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Carl Olsson, pressansvarig
Per Marcusson, nämndsekreterare
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Mikael Johansson, hälso- och sjukvårdsstrateg §§197-198
Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef §202
Ted Rylander, utredare §205
Mia Westin, beredskaps- och säkerhetschef §207
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Protokollsjustering
Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors
kommun
Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Specifikt samverkansråd
kultur
Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Réseau Européen des Villes
et Régions de l´Economie Sociale samt kompletteringsval
Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021
Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll i
administrativa rutiner
Svar till revisorerna avseende revisionsrapporten Granskning av
budgetprocessen
Borgensbeslut avseende refinansiering Transitio
Tilldelningsbeslut för upphandling av specialiserad öppenvård
Överlåtelse av en läkaretablering inom lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning
Ersättningsetablering enligt lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi
Överenskommelser om digitala covidbevis samt vaccinering av barn
under 18 år
Initiering av upphandling av administrativa konsulttjänster
Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2020 och
utbetalning av partistöd för år 2022
Region Örebro läns life science-strategi
Medlemskap i Healthy Cities Sverige samt Nätverken Demokrati
Uppdrag hälsa
Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Svar på remissen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en
mer jämlik tandhälsa
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim
Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Svar på remiss Riskhanteringsplan för Örebro tätort 2022-2027
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om en väg in för barn
och unga med psykisk ohälsa
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver
stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen
Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av regional
utvecklingsstrategi
Anmälnings- och meddelandeärenden
Information
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§ 188 Protokollsjustering
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ordföranden och Jihad Menhem (V) justerar dagens protokoll med Ola
Karlsson (M) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 14 september 2021.
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§ 189 Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors
kommun
Diarienummer: 20RS6891
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 2021-08-31, kompletteringsval till
kommunala handikapprådet i Degerfors kommun
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.
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§ 190 Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Specifikt
samverkansråd kultur
Diarienummer: 21RS6865
Sammanfattning
Eva-Lena Jansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i specifikt
samverkanråd kultur.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, entledigande av Eva-Lena
Jansson (S) i specifikt samverkansråd kultur
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag från Eva-Lena Jansson (S)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja Eva-Lena Janssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i specifikt samverkansråd kultur.
Skickas till
Specifikt samverkansråd kultur
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 191 Entledigande av Eva-Lena Jansson (S) i Réseau Européen
des Villes et Régions de l´Economie Sociale
Diarienummer: 21RS6865
Sammanfattning
Eva-Lena Jansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Réseau
Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, entledigande av Eva-Lena
Jansson (S) i Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale
 Begäran om entledigande från politiskt uppdrag från Eva-Lena Jansson (S)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja Eva-Lena Janssons (S) begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale.
Skickas till
Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 192 Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport
2021
Diarienummer: 21RS5288
Sammanfattning
Uppföljningen av regionstyrelsens och Regionkansliets delårsrapport per 31 juli 2021
utgår från regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan för 2021, vilken i
sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i
Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2021.
Regionstyrelsens och Regionkansliets verksamhetsplan innehåller effektmål och
strategier enligt regionfullmäktiges åtagande till regionstyrelsen som i detta
sammanhang är nämnd samt uppföljning av internkontrollplan. Regionstyrelsen och
Regionkansliet har också ett antal egna mål och uppdrag som följs upp i
delårsrapporten.
Uppföljning sker också av ekonomin med prognos, personalekonomi samt
produktions- och nyckeltal.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, regionstyrelsen inklusive
Regionkansliets delårsrapport 2021
 Regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar ekonom Maria
Persson beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna regionstyrelsen inklusive Regionkansliets delårsrapport 2021.
Skickas till
Regionkansliet
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§ 193 Svar till revisorerna angående granskning av internkontroll i
administrativa rutiner
Diarienummer: 21RS4543
Sammanfattning
På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal
administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om
regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll.
Årets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år.
De områden som har följts upp och revisorernas bedömning är:
tidigare granskade rutiner
utbetalningar avseende köpt utomlänsvård tillräcklig
hantering av bisysslor delvis tillräcklig
kostnader för inhyrd personal delvis tillräcklig
nya rutiner
betalningsmoral tillräcklig
tilldelning av attesträtter delvis tillräcklig
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen och nämnderna vidtagit
vissa åtgärder med anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms
som positivt. Dock återstår brister inom två områden, bisysslor inom HR-området
samt kontroll av kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomiadministration.
Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder
vill regionstyrelsen framföra följande:
* Kontroll av kostnader för inhyrd personal
Avseende kontroller av kostnader för inhyrd personal har hälso- och
sjukvårdsnämnden den 30 augusti hanterat följande förslag till åtgärder:
- Ta fram och distribuera information till cheferna om hur tidrapporterna ska
användas och signeras
- Stickprovsvis kontrollera 10 procent av fakturorna mot tidrapporter enligt tidigare
framtagen rutin
- Återkoppla samtliga funna fel i internkontrollen till berörd
verksamhetschef/enhetschef
* Hantering av bisysslor
Med anledning av pandemin och omfördelning av resurser har det inte varit möjligt
att genomföra tänkta uppdrag inom området. I början av år 2021 genomfördes
kommunikationsinsatser till chefer i regionen regelverket kring bisysslor och
uppföljning avses ske under hösten 2021.
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* Betalmoral
Utifrån genomförd granskning bedömer revisorerna att den interna kontrollen är
tillräcklig i granskad process. Att godkännande av fakturor sker på ett
tillfredsställande sätt är viktigt ur flera aspekter. Kontroller av fakturans innehåll och
uppgifter ska ske och godkännande ska ske i tid. Det senare för att höja kvaliteten på
redovisningen. Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen lyft denna process som en
regionövergripande risk inför arbetet med internkontrollplaner för 2022.
Åtgärder för att begränsa risken har identifierats av regionens ekonomichefsgrupp.
- Ta fram och distribuera fördjupat utbildningsmaterial för hur attester hanteras i det
nya ekonomisystemet Raindance.
- Ta fram rutin för att uppdatera hålla aktuellt register på fakturamottagare.
- Ta fram rutin för månadsvisa kontroller av ej attesterade fakturor i Raindance.
- Ta fram rutin för att följa upp orsaker till sena betalningar.
Åtgärderna kommer att ingå i berörda nämnders internkontrollplan för 2022.
* Hantering av attesträtter
Hantering av attester utgår från attestreglemente och delegationsordning.
Med anledning av att regionen driftsatt ett nytt ekonomisystem från 1 januari 2021,
med nya begrepp och roller, sker en översyn av attestreglementet under 2021.
I linje med regionstyrelsens uppdrag från 2019 att reducera kostnaderna och
genomföra förenklingar inom administrativa rutiner har en översyn skett av rutinen
för tilldelning av attesträtter. Regionens ekonomichefsgrupp har tagit fram ett förslag
på justering av respektive nämnds delegationsordning avseende attesträtter. Arbetet
att uppdatera respektive nämnds delegationsordning pågår under 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på revisionsrapporten
Granskning av interkontroll i administrativa rutiner
 Svar på revisionsrapport om intern kontroll av administrativa rutiner
 Revisionsrapport - Löpande intern kontroll i administrativa rutiner
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård
beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer.
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Skickas till
Regionens revisorer
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§ 194 Svar till revisorerna avseende revisionsrapporten Granskning
av budgetprocessen
Diarienummer: 21RS2951
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län har PwC granskat
regionens budgetprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att
säkerställa en ändamålsenlig och effektiv budgetprocess.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att regionens budgetprocess inte helt
är ändamålsenlig och effektiv.
Revisorerna anser att den formella beredningen av budgeten har hanterats i enlighet
med kommunallagen. Revisorerna bedömer dock, att i syfte att säkerställa ett mer
ändamålsenligt beredningsunderlag inför fastställandet av budget, så bör
regionstyrelsen möjliggöra en utökad formell dialog med nämnderna samt begära
formella yttranden från nämnderna som en del i budgetprocessen.
Vidare anser revisorerna att regionstyrelsen i låg utsträckning genomfört
uppföljningar under år 2020 av hälso- och sjukvårdsnämndens vidtagna åtgärder för
att nå en budget i balans. Regionstyrelsen behöver således utifrån sin ledande roll
förstärka sin uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden med särskilt fokus på att
säkerställa en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämnden.
* Iakttagelser och förslag till förbättringar
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna att regionstyrelsen
utformar en mer ändamålsenlig budgetprocess genom att:
• i högre utsträckning beakta tidigare års kostnadsutveckling samt beslutade
målnivåer avseende årets resultat vid fastställande av budget,
• utöka den formella dialogen med nämnderna, bland annat med dialog om de
åtgärder nämnderna behöver vidta med anledning av föreslagna budgetramar samt
formellt yttrande.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna hälso- och
sjukvårdsnämnden att
• säkerställa en mer ändamålsenlig budgetprocess.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisorerna regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden att
• säkerställa att beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en ekonomi i
balans samt säkerställa en tillräcklig uppföljning av vidtagna åtgärder.
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* Regionstyrelsens yttrande
Med anledning av framförda rekommendationer vill regionstyrelsen framföra
följande kommentarer.
• Budgeterat årets resultat
Regionfullmäktige har i verksamhetsplan med budget 2020 och 2021 fastställt ett
övergripande ekonomiskt mål som innebär att Region Örebro län senast 2030 ska ha
en positiv soliditet. En förutsättning för det är att det egna kapitalet, inklusive
samtliga pensionsförpliktelser som i bokslut 2020 uppgick till minus 1 523 miljoner
kronor, senast år 2030 ska vara positivt.
Det övergripande målet är styrande för vilken resultatnivå som regionstyrelsen
föreslår i respektive års budget. Det ekonomiska utgångsläget tillsammans med andra
relevanta förutsättningar, andra behov och prioriteringar avgör vilken effekt det
övergripande ekonomiska målet får på respektive nämnds budgetram.
Regionstyrelsen avser att också kommande år planera den ekonomiska utvecklingen
så att det övergripande målet uppnås.
- Formellt involvera nämnderna i verksamhetsplaneringsprocessen
I syfte att säkerställa ett mer ändamålsenligt beredningsunderlag inför fastställandet
av verksamhetsplan med budget anser revisorerna att
verksamhetsplaneringsprocessen ska kompletteras med en formell dialog med
nämnderna, bland annat genom ett formellt yttrande från nämnderna om
regionstyrelsens budgetförslag.
Regionstyrelsen följer regionfullmäktiges beslut från juni 2019 gällande process och
tidplan för framtagande av fullmäktiges verksamhetsplan med budget. I den ingår att
regionstyrelsen följer upp att respektive nämnd i sin verksamhetsplan redovisar
strategier och andra åtgärder som innebär att fullmäktiges mål uppfylls. Nämndernas
verksamhetsplaner följs upp i delårsrapport och förvaltningsberättelse. Vidare
sammanfattas nämndernas delårsrapporter och förvaltningsberättelser i styrelsens
förslag till fullmäktiges delårsrapport och årsredovisning.
Nämndernas redovisningar, Region Örebro läns omvärldsrapport tillsammans med
andra data, till exempel ekonomiska förutsättningar och demografi, utgör underlaget
för regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan.
Regionstyrelsen avser inte att föreslå fullmäktige justera verksamhetsplansprocessen
utifrån förslaget från revisorerna.
- Säkerställa att beslutade åtgärder är tillräckligt omfattande för att nå en ekonomi i
balans samt säkerställa en tillräcklig uppföljning av vidtagna åtgärder.
Regionstyrelsen säkerställer på olika sätt att ekonomiska åtgärder vidtas i tillräcklig
omfattning. År 2019 kan i detta sammanhang utgöra ett exempel. Till följd av
rådande pandemi utgör 2020 inte ett relevant exempelår.
Inför verksamhetsåret 2019 föreslog regionstyrelsen fullmäktige besluta att
verksamhetsplanen skulle omfatta ett uppdrag till samtliga nämnder att upprätta och
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genomföra ekonomiska handlingsplaner i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk
balans.
I april 2019 beslutade regionstyrelsen, mot bakgrund av hälso- och
sjukvårdsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska utgångsläge och
den under året negativa resultatutvecklingen, uppdra till de båda nämnderna att till
regionstyrelsen den 11 juni redovisa åtgärder och effekter av beslutade
handlingsplaner för ekonomi i balans, samt inriktning och omfattning av eventuellt
förstärkta handlingsplaner. De båda nämndernas handlingsplaner redovisades i juni.
Därtill beslutade regionstyrelsen i juni 2019 att samtliga nämnder i delårsrapporten
per augusti tydligt ska redovisa vidtagna åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans.
Dessa åtgärder redovisades sedermera till fullmäktige.
Vidare beslutade regionstyrelsen i juni, mot bakgrund av styrelsens uppsiktsplikt och
ett allvarligt ekonomiskt läge, ge regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsen i
augusti 2019 lämna förslag på regionövergripande åtgärder i syfte att nå en
ekonomi i balans.
Med ovan redovisade beslutade åtgärder vill regionstyrelsen påvisa att uppföljning
av nämndernas ekonomiska handlingsplaner samt att krav på kompletterande
åtgärder sker. Arbetssätt och rutiner utvecklas succesivt. Från och med 2021, i syfte
att utöka uppsiktsplikten, följer regionstyrelsen upp att respektive nämnd i sin
verksamhetsplan redovisar strategier och andra åtgärder som innebär att fullmäktiges
mål uppfylls.
*Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade revisionsrapporten den 30 augusti 2021.
Mot bakgrund av revisorernas förslag och synpunkter vill hälso- och
sjukvårdsnämnden framföra följande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar på varje sammanträde rapporter kring
ekonomin och från pågående arbete med handlingsplan för ekonomi i balans. Inom
ramen för det senare ingår bland annat en utvecklad och välfungerande verksamhetsoch budgetprocess inom hälso- och sjukvården.
Mot bakgrund av revisorernas förslag om en mer ändamålsenlig budgetprocess inom
hälso- och sjukvården framförs följande utvecklingsarbeten som genomförts, eller
kommer att genomföras, vilka sammantaget bedöms leda till att en ändamålsenlig
budgetprocess uppnås.

• Implementera system för faktabaserad planering, ledning och styrning.
Viktiga grundbultar är:
o Process och system för produktions- och kapacitetsplanering och –styrning.
Förtydliganden av verksamheternas uppdrag
o Säkerställa en adekvat KPP-modell (kostnader per patient) för hela hälso- och
sjukvården
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o Aktiv och förbättrad omvärldsanalys (Best Practice)
o Direktiv och principer för budgetprocess (Bottom-up)
o Säkerställa enhetliga och transparanta övriga system inom den samlade planeringsoch styrningsprocessen
• Förflytta fokus mot verksamhetsstyrning snarare än enbart ekonomistyrning.
• Leverera ett utvecklat beslutstöd och stärka analysen till stöd för beslutsfattare som
i sin tur skall innebära en förbättrad samlad ledning och styrning.
Ovanstående utveckling sker successivt. Vissa steg togs inför budget 2021, bland
annat:
• Faktisk kostnadsnivå 2020 per område låg till grund för budget 2021
• Upplevda ofinansierade verksamheter identifierades och hanterades
• Riktade statsbidrag kopplade till nationella överenskommelser värderades och
inkluderades i budget (inom verksamhetens uppdrag)
• Strategisk omvärldsanalys genomfördes (relativt goda resultat)
• Riktade och generella krav på åtgärder inkluderades i områdenas budgetramar
• En samlade ekonomisk målbild med ett bättre resultat 2021 än 2020 formades.
• Budgeterad ekonomisk obalans hanterades övergripande och gemensamt för den
samlade hälso- och sjukvården.
Dessa åtgärder innebar att en mer realistisk och styrande budget upprättades för
områdena och dess verksamheter. Budgeten planerades utifrån ett ordinarie
verksamhetsmässigt uppdrag där den fortsatt pandemin negativt påverkat
möjligheten till genomförande av beslutade åtgärder.
Inför 2022 kommer ytterligare steg att tas, bland annat genom tydligare tillämpning
av KPP-modeller och fokus på bättre resultat 2022 än 2021. Dessutom är Region
Örebro läns samlade budgetprocess tidigarelagd, vilket skapar bättre förutsättningar
för utveckling av hälso- och sjukvårdens budgetprocess. De slutliga stegen beräknas
dock kunna tas och uppnås först inför budget 2023. Den samlade effekten av
pågående utvecklingsarbete bedöms skapa goda förutsättningar för att forma en
strategi för långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi inom hälso- och sjukvården
och inom ramen för detta en mer ändamålsenlig budgetprocess.
I övrigt vill regionstyrelsen påtala för revisorerna att den utdragna pandemin
kraftfullt påverkat både hälso- och sjukvårdens ekonomi, verksamheter och uppdrag
samt försenat utvecklingsarbetet ovan.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, svar på revisionsrapporten
Granskning av budgetprocessen
 Svar på revisionsrapport om granskning av budgetprocessen
 Revisionsrapport - Granskning av budgetprocessen
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer.
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Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Skickas till
Regionens revisorer
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§ 195 Borgensbeslut avseende refinansiering Transitio
Diarienummer: 21RS5856
Sammanfattning
I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon av
Transitio. Reginafordon upphandlades på uppdrag av bland annat regionerna runt
Mälardalen och Bergslagen. Fordonen finansierades med flera leasekontrakt, bland
annat med Handelsbanken Finans som motpart.
De först ingångna kontrakten har löpt under snart 20 år, inklusive en första
förlängningsperiod om 4 år. Vid årsskiftet 2021/2022 är det dags för en sista möjlig
förlängningsperiod på 8 år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att
man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. Berörda borgensmän för dessa kontrakt är Region Dalarna, Region
Gävleborg, Region Västmanland samt Region Örebro län, tillika ägare av Tåg i
Bergslagen AB.
För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga
villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta
perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.
Samtliga borgensmän till berörda fordon/leasefinansieringar är medlemmar i
Kommuninvest, varför refinansiering genom upplåning från Kommuninvest är
möjlig. För Region Örebro län berörs 18 stycken Reginafordon vilka hyrs genom Tåg
i Bergslagen. Region Örebro läns andel av det totala refinansieringsbehovet om 469
miljoner kronor uppgår till 91 miljoner kronor.
Skulden under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig finansiering
kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för Region
Örebro län. Refinansieringen medför därför ingen ökad borgenssumma.
Refinansieringen förslås ske med upplåning med propieborgen från ägarna som
säkerhet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, borgensbeslut avseende
refinansiering Transitio
 Bilaga 1 Förteckning över fordon och hyrestagare, Borgensbeslut för
refinansiering Trantitio
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård
beslutsunderlaget.
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Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att Region Örebro län, organisationsnummer 232100-0164, går i borgen såsom för
egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 91 miljoner kronor avseende
refinansiering av Regina regionaltågsfordon vilka hyrs från AB Transitio, samt
att beslutet förutsätter att övriga berörda borgensmän och tillika ägare till Tåg i
Bergslagen, för egen del, fattar likalydande beslut.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 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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Skickas till
Anna Ostonen
Gustav Ekbäck
Paragrafen är justerad
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Bilaga § 196

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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§ 197 Överlåtelse av en läkaretablering inom lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning
Diarienummer: 21RS7882
Sammanfattning
Sead Hanumic har bedrivit en mottagning inom allmänmedicin enligt lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning, den så kallade nationella taxan sedan 2012.
Sead Hanumic som var specialist i allmänmedicin har avlidit. Hans dödsbo har nu till
Region Örebro län framfört önskemål om en så kallad ersättningsetablering.
Etableringen är knuten till Sead Hanumic, och verksamheten har drivits i bolagsform,
Läkarpraktiken SH i Örebro AB. Mottagningen finns på Drottninggatan 15 i Örebro.
Av nämnda lag framgår att en läkare som är verksam med rätt till ersättning enligt
denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen om han
eller hon i samband med överlåtelsen vill möjliggöra för annan läkare att få ingå
samverkansavtal med regionen med motsvarande villkor (ersättningsetablering).
Efter en sådan anmälan ska regionen utan dröjsmål publicera en ansökningsinbjudan
om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske genom annons i en elektronisk
databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i någon annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.
Det saknas uttrycklig reglering av ett dödsbos möjlighet att påkalla överlåtelse, men
det finns heller ingen bestämmelse som säger att det inte skulle vara möjligt. Men de
skäl som gör sig gällande avseende överlåtelse från en läkare, gör sig gällande även
när det gäller bedömningen av dödsboets möjlighet att överlåta. Till dessa skäl kan
främst räknas omsorgen om kontinuiteten för patienterna samt det berättigade
intresset av mångfald avseende utförare av vård.
Mot bakgrund av detta bör dödsboets begäran bifallas.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, begäran från dödsbo att kunna
överlåta en läkaretablering inom lag om läkarvårdsersättning
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsstrateg Mikael
Johansson beslutsunderlaget.
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Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att bifalla dödsboets begäran om att tillåta överlåtelse av Sead Hanumics etablering enligt
lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning varför Region Örebro län kommer att publicera en
så kallad ansökningsinbjudan om ingående av samverkansavtal medRegion Örebro län
(ersättningsetablering).
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§ 198 Ersättningsetablering enligt lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi
Diarienummer: 21RS7943
Sammanfattning
Claes-Göran Erlandsson har bedrivit en mottagning enligt lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi, den så kallade nationella taxan sedan 1994/95.
Mottagningen har funnits i Karlskoga. Claes-Göran Erlandsson har nu till Region
Örebro län framfört en önskan om så kallad ersättningsetablering.
Claes-Göran Erlandsson lämnade in en anmälan om ersättningsetablering till Region
Örebro län under 2020. Region Örebro län annonserade etableringen under 2021 som
var knuten till Karlskoga, men ingen vårdgivare var intresserad av att köpa
mottagningen.
Nu har Claes-Göran Erlandsson framfört att han önskar sälja etablering i hela Region
Örebro län. Region Örebro län ser helst att mottagningen säljs i Karlskoga i första
hand och i andra hand i länet som helhet.
Av nämnda lag framgår att en fysioterapuet som är verksam med rätt till ersättning
enligt denna lag och som avser att överlåta sin verksamhet ska anmäla till regionen
om han eller hon i samband med överlåtelsen vill möjliggöra för annan fysioterapeut
att få ingå samverkansavtal med regionen med motsvarande villkor
(ersättningsetablering).
Efter en sådan anmälan ska regionen utan dröjsmål publicera en ansökningsinbjudan
om att få ingå samverkansavtal. Publiceringen ska ske genom annons i en elektronisk
databas, som är allmänt tillgänglig, eller genom annons i någon annan form som
möjliggör effektiv konkurrens.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, ersättningsetablering enligt lag
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att bifalla Claes-Göran Erlandssons begäran om att överlåta sin etablering enligt
lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi varför Region Örebro län kommer att
publicera en så kallad ansökningsinbjudan om ingående av samverkansavtal med
Region Örebro län (ersättningsetablering).
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§ 199 Överenskommelser om digitala covidbevis samt vaccinering
av barn under 18 år
Diarienummer: 20RS13552
Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har under sommaren tecknat två
överenskommelser med staten på grund av den pågående pandemin.
Dels har en tilläggsöverenskommelse tecknats till den tidigare överenskommelsen
om testning och smittspårning. Anledningen till tilläggsöverenskommelsen är de nya
EU-förordningar som rör digitala covidbevis. Förordningarna föreskriver att
organisationer som administrerat ett covid-19-vaccin eller som utfört särskilt
beskrivna tester ska rapportera vissa informationsmängder.
Tilläggsöverenskommelsen innebär att landets regioner åtar sig att:
- säkerställa att uppgifter om tillfrisknande från sjukdomen covid-19, på begäran av
den enskilde när verifierade uppgifter föreligger, skyndsamt inrapporteras till Ehälsomyndigheten i enlighet med de krav på utfärdande som stadgas i EUförordningen om EU:s digitala covidintyg
- säkerställa att den funktion som finns upprättad i respektive region i syfte att ta
emot frågor från berörda myndigheter eller det statliga supportcenter som inrättats,
bidrar till att rätta fel i inrapporteringen
- säkerställa att inrapporteringen görs av behörig personal via ett fristående
webbgränssnitt som E-hälsomyndigheten tillhandahåller
Det har gjorts en revidering av överenskommelsen om genomförandet av vaccinering
mot covid-19. Utgångspunkten för de ändringar som gjorts är den rekommendation
som Folkhälsomyndigheten presenterade den 22 juni 2021 gällande vaccinationer av
personer under 18 år.
Enligt revideringen ska regionerna genomföra vaccineringen skyndsamt.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, överenskommelser om digitala
covidbevis samt vaccinering av barn under 18 år
 Ändringsöverenskommelse om vaccinering mot covid-19
 Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om antigentester - ökad nationell testning och smittspårning för
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Region Örebro län ansluter sig till överenskommelserna.
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2021-08-31

Skickas till
Sveriges kommuner och regioner, SKR
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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§ 200 Initiering av upphandling av administrativa konsulttjänster
Diarienummer: 21RS5877
Sammanfattning
Upphandling avser ramavtal för administrativa konsulttjänster till Region Örebro län
inom förvaltningen Regional utveckling som har ansvaret för att samordna det
regionala utvecklingsarbetet i Örebro län. Ett regionalt utvecklingsarbete kräver
fortlöpande underlag och stöd i utvecklingsarbetets alla faser vilka är; analys,
utformning, genomförande och utvärdering.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, initiering av upphandling av
administrativa konsulttjänster
 Initieringsblankett för upphandling av administrativa konsulttjänster
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att initiera en upphandling av administrativa konsulttjänster enligt bifogad
initieringsblankett.
Skickas till
Upphandlingsavdelningen
Regional utveckling
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§ 201 Redovisning av regionalt partistöd till politiska partier år 2020
och utbetalning av partistöd för år 2022
Diarienummer: 21RS4175
Sammanfattning
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om regler för partistöd. Av dessa framgår
bland annat att partierna ska redovisa hur de har använt partistödet. Fullmäktige ska
endast bedöma redovisningen i viss formell mening, men inte pröva redovisningens
innehåll i sak. Om respektive parti har uppfyllt de formella kraven, ska fullmäktige
besluta att betala ut partistöd för kommande år. Partierna har nu lämna in redovisning
för 2020, och fullmäktige föreslås besluta att partistöd ska betalas ut för 2022.
Reglerna om redovisning av partistöd bygger på att det i kommunallagen numera
anges att fullmäktige ska besluta om att en mottagare av partistöd årligen ska lämna
en skriftlig redovisning av hur partistödet har använts för att stärka deras ställning i
den kommunala demokratin. Respektive parti ska utse en särskild granskare som ska
granska om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Fullmäktige får sedan besluta att stöd inte ska betalas ut till parti som inte
lämnar redovisningen. Fullmäktige ska inte ta ställning i frågan om hur partistödet
har använts i sak, utan endast i frågan om redovisning har skett eller inte. Partierna i
fullmäktige i Region Örebro län har nu lämnat in redovisningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, redovisning av regionalt partistöd
till politiska partier år 2020 och utbetalning av partistöd för år 2022
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Vänsterpartiet
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Socialdemokraterna
 Redovisning av partistöd 2020 från Moderaterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Liberalerna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Miljöpartiet
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Sverigedemokraterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 från Kristdemokraterna
 Redovisning av regionalt partistöd 2020 för Centerpartiet
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att förklara att de politiska partierna i regionfullmäktige har inkommit med
redovisningar av hur partistödet för 2020 har använts, samt
att partistöd för 2022 ska betalas ut.
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2021-08-31

Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 202 Region Örebro läns life science-strategi
Diarienummer: 20RS9290
Sammanfattning
Regeringen fastställde under slutet av 2019 en nationell life science-strategi. I
regionorganisationens verksamhetsplan föreligger ett uppdrag till forsknings- och
utbildningsnämnden och regional tillväxtnämnd att i samverkan ta fram ett förslag på
en regional life science-strategi att beslutas i regionstyrelsen.
Region Örebro läns life science-strategi bygger i innehåll och form på den nationella
strategin. Initialt definieras en regional målbild 20 för life science utifrån
perspektivet invånare och samhälle och dess fyra huvudprocesser, hälso- och
sjukvård, tandvård, forskning och utbildning samt regional tillväxt.
Precisionshälsa och precisionsmedicin är centrala begrepp inom life science-området
för utveckling av moderna och effektiva insatser för folkhälsoarbete, prevention,
diagnostik, och behandling såväl inom den nära vården som inom högspecialiserad
vård. Målbilden innehåller en hög ambitionsbild med inriktning bred patientnytta.
Inom forskning och utbildning betonas det nära samarbetet med Örebro universitet
men även med näringsliv, kommuner och civilsamhället. Life science-området
bedöms som strategiskt även för lärosätets och regionens internationella
positionering.
Inom regional tillväxt ses life science-området som ett strategiskt utvecklingsområde
i samverkan med innovationssystemet och lärosätet. Genom stimulans för utveckling
av SME och smart specialisering har etableringar inom life science-området ökat.
Strategin sätter sedan den nationella strategins 8 prioriterade områden och 30
målsättningar i ett regionalt sammanhang avseende förutsättningar, utvecklingsområden och åtgärder.
Avslutningsvis diskuteras genomförandet utifrån perspektiven process och resurs
samt metoder för aktualitetshållande av strategin och uppföljning.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, Region Örebro läns life sciencestrategi
 Life science strategi Region Örebro län 2021-2030
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar forsknings- och utbildningschef Mats G
Karlsson beslutsunderlaget.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
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att godkänna föreslaget till Regional life science-strategi 2021-2030, samt
att uppdra åt regiondirektören att implementera strategin inom regionorganisationen.
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§ 203 Medlemskap i Healthy Cities Sverige samt Nätverken
Demokrati Uppdrag hälsa
Diarienummer: 21RS3596
Sammanfattning
Healthy Cities Sverige har funnits sedan 2004 och är en del av WHO:S Europeiska
Healthy Cities-nätverk. Nätverket samlar kommuner och regioner som placerar
folkhälsa och jämlik hälsa högt på agendan och arbetar på en strategisk nivå med
frågorna. Styrelsen består av politiker från medlemskommuner eller regioner.
Nätverket anordnar årsmöte, konferenser och arbetar tematiskt i tvärprofessionella
grupper där både politiker och tjänstepersoner deltar.
Ett medlemskap i nätverket Healthy Cities Sverige bedöms som positivt för det
samlade folkhälsoarbetet i Örebro län och kan bidra till att utveckla det långvariga
samverkansarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Örebro län med
överenskommelser mellan kommunerna, RF-SISU Örebro län, Örebro läns
bildningsförbund och Region Örebro län.
Region Örebro län bör ansöka om medlemskap i nätverket Healthy Cities Sverige,
utse politisk företrädare från regionstyrelsen samt ge Område välfärd och folkhälsa,
Regional utveckling uppdraget att utse tjänsteperson.
Region Örebro län är medlem i Nätverken Demokrati Uppdrag hälsa som vänder sig
till förtroendevalda respektive tjänstepersoner som arbetar med ledning och styrning
av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Region Örebro län har inte aktivt deltagit i arbetet och bedömningen av
berörda är att medlemskapet kan avslutas utan att det påverkar pågående
utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. Regional utveckling har uppdraget
att utse tjänsteperson.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM RS Ansökan om medlemskap i Healthy Cities Sverige
 Handlingar till Healthy Cities årsmötesförhandling 2021
Yrkanden
Elin Jensen (SD) yrkar avslag på att-satserna 1-3 i förvaltningens förslag.
Behcet Barsom (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
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Reservationer
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot regionstyrelsens beslut
till förmån för Elin Jensens (SD) avslagsyrkande.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Region Örebro län ansöker om medlemskap i WHO-nätverket Healthy Cities
Sverige,
att Behcet Barsom (KD) utses som politisk företrädare för Region Örebro län,
att ge område Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling i uppdrag att utse
tjänsteperson till nätverket, samt
att Region Örebro län avslutar medlemskapet i Nätverken Demokrati Uppdrag
hälsa.
Skickas till
Nätverket Healthy Cities Sverige
Nätverken Demokrati Uppdrag hälsa
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§ 204 Energi- och klimatprogram Örebro län 2021-2025
Diarienummer: 20RS5884
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 växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering.
Det nya energi- och klimatprogrammet ska fastställas av regionstyrelsen och
regionfullmäktige under 2021. Programmet fastställs även av ledningen för
Länsstyrelsen i Örebro län i en parallell process.
Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 att med stöd av reglerna om
återremiss återremittera ärendet till regionstyrelsen med följande motivering:
programmet ska kompletteras med text om bland annat det ökade behovet av
elproduktion.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, energi- och klimatprogram
Örebro län 2021-2025
 Energi- och klimatprogram Region Örebro län 2021-2025
 Yrkande om återremiss från (M) och (L), energi- och klimatprogram 2020-2025
Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) med instämmande av Jihad Menhem (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med tilläggsyrkanden enligt bilaga § 204:1.
Ola Karlsson (M) med instämmande av Willhelm Sundman (L), Oskar Svärd (M)
och Patrik Nyström (SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet till
förvaltningen med motivering enligt bilaga § 204:2 och i andra hand avslag på
förvaltningens förslag.
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Mats
Gunnarssons (MP) tilläggsyrkanden.
Behcet Barsom (KD) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först frågan om ärendet
ska avgöras idag och finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag. Sedan ställer han proposition på förvaltningens förslag och finner att
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regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. Därefter ställer han Mats
Gunnarssons (MP) tilläggsyrkande under proposition och finner att styrelsen avslår
det.
Reservationer
Ola Karlsson (M), Oskar Svärd (M), Willhelm Sundman (L), Patrik Nyström (SD)
och Elin Jensen (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för Ola
Karlssons (M) yrkanden.
Mats Gunnarsson (MP) och Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsens beslut
till förmån för Mats Gunnarssons (MP) tilläggsyrkanden.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta reviderad version av energi- och klimatprogrammet för Örebro län.
Skickas till
Regionfullmäktige
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Miljöpartiet de Gröna i Region Örebro Län
Tilläggsyrkande angående förslag till energi och klimatprogram för Regionen
på möte med Regionstyrelsen den 31a Augusti 2021

Förvärrad situation
Miljöpartiet yrkade bifall till föreslaget energi- och klimatprogram för regionen vid tidigare
behandling i regionstyrelse och regionfullmäktige. Tyvärr stoppades antagandet av
Moderater, Liberaler och SD med önskemål om mer kärnkraft som ligger helt utanför
regionens mandat. Dessutom utan att ange var i regionen dessa kraftverk skall placeras
eller var slutförvaring skall ske.
Det enda som hänt sedan behandlingen i regionfullmäktige är att situationen nu ser värre ut
sedan FNs klimatpanel (IPCC) kom med en ny delrapport i Augusti. Den omfattande
dokumentationen i rapporten kan sammanfattas väldigt grovt i fem huvudpunkter.
1.
2.
3.
4.

Läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.
Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år.
Människans utsläpp av fossila gaser är huvudorsaken som driver på extremvädret.
Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och oåterkalleliga effekter. Det kan
förstärka klimatförändringarna ytterligare.
5. Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera
temperaturökningen och är avgörande för miljön, biologisk mångfald, liv på jorden
och luftkvaliteten.
IPCC konstaterar i sin klimatrapport att vi nu har nått aldrig tidigare skådade nivåer av
koldioxidkoncentration och att temperaturökningen, havsnivåhöjningen och isavsmältningen
från glaciärer och polerna under de senaste decennierna har skett i en ojämförbart snabb
takt, vilket intensifieras ytterligare de senaste åren.
Varje ton av människans fossila växthusgasutsläpp, som koldioxid och metan, fastställs
påverka temperaturen i högre utsträckning. Det sker i ett nästintill linjärt förhållande mellan
växthusgaskoncentrationen i atmosfären och dess inverkan på den globala
medeltemperaturhöjningen. Detta förhållande mellan utsläpp och temperaturpåverkan kallas
“klimatkänslighet” och konstateras nu ligga på runt 3 grader.
Detta ställer ännu större krav på att regionen som organisation snabbar på sitt interna arbete
med frågan och att det länsövergripande arbetet - utifrån programmets intentioner - kommer
igång. Fakta från den nya sammanställningen från IPCC leder till frågan om ambitionen är
för låg i förslaget till program men istället för att älta detta så vill Miljöpartiet ha handling och
yrkar därför bifall till förslaget men lägger också två tilläggsyrkanden.
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att regionstyrelsen lägger ett förslag till fullmäktige om tillsättandet av en klimat och
hållbarhetsnämnd som får i uppdrag att fokusera på det interna arbetet för att uppnå
regionens målsättningar i energi och klimatarbetet.
att regionstyrelsen beslutar om att upprätta en koldioxidbudget för att sätta ökat tryck
i arbetet.
Många andra kommuner och regioner har beslutat om liknande åtgärder och vi kan inte
förstå varför vår region inte skulle klara av den uppgiften.
Om det anses omöjligt att inrätta en enskild nämnd med ovanstående funktion skulle
regionstyrelsen kunna inrätta ett särskilt utskott för att följa upp frågorna.

För miljöpartiet

Mats Gunnarsson
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Reservation ang Energi- och klimatprogram för Örebro län 2021-2025.
Vi reserverar oss mot Regionstyrelsens beslut att anta Energi och klimatprogram. Sverige och länet
står inför en mycket stor utmaning att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser
samtidigt som behovet av el ökar dramatiskt. Mycket mer el kommer att behövas för att driva stora
delar av fordonsflottan samtidigt som stora industriprojekt planeras som kommer att kräva kraftigt
utökad elproduktion.
Dessa faktorer talar alla för behovet av att fortsätta utnyttja de koldioxidfria kraftslagen vattenkraft
och kärnkraft i Sverige så mycket som möjligt. Det är då fel att tex riva ut småskalig vattenkraft och
förtids-stänga kärnkraftverk.
Den kraftiga utbyggnaden av vindkraft kommer dessutom att ställa mycket stora krav på både
balanskraft och effektreserver, där vattenkraften har unika förutsättningar i det korta och
medellånga perspektivet.
Enligt vår uppfattning bör förslaget till Energi- och klimatprogram revideras och kompletteras med
ovanstående faktorer innan det kan antas. Förslaget borde därför återremitterats.
För Moderaterna och Liberalerna
Ola Karlsson (M)
Sebastian Cehlin (M)
Willhelm Sundman (L)
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§ 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
Paragrafen är justerad
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§ 206 Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria
Odheim Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Diarienummer: 20RS2337
Sammanfattning
En motion har inkommit från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) till
Region Örebro län 24 februari 2020 om att akutsjukhuset i Lindesberg måste
bevaras, att en nära och jämlik vård innebär tre akutsjukhus och att det tas fram ett
förslag på hur vi kan ha kirurg/ortopedakuten i Lindesberg öppen året runt 24 timmar
om dygnet. Förslag till beslut är att avslå motionen.
I förslaget till svar poängteras att Lindesbergs lasarett är ett av tre ben i regionens
sjukhusvård, akutmottagningen på Lindesbergs lasarett ska även fortsättningsvis vara
öppen dygnet runt och primärjouren där kommer inte försvinna. Den dominerande
mängden patienter som kommer till akutmottagningen i Lindesberg nattetid tas om
hand av medicinjouren och denna kommer vara oförändrad. En särskild uppföljning
av förändrade jourlinjer på Lindesbergs lasarett är gjord och har presenterats på
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 juni 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion från
Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V)) om att bevara akutsjukhuset i
Lindesberg
 Svar på motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
 Motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att bevara
akutsjukhuset i Lindesberg
 Särskilt yttrande (SD) Motion Bevara akutsjukhuset i Lindesberg.docx
Yrkanden
Jihad Menhem (V), Elin Jensen (SD), yrkar bifall till motionen.
Ola Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga § 207:1.
Willhelm Sundman (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga § 207:2.
Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Reservationer
Jihad Menhem (V), Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot
styrelsens beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska avslås.
Skickas till
Regionfullmäktige
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Särskilt yttrande ang besvarande av motion om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Vi väljer att yrka bifall på avslagsyrkandet från regionstyrelsen då motionen är skriven på ett sådant
skarpt sätt vilket kan hindra akutmottagningen att styra över sin egen verksamhet.
För oss är det viktigt att akutmottagningen i Lindesberg är öppen dygnet runt alla dagar om året för
att mottagningen ska ha möjlighet att hjälpa patienter som är i akut behov av vård.
Vi har därför i Hälso- och sjukvårdsnämnden lagt förslag för att säkra att akutmottagningen i
Lindesberg kan ta emot fler patienter dygnet runt. Vi har bl.a. lagt förslag om att:

att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att skyndsamt säkerställa att patienter med
enklare åkommor, exempelvis om man behöver få sina sår sydda, blåsor tömda eller enklare
frakturer åtgärdade, kan få vård vid Lindesbergs lasarett under dygnets alla timmar.
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att stärka
akutmottagningen på Lindesberg lasarett genom bemanning med akutläkare.
Tyvärr har dessa våra förslag avslagits av en majoritet i nämnden. Vi kommer att fortsätta
lägga förslag för att få en väl fungerande akutmottagning i Lindesberg som är öppen dygnet
runt, året runt.
För Moderaterna
Ola Karlsson
Oskar Svärd
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REGIONSTYRELSEN 31 AUGUSTI 2021

Särskilt yttrande ärende 20
Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) och Maria Odheim
Nielsen (V) om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg
Liberalerna väljer att yrka bifall på avslagsyrkandet från regionstyrelsen då motionen är skriven på
ett sådant skarpt sätt vilket kan hindra akutmottagningen att styra över sin egen verksamhet.
Det är viktigt att akutmottagningen är öppen dygnet runt alla dagar om året för att mottagningen ska
ha möjlighet att hjälpa patienter som är i akut behov av vård. Akutkirurgiska och ortopediska
ingrepp ska vara en del av mottagningens verksamhet. Däremot kan det finnas tillfällen då en
primärjour behöver ha stängt under vissa perioder. Det kan gälla semester, helgdagar eller andra
situationer där de patienter som skulle fått sin vård på Lindesberg kan omlokaliseras till regionens
övriga mottagningar. Den flexibiliteten i planeringsarbetet är något vi vill att verksamhetschef och
personal ska ha fortsatt möjlighet till.
Som motionen är skriven skulle denna möjlighet för personalen på akutmottagning att själva
planera sin verksamhet kraftigt begränsas om primärjouren i kirurgi/ortopedi aldrig får vara stängd.
Liberalerna sympatiserar med intentionen i motionen och vill återöppna primärjouren i kirurgi och
ortopedi men på grund av den skarpa skrivelsen kan vi inte bifalla förslaget så som det ser ut nu.

Willhelm Sundman (L)
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§ 207 Svar på remiss Riskhanteringsplan för Örebro tätort 20222027
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
Paragrafen är justerad
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§ 208 Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om en väg in för
barn och unga med psykisk ohälsa
Diarienummer: 20RS9186
Sammanfattning
I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att Region Örebro län skapar ”En väg in”, ett
telefonnummer att ringa när barn och unga med psykisk ohälsa behöver hjälp.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nämnden delar
motionärens uppfattning om att det behöver bli enklare för barn och unga att få hjälp
mot psykisk ohälsa. Efter en budgetförstärkning med 15 miljoner i
regionfullmäktiges verksamhetsplan för 2021 arbetar nu primärvården och barn- och
ungdomspsykiatrin tillsammans för att förstärka första linjens psykiatri och bygga
upp en gemensam ingång – ”En väg in” – som i mycket stor utsträckning kommer
fungera på det sätt som beskrivs i motionen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion (V) en väg
in för barn och unga med psykisk ohälsa
 Svar på motion om att skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa
 Motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn och unga med
psykisk ohälsa
Yrkanden
Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP), Ola Karlsson (M) och Willhelm
Sundman (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP), Ola Karlsson (M), Oskar Svärd (M) och
Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.

Sida 46 av 57

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 209 Besvarande av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser
behöver stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och
första linjen
Diarienummer: 20RS9189
Sammanfattning
I en motion föreslår Anneli Mylly (V) att ett mobilt team skapas inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) som kan ”stärka upp ute i länsdelarna när så behövs”,
samt att första linjen stärks utan att resurser tas bort från barn- och ungdomspsykiatrin.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att alla verksamheter som är
öppna för patienter att ta direkt kontakt med, tillsammans bildar ”första linjen”,
oavsett om de tillhör barn- och ungdomspsykiatrin eller primärvården.
Regionfullmäktige har avsatt 15 extra miljoner i verksamhetsplanen inför 2021 till att
förstärka ”första linjen” och starta en gemensam ingång (”En väg in”) för primärvård
och barn- och ungdomspsykiatri.
Att skapa ett mobilt team för barn- och ungdomspsykiatrin är en av de möjligheter
som diskuteras i det pågående utvecklingsarbetet. I särskilda fall finns redan i dag
möjlighet till behandling i hemmet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion från
Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom barn- och
ungdomspsykiatrin och första linjen
 Svar på motion om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen
 Motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och
första linjen
Yrkanden
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut
till förmån för motionen.
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Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 210 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering av
regional utvecklingsstrategi
Diarienummer: 20RS12472
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) föreslår, i en
motion att regionfullmäktige beslutar att den regionala utvecklingsstrategin revideras
så att målen om hållbar utveckling blir överordnad andra utvecklingsmål.
Det långsiktiga målet är att det regionala utvecklingsarbetet ska bidra till samtliga tre
dimensioner av hållbarhet och att Region Örebro län närmar sig de tre övergripande
målen i Regional utvecklingsstrategi (RUS) som likt FN:s 17 hållbarhetsmål är
balanserade, integrerade och odelbara.
I samband av den nu pågående uppdateringen av RUS är det därför viktigt att behålla
balansen, integreringen och odelbarheten mellan de tre övergripande målen.
Förslaget är därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, besvarande av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om revidering
av regional utvecklingsstrategi
 Svar på motion om revidering av regional utvecklingsstrategi
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om att revidera den regionala utvecklingsstrategin
Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen avslås.
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Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 211 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Regiondirektören har fattat beslut om anmäld arbetsgivarinnovation, 21RS6247.
2. Regiondirektören har fattat beslut om användande av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkoll.
3. Regiondirektören har fattat beslut om vidaredelegation av beslutsrätt i regional
ledning.
4. Regiondirektören har undertecknat avsiktsförklaring gällande verksamhetsstöd till
sjukvårdsrådgivning, 21RS4703.
5. Regiondirektören har undertecknat avsiktsförklaring 2 med Castellum City
Förvaltning AB avseende fastigheten Tullen 8, Klostergatan 23 i Örebro.
6. Områdeschef för närsjukvård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS5636,
21RS5638, 21RS3715, 21RS6033, 21RS3721, 21RS6149.
7. Områdeschef för närsjukvård har fattat beslut om diciplinpåföljd – skriftlig
varning, AB § 11, 21RS3773, 21RS4894.
8. Områdeschefen för närsjukvård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS7209.
9. Tjänsteförrättande områdeschef har fattat beslut om lönetillägg, 21RS7247.
10. Regiondirektören har fattat beslut om revidering av Region Örebro läns
attestliggare för finansförvaltningen, 21RS5852.
11.

Regiondirektören har fattat beslut om firmateckning i vissa fall, 21RS398-2.

12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om rätt till övertidsersättning
för läkare inom vaccination och smittspårningen, 20RS13628-27.
13. Regiondirektören har fattat beslut om avrop projektledare för införande av
Office 365, 21RS5710.
14. Förvaltningschefen för Regionservice har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 21RS979-7,9.
15.

Områdescheferna i Regionservice har fattat beslut om bisysslor, 21RS1939-6.

16.

Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om löneändring utöver ordinarie
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lönerevision, 21RS363-17.
17. Områdeschefen för psykiatri har fattat beslut om lönetillägg, 21RS363-18-20.
18. Enhetschefen för projektstöd Regional utveckling, har fattat beslut om
tillsvidareanställningar, 20RS1660, 20RS1680, 21RS5205.
19. Rektor för Fellingsbro folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning,
20RS1646, 21RS5258.
20. Områdeschefen för Trafik och samhällsplanering Regional utveckling, har fattat
beslut om tillsvidareanställningar, 21RS2380, 21RS2384, 21RS5552, 21RS5566,
21RS5589, 21RS6719, 21RS6974.
21. Områdeschefen för Välfärd och folkhälsa Regional utveckling, har fattat beslut
om tillsvidareanställning, 21RS3912.
22. Internatföreståndare på Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS4918.
23. Områdeschefen för Kultur och ideell sektor Regional utveckling, har fattat beslut
om tillsvidareanställning, 21RS4381.
24. Förvaltningschefen för Regional utveckling har fattat beslut om tillsvidareanställning, 21RS6911.
25. Ekonomichefen Regional utveckling har fattat beslut om tillsvidareanställning,
21RS6010, 21RS6594.
26. Områdeschefen för Energi och klimat har fattat beslut om tillsvidareanställning,
21RS6913.
27. Rektor för Kävesta folkhögskola har fattat beslut om tillsvidareanställning,
21RS5679.
28. Förvaltningschefen för Företagshälsa och Tolkförmedling har fattat beslut om
tillsvidareanställning, 21RS6463.
29. Specialisttandvårdschefen har fattat beslut om att förlängt förordnande som
verksamhetschef för ortodonti.
30. Kanslichefen har fattat reviderat beslut om distansarbete, resor, möten,
konferenser, utbildningar och evenemang under pandemin, 20RS8648.
Meddelandeärenden:
1. Länsstyrelsen Örebro län har överlämnat
- Beslut om bildande av naturreservatet Lejaskogen i Lindesbergs kommun, 18FS
2021:3,
- Beslut om utvidgning av naturreservatet Herrfallsäng i Hallsbergs kommun, 18FS
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2021:5,
- Beslut om utvidgning av naturreservatet Meshattbäcken i Nora kommun, 18FS
2021:6,
- Beslut om ändring av naturreservatsnamn från Rostorp till Rottorp i Örebro
kommun, 18FS 2021:7,
- Beslut om delvis upphävande och komplettering av föreskrifter för naturreservatet
Runsala i Askersunds kommun, 18FS 2021:8,
- Lokala föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Örebro läns lokala
föreskrifter (18FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller
offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 18FS
2021:9,
- Sjötrafiksföreskrifter om förbud mot motordrivna farkoster vid badplatsen Haga i
Askersunds kommun, 18FS 2021:10,
- Föreskrifter om sjötrafikföreskrifter om förbud mot motordrivna farkoster vid
badplatsen Harge i Askersunds kommun, 18FS 2021:11,
- Sjötrafikföreskrifter om ankringsförbud i lilla Lindesjön i Lindesbergs kommun,
18FS 2021:12.
2. Månadsrapport och innehavsrapport pensionsmedelsportfölj maj och juli 2021.
3. Protokoll
- Tåg i Bergslagen AB, 2021-05-28, 2021-07-07, bolagsstämma
- Örebro Läns Flygplats AB, 2021-06-23,
- Alfred Nobel Science Park AB, 2021-06-23.
4. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat
- meddelande från styrelsen nr 7/2021, Förbundsavgift år 2022.
5. Åsa Andersson är tillförordnad förvaltningschef under Mehmed Hasanbegovics
semester 2021-07-05 – 2021-07-11.
6. Skrivelse avseende Sverige och covid-19-pandemin, 21RS6864.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, anmälnings- och
meddelandeärenden
 Rev beslut om resor möten distans mm 24 aug 2021
 Attestliggare finansförvaltningen 2021 06, revidering
 21RS398-2, Beslut om firmateckning i vissa fall
 Avsiktsförklaring 2 avseende fastigheten Tullen 8 Klostergatn 23 i Örebro
 21RS4703, Avsiktsförklaring gällande verksamhetsstöd till
sjukvårdsrådgivningen
 Beslut om vidaredelegation av beslutsrätt i regional ledning
 Beslut om användande av MSBs verktyg Infosäkkoll
 21RS6247, beslut om anmäld arbetsgivarinnovation

Sida 54 av 57

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-08-31

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 212 Information
Regiondirektörens information
Aktuellt storregional och nationell nivå
Covid-19
Enligt Folkhälsomyndighetens scenario kommer en fjärde våg i höst. Bedömningen
är att den är hanterbar och flackare i jämförelse med tidigare våg. I Örebro län var
det drygt 200 smittade vecka 34 vilket är en ökning jämfört med veckan före. Förra
veckan testades cirka 6.000 personer. I går fanns det 5 patienter som vårdades på
vårdavdelning och 2 patienter på IVA. I Örebro län är det drygt 76 procent av
befolkningen som har vaccinerats med 2 doser och 83 procent som fått första dosen.
Det är en hög vaccinationsgrad jämfört med övriga regioner i landet. Under hösten
sker vaccineringen av ungdomar 15-17 år på skolorna i länet.
Varuförsörjningsnämnden
En redovisning ges om innehållet i ett förlikningsavtal mellan
Varuförsörjningsnämnden och Apotekstjänst som diskuteras just nu. Fortsatta
analyser om alternativa lösningar efter 1 oktober 2023 då avtalet med nuvarande
leverantör löper ut. Förvaltningen för Varuförsörjningsnämnden har fått i uppdrag att
titta på olika alternativ som kommer att rapporteras i slutet av september.
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg AB (KSA)
Fullmäktige i KSA har beslutat att anta en åtgärdsplan inför verksamhetens start. En
redovisning görs av de delprojekt som pågår.
Aktuellt regional nivå (samverkan kommun, Länsstyrelse, Örebro universitet)
Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram är på remiss i länets kommuner.
Översyn utvärdering av kollektivtrafikavtal med länets kommuner är på remiss i
länets kommuner.
Översyn/revidering av regional utvecklingsstrategi är på remiss i länets kommuner.
Handlingsplan för digitaliseringsstrategi är på remiss i länets kommuner.
Seminariearbete för målbild nära vård pågår.
Aktuellt internt
Rapport från sommaren
Generellt sett har verksamheterna fungerat bra under sommaren. Några mindre
incidenter i driften har inträffat. Under augusti månad har vårdplatsläget varit
ansträngt.
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Förlossningsverksamheten i Karlskoga
Avbruten upphandling av förlossningsverksamheten i Karlskoga. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade den 30 augusti om att avbryta upphandlingen på grund
av att inga anbud hade inkommit. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma
med en reviderad plan och justerad tidplan för ett skyndsamt återöppnande av
förlossningen vid Karlskoga lasarett. Uppdraget ska återrapporteras vid nämndens
sammanträde i september.
Delårs- och verksamhetsplansarbete
Nämnderna och förvaltningarna arbetar med delårsbokslut per 31 juli och
verksamhetsplan med budget 2023. Verksamhetsplanerna kommer att beslutas av
respektive nämnd under hösten. Resultatet för Region Örebro är ett överskott om 540
miljoner kronor och balanskravsresultatet 440 miljoner kronor per juli månad.
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