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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 
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Monika Aune (MP) 
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Fredrik Dahlberg (SD) 
Jessica Carlqvist (V) 
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Lennart Frommegård, ekonomidirektör 
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Carl Olsson, pressansvarig 
Per Marcusson, nämndsekreterare 
Kristina Berglund, nämndsekreterare 
Alesia Goncharik, politisk sekreterare (S) 
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Stefan Nilsson, politisk sekreterare (V) 
Marie Larsson, fastighetsstrateg §221 
Petter Arneback,förvaltningschef Regional utveckling §222 
Johan Ljung, områdeschef Trafik och samhällsplanering §222
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Innehållsförteckning 

§213 Protokollsjustering
§214 Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors

kommun 
§215 Kompletteringsval till Réseau Européen des Villes et Régions de

l´Economie Sociale och Specifika samverkansrådet kultur 
§216 Anmälan av medborgarförslag om hälsosamtal för medborgare som

fyller 50 år för att öka möjligheterna till ett friskt och hälsosamt liv 
§217 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V),

Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V), Margareta Carlsson 
(V) och Jon Fredriksson (V) om arbetstidsförkortning med bibehållen
lön på länets akutmottagningar

§218 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V),
Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V), Margareta Carlsson 
(V) och Jon Fredriksson (V) om atthållbart arbetsliv och tillit är vägen
fram

§219 Anmälan av motion från Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och
Maria Odheim Nielsen (V) om att utveckla kompetensen kring ME 
(Myalgisk Encefalomyelit) 

§220 Anmälan om motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V),
Maria Odheim Nielsen (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson 
(V) och Jon Fredriksson (V) om att inrätta en specialiserad mottagning
för våldsutsatta kvinnor i Örebro län

§221 Administrativa lokaler för Region Örebro län i Örebro, hyreskontrakt
Klostergatan 23 

§222 Region Örebro läns delårsrapport 2021
§223 Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB
§224 Ansökan som politisk lärling till samhällsbyggnadsnämnden
§225 Inrättande av ny funktion som äldrevårdsöverläkare
§226 Regionstyrelsens sammanträdestider år 2022
§227 Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträdestider

år 2022 
§228 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats

inom ett år 
§229 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson

(MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik till Nora utan att 
bygga elledningar 

§230 Anmälnings- och meddelandeärenden
§231 Information
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 213 Protokollsjustering

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att ordföranden och Sebastian Cehlin (M) justerar dagens 
protokoll med Elin Jensen (SD) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 5 oktober 2021. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 214 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 2021-09-21, kompletteringsval till

kommunala handikapprådet i Degerfors kommun

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ärendet utgår. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 215 Kompletteringsval till Réseau Européen des Villes et Régions
de l´Economie Sociale och Specifika samverkansrådet kultur 
Diarienummer: 21RS6865 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beviljade den 31 augusti 2021 Eva-Lena Janssons (S) entledigande 
från uppdragen som ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie 
Sociale och ersättare i Specifika samverkansrådet kultur. Kompletteringsval behöver 
nu göras till de båda uppdragen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, kompletteringsval till Réseau

Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale och Specifika
samverkansrådet kultur och utbildning

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ärendet utgår. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 216 Anmälan av medborgarförslag om hälsosamtal för
medborgare som fyller 50 år för att öka möjligheterna till ett 
friskt och hälsosamt liv 
Diarienummer: 21RS8289 

Sammanfattning 
En medborgare har inkommit med medborgarförslag om hälsosamtal för medborgare 
som fyller 50 år för att öka möjligheterna till ett friskt och hälsosamt liv. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, anmälan av medborgarförslag om

hälsosamtal för medborgare som fyllt 50 år
• Medborgarförslag om hälsosamtal för medborgare över 50 år, bilaga § 216

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

att   överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut, samt 

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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i N I  Region Örebro län 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn 

Helena 
Efternamn 

Nyren 

  

Förslaget (Kortfattat namn) 
Hälsosamtal för medborgare som fyller 50 år, för att öka möjligheter att leva ett friskt och 
hälsosamt liv. 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det i så fall kunna ske) 
Många gånger söker medborgare vården först när sjukdom uppkommer. För att förbygga 
sjukdom, så finns redan i någon region, hälsosamtal vilket är mycket uppskattat. 
I hälsosamtalet kommer frågor om levnadsvanor och hur sjukdomar kan förebyggas, ex hjärt-, 
kärlsjukdomar samt diabetes. Detta kan spara vården tid och pengar i ett senare skede, samt 
lidande för den enskilde individen. 
Kopplat till hälsosamtalet tas det blodprover, som blodfetter samt blodsocker kopplet vilket gör att 
ev sjukdommar kan fångas upp i tidigt skede. 
Om alla som fyller 50 får ett erbjdande om hälsosamtal, svara på hälsoenkät före och några 
kommer troligen avboka. Men flera kommer komma som inte annars hade sökt förrän de blivit 
riktigt sjuka kanske. 

Läs gärna på 1177 under hälsosamtal från Västmanlands region för att få mer info. 
Jag tycker det vore väldigt bra och hade själv uppskattat ett sådant samtal. Många söker som 
sagt först vården när man är redan sjuKoch inte för att se att man är och kan fortsätta vara frisk! 

Den här sidan kommer att publiceras på Region Örebro läns webbplats i sin helhet samt i protokoll, 

kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. 

2 (2) 

www.regionorebrolan.se 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 217 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz
(V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V), 
Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) om 
arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets 
akutmottagningar 
Diarienummer: 21RS8596 

Sammanfattning 
Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist 
(V), Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) har inkommit med en motion 
om arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-08-31, anmälan av motion från (V),

arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar
• Motion - Arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets

akutmottagningar, bilaga § 217
Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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2021-09-08

Vänsterpartiet

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön på länets akutmottagningar

Under de senaste åren har för hög arbetsbelastning, undermålig arbetsmiljö och en 
organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande över sitt arbete 
medfört att personal i allt för hög utsträckning söker sig bort från sjukvården i region Örebro län.
Ytterligare en effekt av denna personalkris är att antalet sjukskrivningar på grund av 
arbetsrelaterad stress är allt för många. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag
i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

I Vänsterpartiets verksamhetsplan med budget för 2022 föreslog vi en del åtgärder, bl.a. en 
arbetstidsförkortning för att göra region Örebro län till en bättre och mer attraktiv arbetsköpare. 
Detta vill vi göra genom att börja på de arbetsplatser som är hårdast drabbade av sjukskrivningar 
och hög personalomsättning, det vill vi säga länets akutmottagningar.

En rejäl förbättring av arbetsvillkoren skulle underlätta för regionen att rekrytera och behålla 
personal. Efter det att budgetförslaget presenterades så har vi i media kunnat läsa om stabslägen 
på akutmottagningen i Örebro då det har varit brist på personal. Vänsterpartiets förslag var 
tidigare angeläget just för personalens skull men nu har situationen utvecklats så att förslaget 
blivit absolut nödvändigt att omgående genomföras.

En personal som orkar med är viktigt och det gäller i allra högsta grad akutmottagningarna där 
patienter kommer in under omständigheter som är traumatiska för många. Människor som 
drabbats av olycka eller akut sjukdom behöver mötas av kompetent personal som trivs och är 
utvilad för att kunna ta hand om dom som drabbats av något allvarligt och plötsligt. 
Arbetsvillkor som ger möjlighet till en vettig fritid ger också goda effekter på arbetsmiljön och 
hur man upplever sin egen insats på arbetsplatsen. Vår personal måste orka ta sig genom 
arbetsdagarna.

Viktigt i sammanhanget också är att personalen själva är med och planerar för hur man vill att en
arbetstidsförkortning genomförs. Dom som jobbar på akutmottagningarna ske ges möjlighet att 
ha med representanter i ett genomförande samt att berörda fackföreningar ska involveras. 
Deltagande i utformandet av arbetet från personal stärker arbetsmiljön då man inte bara känner 
sig lyssnad på utan att man även har reell möjlighet att vara med och påverka.

Lösningen är inte så svår egentligen för det handlar om att ge rätt förutsättningar och det har 
Vänsterpartiet i budgetförslaget för 2022. Regionen som en bättre och attraktivare arbetsköpare 
är något vi tillsammans måste eftersträva. Lösningarna behövs inte bara nu, de behövs även för 
framtiden. Nu är det upp till regionfullmäktige att hänga på och ta dom första stegen för att 
påbörja förbättringarna och vi föreslår att de bör börja på akutmottagningarna. Vidare så är det 
en satsning på de yrkesgrupper som traditionellt är kvinnodominerade där det finns ett stort 
arbete att göra för att nå jämställda villkor i arbetslivet.
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2021-09-08

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:

att Region Örebro län inleder arbetet med en genomförande av en arbetstidsförkortning på länets
akutmottagningar med bibehållen lön.

att arbetstidsförkortningen genomförs och planeras med berörda fackföreningar.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem             Jessica Carlqvist Maria Odheim Nielsen

Kenneth Lantz            Margareta Carlsson Jon Fredriksson
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 218 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz
(V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist (V), 
Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) om 
atthållbart arbetsliv och tillit är vägen fram 
Diarienummer: 21RS8598 

Sammanfattning 
Jihad Menhem (V), Kenneth Lantz (V), Maria Odheim Nielsen (V), Jessica Carlqvist 
(V), Margareta Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) har inkommit med motion om 
att hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, anmälan av motion från (V),

hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram
• Motion - Hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram, bilaga § 218

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   överlämna motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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2021-09-08 

Vänsterpartiet 

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län 

Hållbart arbetsliv och tillit är vägen fram 

Idag är det många som pratar om tillit i offentliga organisationer men diskrepansen mellan ord 
och handling är många gånger stor. Frågan om tillitsstyrning har varit uppe till diskussion flera 
gånger de senaste åren. Samtidigt som få ledare i offentlig sektor uttalar sig emot tillitsbaserade 
verksamheter så har vardagen för välfärdens medarbetare ofta snarare präglats av detaljstyrning 
och just brist på tillit. Redan innan pandemin var arbetstakten i Region Örebro län alltför hög på 
många håll och personalomsättningen stor. Efter ett och ett halvt år av pandemikris har detta 
blivit än mer påtagligt vilket gör att kloka och långsiktiga satsningar är avgörande för att 
tillsammans med all personal bygga en robust sjukvård för framtiden.  

Tillitsbaserad styrning, medarbetarstyrda organisationer och självstyrande team är 
organisationsmodeller som är på stark frammarsch världen över. Resultaten vittnar om att det 
skapar engagemang, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning. 
En avgörande faktor verkar vara att dela på makt och inflytande. Tyvärr så har den politiska 
majoriteten under mandatperioden istället fokuserat på att ge möjligheter att avknoppa 
verksamheter trots fackföreningarnas samlade kritik. 

Region Örebro läns målsättningar på det personalpolitiska området är höga. Man vill vara en 
”attraktiv arbetsköpare” och i budgeten för 2022 slås det fast att man ska ”erbjuda hållbara och 
hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ledare som 
upprätthåller ett lyssnande, närvarande ledarskap och aktivt arbetar för jämställda arbetsplatser.” 
Om man vill nå dit är en viktig väg fram att i realiteten börja arbete med tillitsbaserad styrning.  
Världen lever fortfarande med pandemin, men när den klingar av är dags att regionen 
tillsammans med de fackliga organisationerna tar fram en strategi för att utveckla former för 
inflytande och öka medarbetarnas möjligheter att påverka regionens verksamheter. Syftet är att 
skapa en organisation med goda arbetsförhållanden som tar vara på medarbetarnas kompetens 
och engagemang och ger en god organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar: 

att Region Örebro län tar initiativ till att tillsammans med alla fackförbund i regionen arbeta 
fram en strategi för hur regionens organisation kan öka personalens möjligheter till inflytande 
och makt. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jihad Menhem             Jessica Carlqvist Maria Odheim Nielsen 

Kenneth Lantz            Margareta Carlsson Jon Fredriksson 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 219 Anmälan av motion från Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem
(V) och Maria Odheim Nielsen (V) om att utveckla
kompetensen kring ME (Myalgisk Encefalomyelit) 
Diarienummer: 21RS8599 

Sammanfattning 
Jessica Carlqvist (V), Jihad Menhem (V) och Maria Odheim Nielsen (V) har 
inkommit med motion om att utveckla kompetensen kring ME (Myalgisk 
Encefalomyelit). 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, anmälan av motion från (V),

utveckla kompetensen kring ME i Region Örebro län
• Motion - Utveckla kompetensen kring ME i Region Örebro län, bilaga § 219

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

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

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Vänsterpartiet 

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län 

Utveckla kompetensen kring ME i Region Örebro län 

Myalgisk Encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är en svår kronisk 

funktionsnedsättande neuroimmun sjukdom som drabbar både män, kvinnor och barn. 

Under de senaste åren har forskningen om ME/CFS gått snabbt framåt. Det som tidigare var ett 

fält av små, isolerade studier börjar nu bli ett sammanhängande forskningsområde. Forskning 

pågår bland annat i Uppsala och Linköping och man menar att vi idag har mellan 10 000 – 

40 000 som har denna sjukdom. I nuläget finns inget botemedel och sjukdomen räknas som en 

kronisk sjukdom eftersom få personer tillfrisknar. 

Ett alltmer omfattande internationellt samarbete mellan forskare och institutioner och med 

ökande finansiering, framför allt i USA genom anslag såväl från NIH (National Institutes of 

Health) och från ideella organisationer som t.ex. OMF (Open Medicine Foundation) och SMCI 

(Solve ME/CFS Initiative), har stora och avancerade studier blivit möjliga. 

Det finns inom den internationella forskarvärlden en påtaglig optimism om att 

sjukdomsmekanismer ska kunna kartläggas och behandlingsmetoder utvecklas. 

I jämförelse med forskningen om andra sjukdomar är dock ME/CFS-forskningen fortfarande 

kraftigt underfinansierad och i Sverige är de offentliga anslagen närmast försumbara. 

Brage-kliniken i Stockholm som är de som är bäst i landet på denna sjukdom just nu, har en egen 

forskningsgrupp och har en kompetens inom området. De får cirka 2000 remitterade patienter 

per år dit från hela Sverige och antalet skulle kunna vara betydligt högre, om kunskapen och 

kompetensen kring och om sjukdomen spreds. De uppger att dom är uppe i ca 10 000 

diagnosticerade patienter. 

I nuläget saknas kompetens och möjligheterna till att få hjälp med att diagnosticera sjukdomen 

ME. Det orsakar lidande för den enskilde som får vänta i många år för att få rätt hjälp. Under 

tiden upplever dessa patienter sig mer misshandlade än behandlade inom vården. Så kan vi inte 

ha det! 

Forskare befarar att sjukdomen ME dessutom kommer att drabba fler som en följd av Covid-19 

pandemin. 

Region Örebro län, har en möjlighet att ligga i framkant tillsammans med Uppsala och 

Linköping att satsa på forskning och kompetens. Och Region Örebro län kan samtidigt erbjuda 

sina länsinnevånare rätt behandling redan från början. Dessutom kan tjänsterna erbjudas andra 

regioner, framförallt söder om Örebro län, där det möjligheterna saknas helt. 
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Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar: 

att Region Örebro län etablerar ett kunskapscentrum vid Örebro universitetets sjukhus, kopplat 

till ME. 

att Region Örebro län satsar på kunskapsinhämtning och stärker kompetensen kring ME, främst 

inom primärvården. 

att Region Örebro län, möjliggör att denna patientgrupp erbjuds långsiktiga rehabiliterande 

insatser för att öka livskvalitén. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jessica Carlqvist Jihad Menhem Maria Odheim Nielsen
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 220 Anmälan om motion från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist
(V), Maria Odheim Nielsen (V), Kenneth Lantz (V), Margareta 
Carlsson (V) och Jon Fredriksson (V) om att inrätta en 
specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro 
län 
Diarienummer: 21RS8810 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V), Jessica Carlqvist (V), 
Maria Odheim Nielsen (V), Kenneth Lantz (V), Margareta Carlsson (V) och Jon 
Fredriksson (V) till Region Örebro län den 14 september 2021 om att inrätta en 
specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro län. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, Anmälan om motion från Jihad 

Menhem (V) om att inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i 
Örebro län

• Motion - Inrätta en specialiserad mottagning för våldsutsatta kvinnor i Örebro 
län, bilaga § 220 

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 
2021-09-21 

§ 221 Administrativa lokaler för Region Örebro län i Örebro,
hyreskontrakt Klostergatan 23 
Diarienummer: 19RS9208 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen har tidigare gett regiondirektören i uppdrag att arbeta vidare med 
alternativ 1 enligt rapporten ”Administrativa Lokaler fortsättning 2020-10-08”. 
2021-01-26 beslutade Regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att föra 
förhandlingar med fastighetsbolaget Castellum om administrativa lokaler på 
Klostergatan 23 i Örebro i syfte att komma fram till överenskommelse om förhyrning 
av lokaler att användas som administrativa lokaler för Region Örebro län samt att 
teckna en avsiktsförklaring med Castellum.

I februari 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Castellum och Region Örebro 
län om möjligheten att hyra 10 500 m2 kontorslokaler på Klostergatan 23. Under 
våren 2021 har regiondirektören, tillsammans med sin ledningsgrupp, arbetat fram 
vilka verksamheter som ska samlas i lokalerna och hur stora ytor som bör hyras in. 
Castellum har tagit fram en hyreskostnad för lokalerna. Kontraktsförslaget avser 8 
246 m2 kontorslokaler på Klostergatan 23 i Örebro, plan 4-6, med tillträde 1 
november 2024. Hyran är cirka 17 miljoner kronor/år samt tillkommande kostnader 
på 2,5 miljoner kronor/år. Under de 20 år som kontraktet gäller blir den totala 
kostnaden 390 miljoner kronor, exklusive indexuppräkning. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, framtida administrativa lokaler
 Bilaga 1, framtida administrativa lokaler

Jäv 
Sebastian Cehlin (M) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller i beslutet. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson och 
fastighetsstrateg Marie Larsson beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Patrik Nyström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och lämnar ett särskilt 
yttrande, bilaga § 221. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   ge regionstyrelsen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Castellum för 
administrativa lokaler på Klostergatan 23 i Örebro, 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

att   ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra flytt av berörda verksamheter till 
lokalerna på Klostergatan 23 i Örebro, samt 

att   förändrade hyresnivåer till följd av beslutet ska täckas av respektive nämnds 
befintliga budget. 

Under förutsättning av att regionfullmäktige fattar ovanstående beslut, beslutar 
regionstyrelsen 

att   ge regiondirektören i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Castellum för 
administrativa lokaler på Klostergatan 23 i Örebro, samt 

att   ge regiondirektören i uppdrag att genomföra flytt av berörda verksamheter till 
lokalerna på Klostergatan 23 i Örebro. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Särskilt yttrande 

Regionstyrelsen 2021-09-21 
Ärende: 9 

Administrativa lokaler för Region Örebro län i Örebro, hyreskontrakt Klostergatan 23. 

Sverigedemokraterna har initialt haft en negativ inställning till att flytta verksamheter till 

Klostergatan 23, anledningen till detta ställningstagande har varit av ekonomisk karaktär. Utefter hur 

kostnaderna samt lokalytorna har presenterats är vi av den åsikten att detta byte av administrativa 

lokaler inte har en kostnadsdrivande effekt, vilket vi ställer oss positiva till. 

Patrik Nyström  Elin Jensen 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 222 Region Örebro läns delårsrapport 2021
Diarienummer: 21RS7083 

Sammanfattning 
Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2021 sker vid 
delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten 
redovisas utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som 
uttrycks i verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig 
betydelse, redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt 
väsentliga personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande 
redovisning av nämndernas delårsrapporter samt av Region Örebro läns majoritets-
ägda bolags direktiv. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta sin delårsrapport den 29 
september och folktandvårdsnämnden den 4 oktober. 

Som en del i uppsiktsplikten så har styrelsen bjudit in samhällsbyggnaden att föredra 
det ekonomiska läget. 

Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har fortsatt medfört påverkan 
för individer och på verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället 
och för Region Örebro län. Region Örebro läns verksamheter har påverkats av 
pandemin på olika sätt och i olika hög grad. 

Region Örebro län redovisar per juli ett resultat som uppgår till 543 miljoner kronor. 
I resultatet ingår reavinster, orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, 
samt i år även kostnader för förändrat livslängdsantagande vid beräkning av 
pensionsskulden. Verksamhetens resultat, som exkluderar finansiella intäkter och 
kostnader och de orealiserade värdeförändringarna av dessa, uppgår för perioden till 
119 miljoner kronor. 

Tre nämnder visar negativa avvikelser mot budget per juli i år. Verksamheterna 
redovisar gemensamt en negativ budgetavvikelse med -78 miljoner kronor. 
Regionstyrelsens finansförvaltning avviker positivt mot budget med 513 miljoner 
kronor, eller 152 miljoner kronor exklusive orealiserade värdeförändringar av 
finansiella tillgångar. 

Helårsprognosen för årets resultat uppgår till 300 miljoner kronor. Helårsprognosen 
för det justerade balanskravsresultatet uppgår till 250 miljoner kronor. 
Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med -
434 miljoner kronor. 
Investeringar beräknas uppgå till 1 151 miljoner kronor för helåret 2021. 

Antal årsarbetare har ökat med 236 tillsvidareanställda i jämförelse med samma 
period 2020. Sjukfrånvaron har minskat från 6,9 procent perioden januari till juni 
2020 till 6,4 procent samma period 2021. Korttidssjukfrånvaron har minskat och 
långtidssjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med samma period 2020. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Pandemin påverkar även under år 2021 måluppfyllelsen negativt för flera effektmål 
samt status på flera av indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har 
fått stå tillbaka med anledning av pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och 
verksamheter för att uppfylla regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta 
på en positiv utveckling. Sammantaget är prognosen att samtliga 11 mål har en god 
måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. 

Redovisningen av strategier visar att ett gott arbete pågår, framför allt inom 
digitalisering. Men också att flera processer, utvecklingsprojekt och 
utbildningsinsatser har ställts in eller fått skjutas upp med anledning av pandemin. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, Region Örebro läns delårsrapport

2021
 Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomidirektör Lennart Frommegård 
och controller Bitte Ohlsson beslutsunderlaget. 

Förvaltningschefen för Regional utveckling Petter Arneback och områdeschefen för 
Trafik och samhällsplanering Johan Ljung redovisar samhällsbyggnadsnämndens 
delårsrapport 2021 och utblick mot 2022-2025, bilaga §222. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   godkänna Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2021, 

att   fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar, samt 

att   styrelsen tar informationen från samhällsbyggnadsnämnden till handlingarna. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Presentation på RS 21/9-2021
Samhällsbyggnadsnämnden

Delårsrapport 2021
Utblick mot 2022-2025
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Väsentliga händelser

Samhällsplanering och infrastruktur
• Den 1 juli utsåg Trafikverket sträckan Hallsberg-Örebro till

elvägspilot.
Allmän kollektivtrafik
• I mars lanserades nya områden och biljetter i den allmänna

kollektivtrafiken. Lanseringen är ett led i att göra det än mer
attraktivt att resa med Länstrafiken.

• Under våren har också framdörrarna kunnat öppnas inom
trafikområde Nora-Hällefors då skyddsglas monterats i
bussarna.
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Väsentliga händelser

Serviceresor
• För serviceresor har området under våren lanserat en ny

färdtjänst-app, Serviceresan.
• Alla sjukresor har numera förvalt att betalas med en

månadsfaktura. Genom att införa fakturabetalning för
sjukresor försvinner i stort sett all kontanthantering och
kortbetalningar av egenavgifter i fordonen för sjukresor.
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Sammanfattning

Grön Gul Röd
Mål från RF 1 2 1

Nämndmål 3 3
Nämndens uppdrag till 10 3
förvaltningen
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Perspektiv: Resurs
Effektmål 11:

Region Örebro läns har en långsiktig stark och hållbar ekonomi 
samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god 
hushållning.
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Budgeterat faktiskt resultat 2021
• Resultat enligt föreslagen budget -79,8 mnkr
• I vanlig ordning läggs detta resultat som en pluskostnad för att nå

ett nollresultat i budgeten Budget,        
2021, mnkr

Trafik, allmän 111,0
Trafik, serviceresor 146,0
Övrigt 199,6
Summa 456,6
Kostnader:
Personal -60,6
Trafik, allmän -807,6
Trafik, serviceresor -215,3
Övrigt -82,1
Summa -1165,6
Regionbidrag 629,2
Resultat -79,8
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Delårsprognos 2021

• Helårsprognos för 2021 uppgår till -163,2 mnkr.
• Trafikintäkterna har prognostiserats ca -18 mnkr jfr med

budget.
• Statsbidraget från Trafikverket beräknas till 25 mnkr mot 60

mnkr i budget.
• Ökade kostnader för busstrafik, covid-19 samt negativ

utveckling avseende bränsleindex.
• Ökade kostnader för tåg – avser engångskostnader,

summan är totalt 24,3 mnkr (Mälardalstrafik 5,5 mnkr och
TiB 18,8 mnkr)
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Resultaträkning delår 2021

Bokslut 2021,juli Bokslut 2020,juli Budget 2021
Delårsprognos  
2021

Intäkter
Trafik allmän 48,2 70,4 111,0 92,6
Trafik, serviceresor 67,7 125,6 146,5 133,0
Skol- och gymnasiekort, skolbuss 45,7 52,5 86,3 86,1
Övrigt 34,6 31,1 113,1 84,2
Summa intäkter 196,1 279,6 456,9 396,0

Kostnader
Personalkostnader -34,7 -32,6 -60,9 -61,4
Trafik allmän, varav -444,4 -437,5 -780,1 -812,5
-varav regionbuss -219,7 -218,6 -384,1 -384,3
-varav stadstrafik -138,0 -138,2 -245,7 -249,2
- varav skolbuss -25,3 -16,7 -49,0 -48,7
-varav tåg -61,5 -63,9 -101,3 -130,3

Trafik serviceresor -111,9 -125,7 -215,3 -206,5

Lokaler, IT-system, drift m.m. -20,6 -25,9 -36,0 -37,6
Konsultkostnader, marknad m.m. -10,1 -13,4 -19,4 -24,3
Övriga kostnader -22,1 -6,4 -43,7 -40,3
Summa kostnader -643,8 -641,5 -1 155,3 -1 182,5
Avskrivning, finans -3,1 -3,6 -10,6 -6,0
Resultat -450,8 -365,5 -709,1 -792,5

Budgetram 366,9 308,3 629,2 629,2
Avvikelse mot budgetram -83,9 -57,2 -79,8 -163,2
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Trafikintäkter 2021
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Förutsättningar budget 2022

• Ramen för nämndens ekonomi för 2022 är beslutad och
uppgår till 646 mnkr.

• Ramen för 2021 uppgår till 629 mnkr.

• Tillkommande finansiering inför 2022 är:
• Beslutad uppräkning 2,1%, 13,2 mnkr.
• De 4 mnkr som tilldelades för 2021 avseende närtrafik

kvarstår och ingår i basen för uppräkning.
• Särskilda prioriteringar för 2022 och som är ettårig satsning

är: ”Förstärkningar för att motivera nya och hälsa tidigare
resenärer tillbaka till kollektivtrafiken”, 4 mnkr.

• Biljettpriserna höjs med 3%
• Under september sker budgetarbete på området.
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Budget i balans 2.0, effekter 2022

• Under 2021 började det komma positiva effekter av
de beslut som återfinns i handlingsplanen för budget i
balans 2.0. och dessa fortgår under 2022 enl följande
(siffror ur handlingsplanen)

• Östra länsdelen -8,5 mkr
• Norra länsdelen (Linde/Kopparberg/Frövi) -11,5 mkr
• Södra länsdelen -16,3 mkr
• Karlskoga stad -2 mkr
• Västra länsdelen -1 mkr
• Totalt 39,3 mkr
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Utblick 2022  (beräkning gjord våren 2021)
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Utblick 2023  (beräkning gjord våren 2021)
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Utblick 2024  (beräkning gjord våren 2021)
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Utblick 2025  (beräkning gjord våren 2021)
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 223 Ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB
Diarienummer: 21RS8305 

Sammanfattning 
Alfred Nobel Science Park AB, nedan kallat Bolaget, ägs till 52,0 procent av Örebro 
Rådhus AB, till 28,8 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till 19,2 
procent av Örebro Universitet Holding AB. Den tidigare ägaren Karlskoga kommun 
lämnade bolaget under våren 2021. Den nya ägarkonstellationen har föranlett ett 
behov av att se över bolagets styrdokument. Tidigare under året har 
regionfullmäktige antagit ny bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. 

Nu har en arbetsgrupp med representanter från ägarna arbetat fram ett förslag på nytt 
ägardirektiv för bolaget. Förslaget redovisas. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, ägardirektiv för Alfred Nobel

Science Park AB
 Förslag till ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson 
beslutsunderlaget.  

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   godkänna redovisat ägardirektiv för Alfred Nobel Science Park AB. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 224 Ansökan som politisk lärling till samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: 21RS8356 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har fattat beslut om att införa försöksverksamhet för politiska 
lärlingar. Beslutet innebär bland annat att den som fyllt 16 år och som är medlem i ett 
parti som finns representerat i regionfullmäktige kan ansökan om att bli 
lärling/trainee under sex månader. 

Marcus Thörn Damin, Kumla, har ansökt om att bli politisk lärling för Miljöpartiet 
och önskar vara placerad i samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget är att utse Marcus 
Thörn Damin till politisk lärling från och med den 21 september 2021 med Helena 
Bosved (MP) som handledare. 

Handledarens uppgift är att vägleda lärlingen i det politiska arbetet och informera om 
Region Örebro läns organisation och verksamhet med mera. När det gäller det senare 
kan även kanslipersonal fungera som stöd. 

Av lärlingen förväntas att denne deltar i det politiska arbetet i den utsträckning som 
överenskommits med handledaren, är med på sammanträden med det politiska organ 
som denne placerats i, samt i slutet av perioden avge en kortare rapport om hur tiden 
som politisk lärling varit. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, ansökan som politisk lärling till

samhällsbyggnadsnämnd
 Ansökan som politisk lärling till samhällsbyggnadsnämnden

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   utse Marcus Thörn Damin till politisk lärling för Miljöpartiet i Region Örebro 
län för tiden 21 september 2021 – 20 mars 2022, 

att   lärlingen har sin huvudplacering i samhällsbyggnadsnämnden under den aktuella 
perioden, samt 

att   utse Helena Bosved (MP) till handledare under samma period. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 
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Skickas till 
Marcus Thörn Damin 
Samhällsbyggnadsnämnd 
Miljöpartiet i Region Örebro län, 
Helena Bosved (MP) 
Regionkansliet – staben 
Administration, juridik och säkerhet 



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 225 Inrättande av ny funktion som äldrevårdsöverläkare
Diarienummer: 21RS8010 

Sammanfattning 
Att inrätta en ny funktion som äldrevårdsöverläkare på Hälsoval är en naturlig följd 
av utvecklingen mot en nära vård inom primärvården. Äldrevårdsöverläkaren ska ha 
i uppdrag att stärka kompetensen och skapa en struktur för uppföljning, systematiskt 
kvalitetsarbete och utveckling inom äldreområdet i primärvården. Utöver detta ska 
funktionen bidra till att öka och säkerställa kompetensen inom äldreområdet hos 
läkare med uppdrag i den kommunala hälso- och sjukvården samt att möjliggöra att 
individens vårdkedja hålls samman. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar chef för staben Hälso- och sjukvård 
Karolina Stridh och medicinsk rådgivare Social välfärd Madelene 
Andersson beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Willhelm Sundman (L), Ola Karlsson (M), Elin Jensen (SD), Mats Gunnarsson (MP) 
och Sebastian Cehlin (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Behcet Barsom (KD), Torbjörn Ahlin (C) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Andreas Svahn (S) instämmer i yrkandet om bordläggning av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer yrkandet om bordläggning under proposition och finner att 
styrelsen beslutar att ärendet bordläggs. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   bordlägga ärendet. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 226 Regionstyrelsens sammanträdestider år 2022
Diarienummer: 21RS8167 

Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till regionstyrelsens sammanträdestider för år 2022. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, sammanträdesdatum år 2022 för

regionstyrelsen

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   regionstyrelsens ordinarie sammanträdestider under år 2022 ska äga rum 

onsdagen den 2 februari, 
onsdagen den 2 mars, 
onsdagen den 6 april – torsdagen den 7 april, 
fredagen den 29 april, 
onsdagen den 1 juni, (verksamhetsplan med budget) 
fredagen den 17 juni, 
onsdagen den 31 augusti, 
tisdagen den 27 september, (delårsrapport) 
tisdagen den 25 oktober, 
tisdagen den 29 november, samt 
onsdagen den 21 december. 

Skickas till 
Regionstyrelsens ledamöter och ersättare 
Samtliga förvaltningar 
Regionservice – receptionen Eklundavägen 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 227 Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges
sammanträdestider år 2022 
Diarienummer: 21RS8168 

Sammanfattning 
Det finns nu ett förslag till tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges 
sammanträden under år 2022. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, sammanträdesdatum år 2022 för

regionfullmäktige

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   regionfullmäktige under år 2022 kallas till sammanträde 

onsdagen den 16 februari, 
torsdagen den 28 april, (årsredovisning) 
måndagen den 20 juni – tisdagen den 21 juni, (verksamhetsplan med budget) 
fredagen den 7 oktober, (delårsrapport) 
tisdagen den 8 november, samt 
onsdagen den 7 december. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 228 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte
besvarats inom ett år 
Diarienummer: 21RS1969 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag besvaras så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte hunnit avslutas inom ett år ska 
detta, enligt kommunallagen 5 kap. 33 §, anmälas till fullmäktige, som då får 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år. 

Med anledning av detta redovisas att det för närvarande finns sex motioner som inte 
har besvarats inom ett år. Motionen om att bevara akutsjukhuset i Lindesberg 
planeras att besvaras av fullmäktige den 5 oktober 2021. 

Vidare redovisas att det finns tre medborgarförslag som inte har besvarats inom ett 
år. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, redovisning av motioner och

medborgarförslag som inte besvarats inom ett år
 Sammanställning över motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom

ett år

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   godkänna redovisningen. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 229 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik
Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik till 
Nora utan att bygga elledningar 
Diarienummer: 20RS9000 

Sammanfattning 
Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) inkom den 
2020-09-01 med motionen ”Starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar”. 
Motionärerna föreslår att Region Örebro län ska följa Västtrafiks exempel med 
vätgas som bränsle på oelektrifierad järnväg och undersöka möjligheterna till att 
använda vätgas som drivmedel på Norabanan. Motionärerna menar då att det skulle 
vara möjligt att få igång tågtrafik till Nora eftersom det skulle bli betydligt billigare 
när kostnaden för elektrifiering av Norabanan tas bort. 

Frågan om tågtrafikering till Nora har varit under diskussion länge. Nora kommun, 
Örebro kommun och Region Örebro län beställde under våren 2018 en utredning 
som skulle klargöra vilka infrastrukturåtgärder som krävs för att kunna trafikera 
banan med persontåg, hur ett driftupplägg med tåg skulle kunna vara samt kostnader 
för både åtgärder och drift. Under hösten 2018 presenterade ÅF rapporten 
Infrastrukturåtgärder vid trafikering med persontåg mellan Nora och Örebro, dnr: 
18RS6456. Nora kommun, Örebro kommun och Region Örebro län valde att inte 
driva frågan vidare i nuläget mot bakgrund av att kostnaden beräknades bli för hög i 
relation till nyttan som persontågstrafikeringen skulle innebära. 

Sammanfattningsvis innebär det att elektrifieringskostnaden är en begränsad del av 
kostnaden och att det finns andra kostnader förenade med vätgasalternativet som 
innebär att det inte blir någon egentlig besparing att inte elektrifiera Norabanan. 
Region Örebro län fortsätter bevaka och driva frågor om hållbara drivmedel som till 
exempel vätgas. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, besvarande av motion från (MP)

om att starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar
 Svar på motion om att starta tågtrafik till Nora utan att bygga elledningar
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune

(MP) om att starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP), Elin Jensen (SD) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till 
motionen. 

Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

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

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP), 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 avslås. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 230 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 

1. Verksamhetscheferna för Folktandvården Kumla, Folktandvården Hertig Karl,
Folktandvården Adolfsberg, Folktandvårdens specialisttandvård Ortodonti –
Tandreglering, Folktandvården Nora och Folktandvården Brickebacken har fattat
beslut om tillsvidareanställningar.

2. Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har undertecknat
överenskommelse mellan Region Örebro län och RFSL Örebro för år 2021,
21RS2750.

Meddelandeärenden: 

1. Månadsrapport och innehavsrapport pensionsmedelsportfölj augusti 2021.

2. Synpunkter från medborgare, 21RS101-195, 207, 211, 213, 215.

3. Robert Kaivanto är tillförordnad förvaltningschef för förvaltningen Företagshälsa- 
och tolkförmedling under Caroline Balkstedts semester 2021-08-27 – 2021-08-31.

4. Länsstyrelsen har överlämnat
- 18FS 2021:13, Tillfälliga föreskrifter om förbud för båttrafik på Stora och Lilla
Lindesjön samt på Bottenån upp till bron vid riksväg 68 inom Lindesbergs kommun.

5. Protokoll
- Tåg i Bergslagen AB, 2021-05-28, 2021-07-07, årsstämma 2021
- Örebro läns flygplats AB, 2021-05-28, 2021-06-23
- Alfred Nobel Science Park AB, 2021-06-23.

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-09-21, anmälnings- och

meddelandeärenden
 Finansrapport Örebro augusti 2021
 Innehavsrapport augusti 2021
 21RS101-195, Synpunkter från medborgare
 21RS101-207, Synpunkter från medborgare
 21RS101-211, Synpunkter från medborgare
 21RS101-213, Synpunkter från medborgare
 21RS101-215, Synpunkter från medborgare
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

§ 231 Information

Regiondirektörens information: 

Aktuellt storregional och regional nivå 

Budgetproposition  
Ekonomidirektör Lennart Frommegård redovisar de bidrag som på något sätt berör 
Region Örebro län. 

Covid-19 
Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om aktuellt läge. 
Folkhälsomyndigheten har meddelat att från och med den 29 september upphör bland 
annat restriktionen om att arbeta på distans och att arbetet med succesiv återgång till 
arbetsplatsen kan ske. Fortsatt gäller restriktionerna att hålla avstånd, tvätta händerna 
och att testa sig vid symptom. I och med detta besked kommer Region Örebro läns 
regionala ledning att avvecklas och därmed också de särskilda rekommendationer 
som ledningen beslutat. 

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har fattat beslut om 
tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, 
avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning. 

I Örebro län sjunker antalet smittade och även testningen har minskat. Sju patienter 
vårdas för närvarande på sjukhus varav en inom intensivvården.  

Drygt 90 procent av länets befolkning har vaccinerats med två doser i åldersgruppen 
60 år och äldre, i gruppen 50-59 år är det cirka 85 procent. 

Varuförsörjningsnämnden 
Förlikningsavtal mellan Apotekstjänst och Varuförsörjningsnämnden är föremål för 
behandling i nämnden. Respektive region ska godkänna avtalet. Regiondirektören 
redovisade innehållet i avtalet vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti. 
Arbetet fortsätter med att analysera vilka alternativ som finns efter 1 oktober 2023 då 
nuvarande avtal löper ut. 

Svenskt Ambulansflyg 
Arbete pågår med att upprätta avtal om medicinska resurser. 

Aktuellt regional nivå (samverkan kommun, länsstyrelse, universitet) 
Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram är ute på remiss i länets kommuner. 

Översyn/utvärdering av kollektivtrafikavtal med länets kommuner är ute på remiss. 

Översyn/revidering av regional utvecklingsstrategi är ute på remiss i länets 
kommuner. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Handlingsplan för digitaliseringsstrategi är ute på remiss i länets kommuner. 

Seminariearbete för målbild nära vård pågår. 

Aktuellt internt 
Distansarbete 
Distansarbete kommer att bli en del i det ordinarie arbetet. I samverkan med de 
fackliga organisationerna ska en riktlinje tas fram för distansarbete. Cirka 1000 
medarbetare är berörda och har kunnat arbeta på distans under pandemin. 

Verksamhetsplan med budget 2022 
Arbetet med verksamhetsplan och budget 2022 pågår i respektive nämnd. 
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