideras och framför 
i remissvaret synpunkter på förbundsordningen inklusive bilagan om 
fördelningsmodell. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, remissvar revision av

förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 Svar på remissen revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet

Svenskt Ambulansflyg
 Ekonomidirektörsgruppens förslag på anpassningar av KSAs fördelningsmodell
 Bilaga 2 - Beskrivning av KSAs fördelningsmodell
 Bilaga 1 - Missiv
 Bilaga 2 - Förbundsordningen Revision 01
 Bilaga 3 - Förbundsordning Revision 02 - förslag
 Remiss -  Revision av förbundsordningen för Svenskt ambulansflyg

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   anta redovisat yttrande som svar från Region Örebro län, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 
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Skickas till 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 312 Remissvar En god kommunal hushållning SOU 2021:75
Diarienummer: 21RS10865 

Sammanfattning 
Utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” har haft i 
uppdrag att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning utgör en bra 
grund för en effektiv ekonomistyrning och att föreslå ett sammanhållet regelverk som 
ger kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. 
Utredning har lämnat sitt förslag i SOU 2021:75 En god kommunal hushållning. 

Betänkandet är nu ute på remiss från Finansdepartementet med sista svarsdag 10 
januari 2022. Region Örebro län är inte remissinstans men avser att lämna 
synpunkter på betänkandet. Beslut förväntas i juni 2022 med ett införande från 1 
januari 2023. 

Utredningen kommer fram till att dagens regelverk i huvudsak har god legitimitet i 
kommuner och regioner, även om det finns många synpunkter på enskildheter. Mot 
denna bakgrund bedömer utredningen att regelverket inte behöver reformeras i 
grunden. Det behöver dock bli tydligare på en rad punkter, bland a när det gäller 
kraven på långsiktighet och god ekonomisk hushållning. Regelverket behöver också 
bli mer flexibelt. De mekanismer som ska säkra att regelverket följs och får 
genomslag behöver också stärkas, så att frågor om ekonomisk hållbarhet på sikt får 
en större plats på den politiska agendan i alla kommuner och regioner. 

Sammanfattning av utredningens förslag 
1) God kommunal hushållning
Innebär en tydligare definition och krav på ett långsiktigt program Ekonomi i balans
Balanskravet skärps och en resultatreserv införs för ökad flexibilitet

2) Konjunkturutjämning
En garantimodell införs och resultatutjämningsreserv avskaffas

3) Budget, räkenskaper och uppföljning
Skärpta krav på budgetens innehåll och krav på uppföljning vid avvikelser
Delårsrapporten förenklas
Krav på rättvisande räkenskaper för godkännande av årsredovisningen

4) Tillämpning och regelefterlevnad
Revisorernas granskning av regelefterlevnad utökas
Statlig myndighet ska ge vägledning och stöd samt följa utvecklingen i sektorn

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, svar på remissen En god

kommunal hushållning
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

 Remissunderlag - En god kommunal hushållning SOU 2021:75
 Remissunderlag - En god kommunal hushållning, bilaga 3-6

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart 
Frommegård beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Patrik Nyström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   redovisat förslag godkänns som Region Örebro läns svar på betänkandet En god 
kommunal hushållning till Finansdepartementet, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Skickas till 
Finansdepartementet 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 313 Svar på revisionsrapporten om granskning av
regionstyrelsens uppsiktsplikt 
Diarienummer: 21RS9926 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC 
genomfört en granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver sin uppsiktsplikt på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Utifrån genomförd granskning är revisorernas bedömning att regionstyrelsen i 
Region Örebro län i allt väsentligt bedriver sin uppsiktsplikt på ett ändamålsenligt 
sätt. Av fyra revisionsfrågor uppfylls tre fullt ut och en uppfylls delvis. 

Revisorerna ger förslag till förbättringar för att tydliggöra regionstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, svar på revisionsrapporten

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
 Svar på revisionsrapporten Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt
 Revisionsrapport - Granskning av regionstyrelsens uppsiktplikt

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till revisorerna. 

Skickas till 
Region Örebro läns revisorer 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 314 Svar på revisionsrapport om granskning av verkställighet av
regionfullmäktiges beslut 
Diarienummer: 21RS10082 

Sammanfattning 
Revisorerna har granskat verkställigheten av fullmäktigebeslut som har fattats från 
januari 2018 till december 2020. Granskningens syfte har varit att bedöma om 
regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. 
Revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen i allt väsentligt har en 
ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Revisorerna föreslår 
dock att ytterligare rutiner och sammanställningar med mera ska införas. 

Regionstyrelsens yttrande. 

Regionfullmäktiges beslut följs upp på olika sätt. I den årsredovisning som 
regionstyrelsen upprättar ges en omfattande uppföljning i olika avseenden. Som 
revisorernas granskning visar anser också styrelsen att den har en ändamålsenlig 
kontroll över verkställigheten. Att såsom revisorerna föreslår införa ytterligare 
rutiner och sammanställningar i syfte att följa upp, skulle medföra ianspråktagande 
av ytterligare administrativa resurser. Dessa resurser skulle inte motsvaras av den 
nytta som skulle uppstå. Vidare skulle tillförande av ytterligare administrativa 
resurser inte ligga i linje med beslut i regionstyrelsen om att minska de 
administrativa kostnaderna. 

Slutligen vill regionstyrelsen göra en allmän reflektion om verkställighet av 
fullmäktiges beslut. Av kommunallagen framgår att det är nämnderna som ansvarar 
för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, medan styrelsen har en uppsiktsplikt, 
som inte ska förväxlas med ansvaret för verkställighet. Hur styrelsen genomför sin 
uppsiktsplikt har redovisats i andra sammanhang. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, svar på revisionsrapporten

Granskning av verkställighet av regionfullmäktiges beslut
 Svar på revisionsrapporten Granskning av verkställighet av regionfullmäktiges

beslut
 Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna förslaget till svar på revisionsrapporten som Region Örebro läns svar 
till revisorerna. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

Skickas till 
Revisorerna 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-12-21 

§ 315 Remissvar - Strategi mot hemlöshet i Örebro kommun
Diarienummer: 21RS8868 

Sammanfattning 
Region Örebro län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Örebro kommuns 
förslag till strategi mot hemlöshet. Förslaget är i allt väsentligt positivt. Några förslag 
till förbättringar av strategin lämnas. 

Örebro kommun har med utgångspunkt från sitt hållbarhetsprogram – ”Vårt hållbara 
Örebro” – utformat ett förslag till strategi mot hemlöshet. 
Syftet med strategin är att, på en kommunövergripande nivå, beskriva Örebro 
kommuns strategiska vägval för att förebygga och motverka hemlösheten lokalt och 
därmed bidra till en nollvision mot hemlöshet i Örebro. En nollvision är beroende av 
att en mängd aktörer i samhället sluter upp och samarbetar med visionen som 
gemensamt fokus. Det handlar om aktörer på lokal, regional och även nationell nivå - 
liksom inom både offentlig, ideell och privat sektor. 
Hemlöshetsfrågan behöver integreras och beaktas i alla de processer som hanterar 
samhällsplanering, bostadsförsörjning, boendelösningar, integration, sociala och 
medicinska stödinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och missbruks-vård, liksom övriga 
processer som påverkar människors möjligheter att anskaffa och behålla en bostad. 
Strategin är avsedd att beskriva Örebro kommuns strategi för att konkretisera målen i 
Vårt hållbara Örebro – med ambitionen att på sikt nå en nollvision mot hemlöshet i 
samverkan med andra aktörer. Ingen invånare ska behöva vara hemlös i Örebro 
kommun. 
I förslaget till remissvar från Region Örebro län framhålls det positiva och framsynta 
i att utarbeta en strategi mot ett växande samhällsproblem som hemlösheten utgör. 
Några synpunkter kring strategins olika delar lämnas men framförallt framhålls 
intresset från regionen att i det fortsatta arbetet med genomförandet av strategin vara 
en aktiv samarbetspart särskilt kring mål-grupper som behöver samtidiga och 
samordnade insatser från både regionen och kommunen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, svar på remissen Örebro

kommuns strategi mot hemlöshet
 Svar på remissen Örebro kommuns strategi mot hemlöshet
 Bilaga 1 remiss - Följebrev e-post
 Bilaga 2 remiss - Förslag till remissversion Strategi mot hemlöshet 2021-07-07

Yrkanden 
Ola Karlsson (M) med instämmande av Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: "Strategin innehåller flera vaga 
formuleringar som behöver förtydligas. Två exempel på uppenbara behov av 
tydliggöranden är en avgränsning i vilka som omfattas av Örebro kommuns 
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nollvisionsarbete och en differentiering av strategier för att möta behoven hos olika 
grupper av hemlösa.” 

Willhelm Sundman (L) med instämmande av Mats Gunnarsson (MP) och Ola 
Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: 
"Från Region Örebro läns perspektiv är det viktigt att utskrivna mediciner kan 
förvaras säkert även för den som är hemlös. Läkemedel kan vara mycket 
stöldbegärliga och därför bör ett perspektiv på säker förvaring av vissa tillhörigheter 
för hemlösa lyftas i det fortsatta arbetet."  

Andreas Svahn (S) yrkar avslag på Ola Karlsson (M) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande under proposition och 
finner att styrelsen avslår det. Därefter ställer han förvaltningens förslag med 
Willhem Sundmans (L) tilläggsyrkande under proposition och finner att styrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag med Willhelm Sundmans (L) tilläggsyrkande. 

Reservationer 
Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) reserverar sig 
mot styrelsens beslut att avslå Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   justerat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns remissvar till Örebro 
kommun. 

Skickas till 
Örebro kommun 
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§ 316 Remissvar EUs läkemedelsstrategi
Diarienummer: 21RS11702 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ställa sig bakom förslaget till remissvar och position samt 

att   paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, svar på remissen Översyn av den

allmänna läkemedelslagstiftningen
 Svar på remissen Översyn av den allmänna läkemedelsstrategin
 Översyn av den allmänna läkemedelslagstiftningen, remissunderlag

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Gordon Hahn 
beslutsunderlaget. 

Regionstyrelsen enades om att i svaret ändra ordet medborgare till invånare. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ställa sig bakom förslaget till justerat remissvar och position samt 

att   paragrafen justeras omedelbart. 

Skickas till 
EU-kommissionen 
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§ 317 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 

1. Kanslichefen har beslutat om revidering av beslutet om arbete hemifrån, möten,
konferenser, utbildningar, föreläsningar med mera, 20RS8648.

2. Områdeschefen för område nära vård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS10793,
21RS11207.

3. Regionservice har överlämnat sammanställning över tillsvidareanställningar under
september-oktober 2021, 21RS979.

4. Regionservice har överlämnat sammanställning över beviljade bisysslor under
oktober 2021, 21RS1939.

5. Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om lönetillägg, 21RS363-31-33, 35-
36.

6. Regionjurist har fattat beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän
handling, 21RS11490.

Meddelandeärenden: 

1. Synpunkter från medborgare, 21RS101.

2. Protokoll
- Svealandstrafiken AB, 2021-09-30
- Alfred Nobel Science Park AB, 2021-10-12
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19
- Regionstyrelsens pensionärsråd, 2021-10-28
- Tåg i Bergslagen AB, 2021-10-15, 2021-11-08 (extra bolagsstämma),
2021-11-12.

4. Finans och innehavsrapport för Region Örebro läns pensionsmedelsportfölj
november 2021.

5. Länsstyrelsen Örebro län har överlämnat
- 18FS 2021:15, beslut om bildande av naturreservatet Glottrakärret i Hallsbergs
kommun,
- 18FS 2021:16, beslut om bildande av naturreservatet Skärjenöarna i Hällefors och
Nora kommuner,
- 18FS 2021:17, beslut om utvidgning av naturreservatet Rå uddar i Askersunds
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kommun, 
- 18FS 2021:18, beslut om utvidgning av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds
kommun.

6. Periodrapport november 2022 för Region Örebro län, 21RS2830.

7. Synpunkter från medborgare, 21RS101.

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-12-21, anmälnings- och

meddelandeärenden
 1 Reviderat beslut om restriktioner 8 dec 2021 NT slutligt m underskrift
 2 Beslut om möten, konferenser, utbildningar, föreläsningar m.m.
 3 21RS11490 Beslut, avslag på begäran om utlämning av allmän handling
 4 Synpunkter från medborgare, 21RS101
 5 Protokoll Svealandstrafiken 2021-09-30
 6 Alfred Nobel Science Park AB, protokoll 2021-10-12
 7 protokoll-rs-au-2021-10-19
 8 Protokoll pensionärsrådet 2021-10-28
 9 Justerat protokoll extra styrelsemöte 2021 10 15 Tåg i Bergslagen AB
 10 Protokoll extra Bolagsstämma per capsulam 2021 11 08
 11 Protokoll Tåg i Bergslagen AB 2021-11-12
 13 Finansrapport Örebro november 2021
 14 Innehavsrapport november 2021
 15 18FS 2021 15
 16 18FS 2021 16
 17 18FS 2021 17
 18 18FS 2021 18
 Periodrapport november 2021 Region Örebro län

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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§ 318 Regiondirektörens information

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsfrågor i EU 
Utvecklingsledare Gordon Hahn informerar om aktuella frågor i EU och framför allt 
frågor inom hälso- och sjukvården. 

Periodrapport november 2021 
Lennart Frommegård presenterar utfall per november. Resultatutveckling, årets 
resultat; prognos 700 miljoner kronor, börsuppgång i november påverkade resultatet 
positivt med 112 miljoner kronor, nettokostnadsökningstakt steg till 
4,4  procent. Balanskravsresultat visar på en prognos på 550 miljoner kronor vilket i 
huvudsak följer tidigare prognoser. Redovisning görs av utfallet per förvaltning. 

IT säkerhet 
Förvaltningschef Mehmed Hasanbegovic, IT-säkerhetsansvarig Catarina Ericson och 
chef för staben Digitalisering Ulrika Landström informerar om Region Örebro läns 
arbete med IT-säkerhet. 

Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om: 

Aktuellt storregional och nationell nivå 
Nyligen tecknades ett nytt pensionsavtal. Analys över vilka ekonomiska 
konsekvenser det nya avtalet innebär pågår. 

På nationell nivå pågår diskussioner om IT-säkerhet. 

Aktuellt regional nivå (samverkan kommun, länsstyrelse, universitet) 
Arbetet med revidering av regional utvecklingsstrategi är klart. Beslut planeras i 
regionfullmäktige den 15 februari. 

Aktuellt internt 

Covid-19 
I förra veckan konstaterades 800 smittade i länet och 19.000 testningar utfördes. I 
länet är det cirka 10-12 patienter som vårdas på vårdavdelning och 2-3 patienter 
vårdas på IVA. Vaccinationen fortsätter, nu finns även möjlighet för icke riskgrupper 
att ta den tredje dosen. Noden på Boglundsängen har stängt och mottagningen har 
öppnats på Fredsgatan. Den lokalen är inte optimal utifrån den kommande ökningen 
av vaccinering. Arbetet pågår med att hitta en annan lokal. 
Under eftermiddagen idag kommer Folkhälsomyndigheten hålla en presskonferens. 
Det väntas fler restriktioner som kommer att gälla från 23 december. 

Hel- och delägda bolag 
Länsgården Fastigheter AB har fått i uppdrag av regionfullmäktige att se över vilka 
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fastigheter som inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att avyttra dessa. Nu 
har Länsgården fått ett bud på fastigheten Grillgården 3 som motsvarar bolagets 
marknadsvärdering. Beslut planeras i regionfullmäktige före sommaren 2022. 

Information ges om aktuellt läge i det rättsliga ärende som pågår avseende stämning 
av Länstrafiken i Örebro AB. 

Vidare tackar Rickard 2:e vice ordförande Ola Karlsson (M) och Torbjörn Ahlin (C) 
för gott samarbete under åren. De båda lämnar uppdragen som regionråd och 
ledamöter i styrelsen vid nyår. 

Rickard önskar regionstyrelsen en god jul och ett gott nytt år och tackar för det goda 
samarbetet under året. 

Andreas Svahn (S) gratulerar å styrelsens vägnar Rickard Simonsson som tilldelats 
Axelpriset. 

Andreas Svahn (S) tackar även Ola Karlsson (M) och Torbjörn Ahlin (C). 

Till styrelsen och samtliga medarbetare önskar ordföranden en god jul och ett gott 
nytt år. 
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