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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

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)  
Willhelm Sundman (L) 
Mats Gunnarsson (MP) 
Elin Jensen (SD) 
Patrik Nyström (SD) 
Jihad Menhem (V) 
Carina Dahl (S) §196 ersätter Torbjörn Ahlin (C) 
Oskar Svärd (M) ersätter Sebastian Cehlin (M) 

Närvarande ersättare 
Zaki Habib (S) 
Gunnel Kask (S) 
Azra Prepic (S) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Pär-Ove Lindqvist (M)  
Birgitta Malmberg (L)  
Monika Aune (MP) 
Fredrik Dahlberg (SD) 
Jessica Carlqvist (V)  

Övriga närvarande 
Rickard Simonsson, regiondirektör 
Lennart Frommegård, ekonomidirektör 
Niklas Tiedermann, kanslichef  
Carl Olsson, pressansvarig  
Per Marcusson, nämndsekreterare 
Kristina Berglund, nämndsekreterare 
Alesia Goncharik, politisk sekreterare (S) 
Jonas Håård, politisk sekreterare (S) 
Eje Cesar, politisk sekreterare (KD)  
Emilia Molin, politisk sekreterare (C)  
Anna Gillmore, politisk sekreterare (M) 
Stefan Nilsson, politisk sekreterare (V)  
Bo Ammer, politisk sekreterare (SD)
Anna Ostonen, upphandlare §196 
Gustav Ekbäck, planeringschef §196  
Ted Rylander, utredare §205 
Mia Westin, beredskaps- och säkerhetschef §207 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Innehållsförteckning 

§196 Tilldelningsbeslut för upphandling av specialiserad öppenvård
§205 Svar på remissen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en

mer jämlik tandhälsa 
§207 Svar på remiss Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

§ 196 Tilldelningsbeslut för upphandling av specialiserad
öppenvård 
Diarienummer: 19RS9399 

Sammanfattning 
Region Örebro län har genomfört en upphandling av specialiserad öppenvård. 
Avtalstiden för upphandlingskontraktet är 2022-04-01 – 2026-03-31 med option för 
Region Örebro län att besluta om förlängning med sammanlagt 48 månader. 

Uppdraget omfattar vård för 95 miljoner de två första avtalsåren för att sedan övergå 
till 82,5 miljoner kronor per år resterande avtalsår. 

Region Örebro läns mål med upphandlingen är att erbjuda länets innevånare ökad 
valfrihet genom att bibehålla privat vård som ett komplement och alternativ till 
offentlig vård. Denna privata vård ska vara långsiktig och införlivas i Region Örebro 
läns verksamhet som en integrerad del i vårdprocessen och bidra till att vården i länet 
kan hålla nationellt hög nivå avseende såväl kvalitet som patientnöjdhet och skapa ett 
effektivt vårdflöde med fokus på den enskilda patienten. 

Beslutsunderlag 
 FPM Tilldelningsbeslut specialiserad öppenvård 19RS9399 Regionstyrelsen

2021-08-31

Jäv 
Torbjörn Ahlin (C) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller i beslutet. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar upphandlare Anna Ostonen och 
planeringschef Gustav Ekbäck beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Ola Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt 
yttrande, bilaga § 196. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås besluta 

att   5564920410, Capio Läkargruppen AB väljs som leverantör för specialiserad 
öppenvård till Region Örebro län, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Skickas till 
Anna Ostonen 
Gustav Ekbäck 
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Särskilt yttrande ang tilldelning av specialiserad öppenvård. 

Capio Läkargruppen har under lång tid levererat sjukvård av hög kvalitet och god tillgänglighet. Det är 
bra att Regionstyrelsen antar dem som fortsatt leverantör av specialiserad öppenvård. 

Vi har tidigare föreslagit att upphandlingen skulle omfatta en större volym, 110 milj kr per år. Vi 
anser fortsatt att upphandlingen skulle varit mer omfattande. 

Ola Karlsson (M) 

Oskar Svärd(M)
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Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

§ 205 Svar på remissen När behovet får styra – ett
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa 
Diarienummer: 21RS3176 

Sammanfattning 
Region Örebro län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en remiss av 
betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa 
(SOU 2021:8). Då sista dag för svar på remissen är den 1 september 2021 ska 
ärendet handläggas så att beslut kan fattas i regionstyrelsen den 31 augusti. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på remiss - När behovet får

styra, ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
 Svar på remissen När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik

tandhälsa
 Bilaga 1 - Remissunderlag volym 1 SOU2021:8
 Bilaga 2 - Remissunderlag volym 2, SOU2021:8

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Ted Rylander 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till 
Socialdepartementet, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Skickas till 
Socialdepartementet 
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Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

§ 207 Svar på remiss Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-
2027 
Diarienummer: 21RS3918 

Sammanfattning 
Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på Länsstyrelsen i Örebros 
Riskhanteringsplan för Översvämning i Örebro gällande åren 2022-2027. 

Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att 
minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på 
förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap. Lämpliga mål 
ställs upp för berörda områden och riskhanteringsplanen innehåller åtgärder för att 
uppnå dessa mål. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på remiss -

Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027
 Svar på remiss - Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027
 Bilaga 1 remiss - följebrev mejl
 Bilaga 2 remiss - Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022–

2027
 Bilaga 3 remiss - Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 4 remiss - Hotkartor
 Bilaga 5 remiss - Riskkartor

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar beredskaps- och säkerhetschef Mia 
Westin beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   redovisat förslag till svar godkänns som Region Örebro läns yttrande till 
Länsstyrelsen i Örebro, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Skickas till 
Länsstyrelsen Örebro 
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