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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Tjänstgörande ledamöter 
Andreas Svahn (S) (ordförande) 
Behcet Barsom (KD) (vice ordförande) 
Ola Karlsson (M) (2:e vice ordförande) 
Karin Sundin (S) 
Nina Höijer (S) 
Irén Lejegren (S) §§242-259 
Per Eriksson (S) 
Joakim Carlsson (S) 
Torbjörn Ahlin (C) 
Sebastian Cehlin (M) 
Willhelm Sundman (L) 
Elin Jensen (SD) 
Patrik Nyström (SD) 
Jihad Menhem (V) §§235-253 
Zaki Habib (S) §§235-241 ersätter Irén Lejegren (S) 
Monika Aune (MP) ersätter Mats Gunnarsson (MP) 
Jessica Carlqvist (V) §§254-259 ersätter Jihad Menhem (V) 

Närvarande ersättare 
Zaki Habib (S) §§242-259 
Gunnel Kask (S) §§235-253 
Inga-Lill Bergensten (KD) 
Sven-Erik Sahlén (KD) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Birgitta Malmberg (L) 
Gunilla Fredriksson (SD) 
Fredrik Dahlberg (SD) 
Jessica Carlqvist (V) §§235-253 

Övriga närvarande 
Rickard Simonsson, regiondirektör 
Lennart Frommegård, ekonomidirektör 
Niklas Tiedermann, kanslichef 
Carl Olsson,pressansvarig 
Kristina Berglund, sekreterare 
Per Marcusson, nämndsekreterare 
Eje Cesar, politisk sekreterare (KD) 
Emilia Molin, politisk sekreterare (C) 
Bo Ammer, politisk sekreterare (SD) 
Maria Persson, ekonom §242 
Maria Åkesson, HR-direktör §§243-245 
Sandra Spjuth, digitaliseringskoordinator §246 
Idakajsa Sandh, tandvårdsdirektör §251 
Veronica Hedlund, KPMG §253 
Anna Gillmore, politisk sekreterare (M) §§254-259 
Katarina Strömgren Sandh, kulturchef §§254-259
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Innehållsförteckning 

§235 Protokollsjustering
§236 Anmälan av medborgarförslag om att låta Transport &

Logistikenheten sköta patienttransporterna på Universitetssjukhuset 
Örebro 

§237 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att representation
ska vara alkoholfri utan undantag 

§238 Ledamotsinitiativ - utskott/parlamentarisk grupp för att hantera frågor
om kontinuitetsplanering 

§239 Kompletteringsval till Réseau Européen des Villes et Régions de
l´Economie Sociale och Specifika samverkansrådet kultur 

§240 Entledigande samt kompletteringsval till Stiftelsen Kungliga
Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 

§241 Periodrapport september 2021
§242 Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med bilaga

regionkansliets verksamhetsplan 
§243 Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18,

omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 
§244 Revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region Örebro län
§245 Revidering av riktlinjer för förmåner vid anställdas besök i hälso- och

sjukvården 
§246 Handlingsplan Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
§247 Svar på revisionsrapport om Region Örebro läns kontinuitetsplanering
§248 Inrättande av ny funktion som äldrevårdsöverläkare
§249 Revidering av det nationella systemet för tandläkares

specialisttjänstgöring 
§250 Ansökan som Leverantör inom LOV psykoterapi
§251 Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård år

2022 
§252 Remissvar – Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44
§253 Utvärdering av Region Örebro läns arbete under pandemin
§254 Kulturpris och kulturstipendier 2021
§255 Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022
§256 Minimikrav på lokaler ur ett barnrättsperspektiv i Region Örebro län
§257 Anmälnings- och meddelandeärenden
§258 Regiondirektörens information
§259 Regionstyrelsens seminarium, presentation av nämndernas

verksamhetsplaner med budget 2022 utifrån regionstyrelsens 
uppsiktsplikt 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 235 Protokollsjustering

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att ordföranden och Monika Aune (MP) justerar dagens protokoll med 
Elin Jensen (SD) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 10 november 2021. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 236 Anmälan av medborgarförslag om att låta Transport &
Logistikenheten sköta patienttransporterna på 
Universitetssjukhuset Örebro 
Diarienummer: 21RS9456 

Sammanfattning 
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 4 oktober 
2021 om att låta Transport & Logistikenheten sköta patienttransporterna på 
Universitetssjukhuset Örebro. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till Regionservice. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, anmälan av medborgarförslag om 

att låta Transport & Logistikenheten sköta patienttransporterna på 
Universitetssjukhuset Örebro

• Medborgarförslag om Transport och logistikenheten, bilaga § 236 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   överlåta till servicenämnden att besluta i ärendet, samt 

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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2 (2) 

www.regionorebrolan.se 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Namn Efternamn 

Förslaget (Kortfattat namn) 

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)  

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

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 237 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L) om att
representation ska vara alkoholfri utan undantag 
Diarienummer: 21RS9698 

Sammanfattning 
Anmäls att en motion har inkommit från Willhelm Sundman (L) till Region Örebro 
län den 11 oktober 2021 om att representation ska vara alkoholfri utan undantag. 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, anmälan av motion från 

Willhelm Sundman (L) om att representation ska vara alkoholfri utan undantag
• Motion - Representation ska vara alkoholfri utan undantag, bilaga § 237 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att   ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 238 Ledamotsinitiativ - utskott/parlamentarisk grupp för att
hantera frågor om kontinuitetsplanering 
Diarienummer: 21RS10268 

Sammanfattning 
Anmäls att ett ledamotsinitiativ inkommit från Monika Aune (MP) om hantering av 
frågor om kontinuitetshantering, bilaga § 238. 

Ledamotsinitiativet har överlämnats till Regionkansliet för stöd i beredningen. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   svar på ledamotsinitiativet tas upp vid nästkommande regionstyrelse. 
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Miljöpartiet Region Örebro län 

Ledamotsinitiativ  
Regionstyrelsen 2021-10-27 

Med anledning av revisionsrapporten om kontinuitetsplanering 

I en värld med kraftigt globaliserade produktionskedjor och nya typer av konflikter (terror, 
cyberhot och hybridkrig t ex) samt ett ökande hot från klimatförändringar blir 
kontinuitetshanteringen viktigare än någonsin.  

Miljöpartiet ser därför med oro på de kritiken från revisionen och önskar en tydligare politisk 
uppföljning och fördjupning. Svaret, som regionstyrelsen har att hantera idag, är avsiktligt 
kortfattat och översiktligt med hänsyn taget till säkerhetsaspekten. Det blir då ett problem att 
regionstyrelsen som är ytterst ansvarig för kontinuitetsplaneringen inte får fördjupad 
information, eftersom verksamheten är så hemlig och komplicerad. Ledamöterna blir alltså 
svaret skyldiga när medborgarna ställer oss till svars om frågor kring kontinuitetsplanering.  

Miljöpartiet föreslår därför regionstyrelsen besluta 

att uppdra åt regionledningen och POK att återkomma med ett förslag till ett utskott under 
regionstyrelsen,  

eller att alternativt skapa en parlamentarisk grupp 

samt att utskottet/ parlamentariska gruppen får i uppdrag att noggrant följa upp frågorna och 
genomlysa respektive nämnds åtgärder och regelbundet lämna rapporter till regionstyrelsen. 

Ledamöter till gruppen/utskottet och partierna som nominerar bör informeras om att dessa 
personer kommer att genomgå en säkerhetsprövning innan de kan väljas in. 

För Miljöpartiet 

Monika Aune 
Ersättare och tjänstgörande ledamot i RS 2021-10-27 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 239 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 2021-10-27, kompletteringsval till Résau

Européen des Villes et Régions de lÉconomie Sociale och Specifika
samverkansrådet kultur och bildning

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   till ny ersättare i Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale 
utse Helena Bosved (MP) för tiden 2021-10-27 – 2022-12-31, samt 

att   till ny ersättare i Specifika samverkansråd kultur utse Inga-Britt Ritzman (S) för 
tiden 2021-10-27 – 2022-12-31. 

Skickas till 
Réseau Européen des Villes et Régions de l´Economie Sociale 
Specifikt samverkansråd kultur 
De valda 
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 240 Entledigande samt kompletteringsval till Stiftelsen Kungliga
Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 
Diarienummer: 21RS9569 

Sammanfattning 
En ny ledamot i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalen Loka ska utses 
efter Staffan Fors. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, Entledigande samt

kompletteringsval till Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka
 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och

Brunnsanstalten Loka

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   entlediga Staffan Fors som ledamot i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och 
brunnsanstalten Loka från den 31 december 2021. 

Skickas till 
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet 
Staffan Fors 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 241 Periodrapport september 2021
Diarienummer: 21RS2830 

Sammanfattning 
Resultatet per september uppgår till 673 miljoner kronor. Föregående år var resultatet 
för samma period 189 miljoner kronor. I resultatet ingår reavinster, orealiserade 
värdeförändringar av finansiella tillgångar, samt i år även kostnader för förändrat 
livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Om dessa poster exkluderas, 
uppgår det justerade balanskravsresultatet till 692 miljoner kronor i år jämfört med 
232 miljoner kronor för samma period 2020. 

Det prognostiserade helårsresultatet uppgår till 480 miljoner kronor. 
Helårsprognosen för det justerade balanskravsresultatet är 500 miljoner kronor. 
Motsvarande siffra för helår 2020 var 462 miljoner kronor. 
Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till en avvikelse mot budget med 
-262 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, periodrapport september 2021
 Region Örebro läns periodrapport september 2021

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

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna periodrapporten per september 2021. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 242 Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med
bilaga regionkansliets verksamhetsplan 
Diarienummer: 21RS8454 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen innehåller effektmål från regionfullmäktige med indikatorer och 
strategier enligt regionstyrelsens ansvar. Effektmålen och strategierna har 
konkretiserats med regionstyrelsens mål, indikatorer samt uppdrag. 
Verksamhetsplanen innehåller de ekonomiska förutsättningarna och budget för 
regionstyrelsens verksamheter. Verksamhetsplanen innehåller också 
internkontrollplan med risker och åtgärder. I bilaga finns Regionkansliets 
gemensamma verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, regionstyrelsens verksamhetsplan

med budget 2022 inklusive Regionkansliet
 Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 inklusive Regionkansliet

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonom Maria Persson 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Ola Karlsson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 242:1. 
Willhelm Sundman (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 242:2. 
Elin Jensen (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 2424:3. 
Monika Aune (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 242:4. 
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 242:5. 

Behcet Barsom (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   fastställa regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 med bilaga 
Regionkansliets verksamhetsplan samt 

att   omfördela 12 miljoner kronor från Omställning till Hälsovalsenheten för nytt 
avtal med Capio Läkargruppen AB. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 
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Skickas till 
Regionkansliet 
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_________________________________________ 
LIBERALERNA ÖREBRO LÄN 
702 12 Örebro 
orebrolan@liberalerna.se 

REGIONSTYRELSEN 27 OKTOBER 2021 

Särskilt yttrande ärende 7 
Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 

Då vi från styrelsens sida inte kan önska oss ett annat underlag än det Regionfullmäktige har 
beslutat att vi ska arbeta efter kommer vi yrka bifall till liggande förslag men ämnar här avlägga ett 
särskilt yttrande.  

Liberalerna yrkade på en annan budget i Regionfullmäktig än den som nu ligger till grund för 
styrelsens verksamhetsplan med budget för 2022. Om vår budget antagits där hade det underlag 
som vi nu i styrelsen arbetat utefter sett annorlunda ut. Enligt vår mening skulle förutsättningarna 
som en liberal budget erbjuder i större utsträckning stärka varje människas möjlighet till frihet att 
styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid.   

Med hänvisning till att vi inte kan ändra ett fullmäktigebeslut i styrelsen ställer vi oss bakom 
förslaget till beslut.   

För Liberalerna 

Willhelm Sundman 
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Från: Aune Monika, Politisk sekreterare MP Politisk ledning opposition
Till: Berglund Kristina, Regionkansliet Nämndsadministration
Ärende: Yttrande från MP - vp
Datum: den 27 oktober 2021 14:54:58

I juni 2021 lade MP fram en egen budget och vp för fullmäktige. MP anser att vårt förslag till budget är bättre
än majoritetens och borde därför ligga till grund för regionstyrelsens budget och vp.

Monika Aune
Miljöpartiet
Skickat från min iPad
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2021-10-27
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20211027, ärende 7
Diarienummer: 21RS8454

Särskilt yttrande över regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022 

Vid regionfullmäktiges budgetsammanträde i juni 2021 lade Vänsterpartiet fram ett eget 
alternativt förslag till budget och verksamhetsplan för 2022. Det innehåller ekonomiska 
ramar, förutsättningar, mål och uppdrag. 

Vi i Vänsterpartiet anser att vårt förslag till verksamhetsplan och budget är bättre och mera 
jämlik och jämställd än majoritetens förslag. Därför borde den legat till grund för 
regionstyrelsens verksamhetsplan och budget.

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsregionråd 

Sida 20 av 43

Bilaga § 242:5



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 243 Riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18,
omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda 
Diarienummer: 21RS35 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige beslutade 2018 att anta bestämmelsen om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) diarienummer 18RS6919. 
Regionstyrelsen utsågs i beslutet som pensionsmyndighet och har nu att besluta om 
tillämpningsanvisningar för OPF-KL. 

Riktlinjerna utgör bland annat tillämpningsanvisningarna för den praktiska 
hanteringen av de olika förmånerna i OPF-KL och förtydliganden samt enklare 
beskrivning av villkoren. 

OPF-KL gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller 
senare och som inte sen tidigare har pensionsrätt i Region Örebro län enligt tidigare 
avtal PBF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
I de fall förtroendevalda som har PBF från annan kommun i Örebro län och erhåller 
uppdrag i Region Örebro län kvarstår dessa i det avtalet som där gällde. 

Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 
procent av heltid. Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på 
deltid men omfattar mer än 40 procent av heltid. Med heltidspolitiker avses 
förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid. OPF-KL består av två delar: 

• Omställningsstöd
o Aktiva omställningsinsatser
o Ekonomiskt omställningsstöd
o Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

• Pensionsbestämmelser
o Avgiftsbestämd ålderspension
o Efterlevandeskydd
o Sjukpension
o Familjeskydd

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent i Region Örebro län 
omfattas av samtliga ovanstående förmåner. Fritidspolitiker med sammanlagda 
uppdrag under 40 procent omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och 
efterlevandeskydd. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, riktlinjer med

tillämpningsanvisningar OPF-KL omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

 Reviderat förslag till Riktlinjer med tillämpningsanvisningar OPF-KL
omställningsstöd och pension för förtroendevalda

 Riktlinjer och tillämpningsanvisningar gällande OPF-KL 18

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna riktlinjer med tillämpningsanvisningar för OPF-KL 18 
omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda samt 

att   arbetsutskottet ges delegation att besluta i frågor avseende omställningsstöd till 
förtroendevalda, i enlighet med vad som redan gäller avseende beslut i frågor 
avseende pensionsförmåner till förtroendevalda. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 244 Revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i Region
Örebro län 
Diarienummer: 21RS8863 

Sammanfattning 
Riktlinjerna ska ses över vart fjärde år och beslutades senast 2017. En översyn har nu 
gjorts. Riktlinjerna för bisysslor inom Region Örebro län (Regionen) gäller all 
verksamhet och alla anställda inom organisationen. 

Syftet med riktlinjerna är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara 
förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande med regionens 
verksamheter. 

Syftet är också att tydliggöra vad en bisyssla är och vilka bestämmelser som gäller. 

Med bisyssla avses varje syssla eller verksamhet som en medarbetare har vid sidan 
av sin anställning i Region Örebro län och som inte är hänförlig till privatlivet. 

Som chef i Region Örebro län utgör man en förebild för övriga medarbetare och det 
är därför av största vikt att respektive chef är särskilt restriktiv med eventuell egen 
bisyssla. För chefer regleras detta i anställningsavtalet. 

I riktlinjerna tydliggörs medarbetarens ansvar att anmäla bisyssla och chefens 
skyldighet att följa upp och besluta om bisyssla är godkänd eller skall förbjudas. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, revidering av riktlinjer för

bisysslor för anställda i Region Örebro län
 Reviderad Riktlinje för bisysslor i Region Örebro län

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar HR-direktör Maria Åkesson 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna redovisat förslag till revidering av riktlinjer för bisysslor för anställda i 
Region Örebro län samt 

att   den reviderade riktlinjen gäller från och med den 1 november 2021. 

Sida 23 av 43



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 245 Revidering av riktlinjer för förmåner vid anställdas besök i
hälso- och sjukvården 
Diarienummer: 21RS8865 

Sammanfattning 
För anställda inom Region Örebro län (regionen) har sedan många år tillbaka 
möjligheten funnits att få ersättning för besök i hälso- och sjukvården. Ersättningen 
hanteras och betalas ut via lön efter redovisning och attest av ansvarig chef. 
Ersättning sker upp till det så kallade högkostnadsskyddet. 
Förmånen är skattepliktig. 

Till riktlinjerna förs nu godkännande av ersättning till regionens anställda förutom 
för besök hos de som bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Örebro län, 
även ersättning för besök hos de privata vårdgivare som regionen finansierar. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, revidering av riktlinjer för

förmåner vid anställdas besök i hälso- och sjukvården
 Riktlinjer för förmåner vid anställdas besök i hälso- och sjukvården

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar HR-direktör Maria Åkesson 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna revidering av riktlinjer för förmåner vid anställdas besök i hälso- och 
sjukvården samt 

att   riktlinjen gäller från och med den 1 januari 2022. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 246 Handlingsplan Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-
2026 
Diarienummer: 21RS8736 

Sammanfattning 
Godkännande av Handlingsplan med tillhörande aktivitetslista för 
Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026. Remissversionen har under våren 
varit ute på remiss i alla samverkande organisationer (länets alla kommuner, 
Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet, Inera och Region Örebro län) varefter 
ett slutgiltigt förslag tagits fram. 

I november förra året tog regionfullmäktige beslut om Digitaliseringsstrategi för 
Örebro län 2021-2026 som stakar ut riktningen för det länsgemensamma arbetet 
kring digitalisering. För att möjliggöra flexibilitet och ett agilt arbetssätt har en 
handlingsplan tagits fram. Den är en målbild för att nå digitaliserings-strategins mål 
och innehåller förslag på organisering, aktiviteter och önskade resultat för Örebro län 
att prioritera som gemensamma områden med samverkande parter. Till 
handlingsplanen kommer årliga aktiviteter att tas fram för genomförandet inom de 
gemensamt beslutade områdena. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, handlingsplan

Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026
 Handlingsplan digitaliseringsstrategi Örebro  län 2021-2026
 Aktiviteter 2021-2022 Digitaliseringsstrategi

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar digitaliseringskoordinator Sandra 
Spjuth beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna Handlingsplan Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026. 

Skickas till 
Regionkansliet – Staben Digitalisering 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 247 Svar på revisionsrapport om Region Örebro läns
kontinuitetsplanering 
Diarienummer: 21RS482 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har granskat Region Örebro läns kontinuitetsplanering. 
Revisorerna kommenterar olika delar av frågan i sin rapport. Regionstyrelsen har 
givits möjlighet att lämna ett svar på rapporten. 

I korthet vill regionstyrelsen framföra att frågor om kontinuitetsplanering är viktiga, 
att planeringen bygger på de olika risk- och sårbarhetsanalyser som görs, att arbete 
pågår med kontinuitetsplanering i olika avseenden samt att det arbetet i olika 
avseenden behöver, och håller på att ytterligare utvecklas. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, svar på revisionsrapporten

Region Örebro läns kontinuitetsplanering
 Svar på revisionsrapporten Region Örebro läns kontinuitetsplanering
 Revisionsrapport - Granskning av Region Örebro läns kontinuitetsplanering

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar kanslichef Niklas Tiedermann 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   anta förslag till svar på revisorernas rapport. 

Skickas till 
Regionens revisorer 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 248 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. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, inrättande av ny funktion som

äldrevårdsöverläkare
 Protokollsutdrag HSN 2021-01-14 §2 Yttrande över IVOs beslut utifrån tillsyn

av medicinsk vård och behandling för äldre på särskilda boenden
 Region Örebro läns svar på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn av

regionens ansvar avseende medicinsk vård och behandling av äldre personer
boende på särskilt boende (SÄBO)

Upplysning 
Willhelm Sundman (L) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   en ny funktion som äldrevårdsöverläkare inrättas på Hälsoval, samt 

att   tillföra Hälsoval 760 000 kronor per helår för att fullfölja uppdraget (medel för 
utökning av specialistläkartjänst motsvarande 50 procent av en heltidstjänst). 
Finansieras genom en omfördelning av regionstyrelsens budget. 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Regionkansliet – Ekonomistaben 
Regional utveckling – Välfärd och Folkhälsa 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 249 Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialisttjänstgöring 
Diarienummer: 21RS7662 

Sammanfattning 
Regionerna har ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess 
finansiering. 

Nuvarande system behöver nu revideras till dagens kontext i syfte att möjliggöra att 
regionerna får större utväxling av sin finansiering till systemet. Revideringen ska 
även syfta till att överensstämma med Socialstyrelsens nya föreskrifter. 

Genom ett antal justeringar kan systemet anpassas till dagens situation. 
Förslagen på justeringar beskrivs i meddelandet från styrelsen för Sveriges 
kommuner och regioner som bifogas ärendet. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, revidering av det nationella

systemet för tandläkares specialisttjänstgöring
 Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar tandvårdschef Jenny Wiik 
beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsens beslutar 

att   godkänna det reviderade systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring. 

Skickas till 
Folktandvården 
Folktandvårdsnämnden 
Sveriges Kommuner och Regioner 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 250 Ansökan som Leverantör inom LOV psykoterapi
Diarienummer: 21RS7175 

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

Familjeterapeuterna SYD (organisationsnummer 556914-8686) har ansökt om att få 
bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig för leverantören är 
präst och legitimerad psykoterapeut, men saknar individualterapeutisk inriktning och 
kan därför inte bli aktuell som psykoterapeut inom uppdraget. Däremot har 
vederbörande en anställd person, med rätt kompetens och lång erfarenhet från Barn- 
och ungdomspsykiatrins öppenvård i Region Jönköpings län. I och med detta så 
uppfyller Leverantören samtliga kompetenskrav för vårdåtagandet. Mottagningen 
kommer att bedrivas på Nygatan 15, Örebro och kommer att vara öppen måndagar - 
fredagar klockan 08.00-21.00. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, ansökan som leverantör inom

LOV psykoterapi
 Ansökan psykoterapi inom LOV

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

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

att   ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med Familjeterapeuterna Syd AB. 

Skickas till 
Regionkansliet – Staben Hälso- och sjukvård 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 251 Prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och
frisktandvård år 2022 
Diarienummer: 21RS6544 

Sammanfattning 
Folktandvården redovisar ett förslag till ny prislista för allmäntandvård, specialist-
tandvård och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022. 
Folktandvårdens prislista fastställs av regionfullmäktige och baseras på själv-
kostnadsberäkningar på åtgärdsnivå. Prislistan innehåller cirka 250 åtgärder och 
omfattar all tandvård från undersökningar, röntgendiagnostik, sjukdomsbehandling, 
fyllningar till protetisk tandvård och implantat. Utgångspunkten är att alla verk-
samhetsgrenar inom Folktandvården ska bära sina egna kostnader och 
Folktandvården har för detta ändamål tagit fram en självkostnadsberäkningsmodell 
som baseras på tidsåtgång och materialförbrukning. Denna modell används vid 
beräkning av prisnivåer för respektive åtgärd. Subventioner mellan exempelvis 
barntandvård och vuxentandvård får inte förekomma. Det finns även krav på 
transparens i bestämmelserna om särredovisning som innebär att varje verksamhets-
gren måste kunna redovisa sina egna intäkter och kostnader. Särredovisningen är en 
del av årsbokslutet för Region Örebro län. 

Folktandvården har i arbetet med förslag till ny prislista beaktat förhållandet till 
prisnivåerna hos landets övriga Folktandvårdsorganisationer och regioner samt också 
de justerade nivåerna för referenspriserna som ingår i den statliga tandvårds-
försäkringen. Referenspriserna är statens riktpris för storleken på den statliga 
subventionen för tandvård. Referenspriserna kommer att justeras upp med i genom-
snitt 2,32 procent från och med januari 2022. 

De senaste tre åren har justeringen av priserna för Folktandvården i Region Örebro 
län legat på nivå 1,5-1,9 procent, vilket har medfört att prisnivåerna för 
Folktandvården Region Örebro län numera harmoniserar med det nationella 
medianpriset för de åtgärder som ingår i den statliga tandvårdsförsäkringen. 

Förslaget till ny prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och frisktandvård 
innebär en genomsnittlig höjning för alla åtgärder på 1,6 procent. 
Folktandvårdsnämnden ges också mandat att fatta beslut om tillfälliga taxor i 
samband med kampanjer och liknande. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, prislista för allmäntandvård,

specialisttandvård och frisktandvård år 2022
 Förslag Folktandvårdens prislista 2022
 Urval av åtgärder jämförda med alla regioner-landsting inför 2022-års prislista
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar tandvårdsdirektör Idakajsa Sand 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) yrkar att taxorna inom bastandvården för åtgärderna 101-116 ska 
vara oförändrade enligt 2021 års taxor, bilaga §251. 

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

Reservationer 
Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt eget 
yrkande. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   godkänna redovisat förslag till prislista för allmäntandvård, specialisttandvård 
och frisktandvård som ska gälla från och med 15 januari 2022, samt 

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

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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2021-10-27
Vänsterpartiet region Örebro län

Regionstyrelsen 20211027, ärende 16
Regionfullmäktige 20211207
Diarienummer: 21RS6544

Särskilt yrkande över prislista för allmäntandvård, specialisttandvård och 
frisktandvård år 2022

Tänderna är en del av kroppen och är viktiga också för det allmänna hälsotillståndet och 
därför ska tandvården också omfattas av högkostnadsskyddet inom hälso- och sjukvården. 
Detta är dock en fråga som bäst löses på nationell nivå, vilket Vänsterpartiet föreslår i sitt 
nationella budgetförslag.

Vår inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så 
att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård.

I majoritetens förslag till ny prislista för år 2022 för bl.a. allmäntandvård, föreslår man en 
höjning på 2,32 procent. Vi i Vänsterpartiet tycker att priserna för de åtgärder ”101-116” och 
som berör basundersökning, tandläkare, tandhygienist, förebyggande tandvård och 
hälsofrämjande åtgärder ska vara oförändrade.

Vänsterpartiet föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige besluta:

1- att taxorna inom bastandvården för de åtgärderna ”101 - 116” ska vara oförändrade
enligt 2021-års taxor.

För Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Jihad Menhem
Jihad Menhem, Oppositionsregionråd 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 252 Remissvar – Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44
Diarienummer: 21RS7370 

Sammanfattning 
Region Örebro län har givits möjlighet att besvara remiss för 
Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44. Region Örebro län välkomnar initiativ för 
att främja tillgänglighet, men uppfattar att direktivet i liten omfattning kommer att 
direkt beröra vår kärnverksamhet. 

Region Örebro län har inga större invändningar mot Tillgänglighetsdirektivet (SOU 
2021:44), men i den mån exempelvis upphandling av hjälpmedel berörs, utgår 
Region Örebro län från att dessa förändringar kommer att följas av tydliga direktiv 
och information. Rådet för funktionshinderfrågor ställer sig i huvudsak bakom det 
remissvar som lämnats av organisationen ”Funktionsrätt Sverige”. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, svar på remissen

Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44
 Svar på remissen Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44
 Bilaga 1 remiss - följebrev e-post
 Bilaga 2 remiss - Tillgänglighetsdirektivet

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar jämställdhetsstrateg Anna Swift 
Johannison beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna förslaget till svar som Region Örebro läns svar till 
Socialdepartementet. 

Skickas till 
Socialdepartementet 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 253 Utvärdering av Region Örebro läns arbete under pandemin
Diarienummer: 20RS10280 

Sammanfattning 
Regionstyrelsen beslutade i oktober 2020 att ge regiondirektören i uppdrag att 
genomföra en utvärdering av Region Örebro läns arbete under pandemin. 

Styrelsen angav att utvärderingen i huvudsakligen ska inriktas på ett antal 
huvudområden. Till dessa ska räknas styrning och ledning, hälso- och sjukvård 
inklusive smittskydd och vårdhygien, samverkan med andra (kommuner, regioner 
och andra organisationer) samt hur övriga verksamheter inom Region Örebro län har 
kunnat genomföra sina huvudsakliga uppgifter under pandemin. Inom ramen för 
dessa områden ska nödvändigt stöd i form av materialförsörjning, IT, lokaler, 
lokalvård, måltider, transporter, tolkning och annan service ingå, i den mån det är 
relevant för att kunna utvärdera de angivna områdena. Även kommunikations- och 
HR-aspekter liksom arbetsmiljöfrågor ska beaktas som del av de nämnda områdena. 

Regiondirektören har sedan givit företaget KPMG AB i uppdrag att mot bakgrund av 
regionstyrelsens beslut genomföra utvärderingen. Regionstyrelsen har före 
sommaren fått en delrapport avseende vissa delar av uppdraget. KPMG:s slutliga 
rapport är nu klar. Regionstyrelsen föreslår dels besluta att ta emot utvärderingen, 
dels besluta att ge regiondirektören i uppdrag att till styrelsen återkomma med 
förslag på beslut med anledning av vad som framgår av utvärderingen. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, utvärdering av Region Örebro

läns arbete under pandemin
 Slutrapport lärande utvärdering covid-19 Region Örebro län

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar Veronica Hedlund och Jonas 
Andersson, KPMG beslutsunderlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ta emot utvärderingen samt 

att   ge regiondirektören i uppdrag att till styrelsen återkomma med förslag på beslut 
med anledning av vad som framgår av utvärderingen. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 254 Kulturpris och kulturstipendier 2021
Diarienummer: 21RS5962 

Sammanfattning 
Region Örebro län delar sedan 1963 årligen ut kulturstipendium och kulturpris för att 
uppmärksamma organisationens 100-åriga tillvaro från 1863. Till följd av pandemin 
har en ökning gjorts av den totala summan som fördelas 2021 till kulturstipendiater 
och kulturpris. Totalt fördelas 90 000 kronor per år till flera kulturstipendiater. Ett 
kulturpris, som består av 70 000 kronor och ett kulturföremål, delas också ut. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar kulturchef Katarina Strömgren Sandh 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) och Monika Aune (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   tilldela 2021 års kulturpris till Kathie Pettersson, samt 

att   tilldela 2021 års kulturstipendium till Magnus Wahman, Emelie Sjöström, 
Lisbeth Axelsson, Kristina Collén, Whispering band och Jonas Hedlund. 

Skickas till 
Pris- och stipendietagare 
Samtliga sökande 
Regionkansli – kommunikation 
Regionkansli - ekonomi 
Kultur och ideell sektor - kommunikatör 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 255 Revidering av Örebro läns kulturplan inför 2022
Diarienummer: 21RS5210 

Sammanfattning 
Örebro läns regionala kulturplan är en plan för utvecklingen av länets kultur 2022-
2023 och en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin. Den är också en 
viktig del av kultursamverkansmodellen och ligger till grund för fördelningen av 
statliga och regionala kulturmedel. Kulturplanen ska genomgå en årlig revidering. 

Det har varit möjligt att lämna in förslag på revideringar inför 2022 mellan 1 mars 
och 14 maj 2021. De inkomna förslagen berör uppdrag/utvecklingsmål för Stadra 
teater, musikfrämjande verksamhet, filmfrämjande verksamhet, regional 
biblioteksutveckling, litteraturfrämjande verksamhet och främjandeverksamhet bild 
och form. 

Stadra teaters text föreslås revideras för att på ett tydligare sätt beskriva verksamhet, 
uppdrag och utvecklingsmål 2020-2023. Övriga revideringar föreslås med anledning 
av den utveckling som har skett inom verksamheterna för musikfrämjande, 
filmfrämjande, regional biblioteksutveckling, litteraturfrämjande och främjande av 
bild och form. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, revidering av Örebro läns

kulturplan inför 2022
 Förslag på revidering av Region Örebro läns kulturplan inför 2022

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Lena Adem 
beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Regionstyrelsen enades om att göra en redaktionell ändring och stryka år 2021 på 
sidan 2 i underlaget. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att   Region Örebro läns Kulturplan 2020-2023 revideras enligt redovisat justerat 
förslag för att gälla från 2022. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Sida 37 av 43

Skickas till 
Regionfullmäktige 



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 256 Minimikrav på lokaler ur ett barnrättsperspektiv i Region
Örebro län 
Diarienummer: 21RS7814 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Förändringen är av avgörande 
betydelse för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken. 
Folktandvårdens ledningsgrupp beslutade under år 2020 om minimikrav för lokaler 
ur ett barnrättsperspektiv. Det beslutet gjorde att fler verksamheter, bland annat 
avdelning lokalplanering, Regionservice, började diskutera möjligheten att införa 
regionövergripande krav på lokaler utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Avdelning lokalplanering leder planeringen vid om- och nybyggnationer av lokaler. 
I deras arbete med planering av lokaler, skylt och inredning finns ett behov av 
tydliga riktlinjer för hur lokalerna ska anpassas för barn. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, minimikrav på lokaler ur ett

barnrättsperspektiv i Region Örebro län
 Minimikrav för lokaler ur barnrättsperspektiv

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar folkhälsostrateg Mia Norlin och 
avdelningschef lokalplanering Lena Jangentorp beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Monika Aune (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   ställa sig bakom föreslagna minimikrav samt 

att   ge regiondirektören i uppdrag att mot bakgrund av hur frågan beaktas i arbetet 
med budget- och verksamhetsplaner, låta implementera minimikraven. 

Skickas till 
Regionkansliet – Staben Hållbar utveckling 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 257 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 

1. Regiondirektören har fattat beslut om förläning av avtalsperioden avseende 
fordonsleasing, 19RS2347.

2. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av förordnade som hållbarhets-
chef 2022-02-01 - 2026-01-31.

3. Regiondirektören har fattat beslut om tilldelning av klimatväxlingsbidrag, 
21RS8895.

4. Regiondirektören har undertecknat ansökan om tillstånd avseende brandfarliga och 
explosiva varor, 21RS8015.

5. Regiondirektören har undertecknat förlikningsavtal mellan Region Uppsala, 
Region Västmanland, Region Dalarna, Region Örebro län, Region Sörmland och 
Apotekstjänst i Sverige AB, 21RS9181.

6. Regionservice har överlämnat sammanställning över beslut om bisyssla, 
21RS1939-6.

7. Regionservice har överlämnat sammanställning över beslut om tillsvidare-
anställningar, 21RS979-13.

8. Områdeschef för område nära vård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS8126, 
21RS8127, 21RS8352, 21RS9563.

9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om rätt till övertidsersättning för 
läkare inom vaccination och smittspårning, 20RRS13628-27.

10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärd för att upprätthålla 
verksamheten inom akutmottagningen och hemodialysmottagningen vid 
Universitetssjukhuset Örebro, 21RS8478.

11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om lönesättning dubbla 
specialiteter, 21RS8200.

12. Områdeschefen för Regionhälsan har fattat beslut om tillsvidareanställningar, 
21RS7317, 21RS6874, 21RS6762, 21RS6950, 21RS7072. 

Meddelandeärenden: 

1. Månadsrapport och innehavsrapport finansmedelsportfölj september 2021.
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

2. Protokoll
- Varuförsörjningsnämnden, 2021-09-09.

3. Länsstyrelsen i Örebro län har överlämnat
- 18FS 2021:14, tillfälliga sjöföreskrifter om förbud mot båttrafik på Bottenån i
Lindesbergs kommun.

4. Förfrågan från ägarna i Tåg i Bergslagen AB om gemensam utredning för en mer
robust och kostnadseffektiv tågtrafik.

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-10-27, anmälnings- och

meddelandeärenden
 Finansrapport Örebro september 2021
 Innehavsrapport september 2021
 Varuförsörjningsnämnden protokoll 21-09-09
 18FS 2021 14, Tillfälliga sjöföreskrifter om förbud mot båttrafik på Bottenån i

Lindesbergs kommun
 Förfrågan om gemensam utredning
 Beslut om tilldelning av klimatväxlingsbidrag

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

att   godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 258 Regiondirektörens information

Regiondirektörens information: 

Aktuellt storregional och nationell nivå 

Vaccinationsöverenskommelse 
Sveriges Kommuner och Regioner kommer inom kort med en ny 
vaccinationsöverenskommelse. 

Gemensam upphandling av hyrpersonal 
Arbetet med gemensam upphandling av hyrpersonal pågår. 

Varuförsörjningsnämnden 
Samtliga medlemmar förordar ett fortsatt samarbete inom varuförsörjning. Arbetet 
med att ta fram underlag för ny upphandling av leverantör av förbrukningsmaterial 
har påbörjats. 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 
Verksamheten startar den 1 november i Umeå, i februari startar verksamheten i 
Göteborg och på Arlanda. En översyn av förbundsordningen har påbörjats. En 
remissversion planeras att skickas ut under vinter/våren 2021-2022. Avtal ska 
tecknas mellan kommunalförbundet och aktuella regioner avseende medicinska 
resurser. 

Aktuellt regional nivå (samverkan kommun, länsstyrelse, universitet) 

Covid-19 
Information ges om aktuellt läge. I Örebro län är smittspridningen fortsatt låg. 
Belastningen i sjukvården är mycket låg och understiger Folkhälsomyndighetens 
scenario 0. Vidare redovisas andelen vaccinerade per åldersgrupp och antal som fått 
dos 3. Arbete pågår tillsammans med kommunerna i länet för vaccinering av 12-15 
åringar. Det finns olika lösningar som ser olika ut i kommunerna och skolorna. 

Kollektivtrafikavtal 
Arbetet med en översyn/utvärdering av kollektivtrafikavtal med länets kommuner 
pågår. Målet är att de nya avtalen ska gälla från och med 2023-01-01. 

Regional utvecklingsstrategi 
Remissammanställning pågår nu för arbetet med en översyn/revidering av regional 
utvecklingsstrategi (RUS). 

Aktuellt internt 

Tillfälligt arbete på annan plats som en del av normalsituationen 
Medarbetare som kommer överens med sin närmsta chef kan tillfälligt arbeta på 
annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 
Diskussion pågår med medlemmarna i den gemensamma nämnden avseende hur det 
överskott som nämnden har ska fördelas till respektive medlem. 

JO-anmälan 
För att öka vaccinationsgraden skickade Region Örebro län tidigare i år ut brev till 
de i länet som inte vaccinerat sig mot covid-19. Nu har personer som fått brevet 
anmält regionen till Justitieombudsmannen. 

Sida 42 av 43



Protokoll 

Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

§ 259 Regionstyrelsens seminarium, presentation av nämndernas
verksamhetsplaner med budget 2022 utifrån regionstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Sammanfattning 
Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda 
tråden” mellan regionfullmäktige och nämnderna samt handlingsplaner för ekonomi i 
balans, ska nämnderna presentera uppföljning av verksamhetsplan med budget 2021 
samt verksamhetsplan med budget 2022. 

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Nina Höijer (S), områdeschef Trafik och 
samhällsplanering Johan Ljung och ekonomichef Heléna Luthman, ordförande i 
regional tillväxtnämnd Irén Lejegren (S), förvaltningschef Petter Arneback, 
ordförande i kulturnämnden Torbjörn Ahlin (C) och områdeschef Kultur och ideell 
sektor Katarina Strömgren Sandh presenterar respektive nämnds uppföljning av 
verksamhetsplan med budget 2021 utifrån nämndens delårsrapport per 31 juli, 
verksamhetsplan med budget 2022, vad nämnden ska vidta för åtgärder för att 
uppfylla regionfullmäktiges effektmål och strategier och uppföljning av 
handlingsplan för ekonomi i balans samt fortsatt planering i de fall nämnden 
redovisar underskott år 2021. 

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsunderlag 
 Agenda RS seminarium okt nov 2021
 Verksamhetsplan med budget 2022 Samhällsbyggnadsnämnden
 Verksamhetsplan med budget 2022 Regional tillväxtnämnd
 Verksamhetsplan med budget 2022 Kulturnamnd PRELIMINÄR
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	Namn_2: Magnus
	Efternamn_2: Danielsson
	Förslaget: Låt Transport & Logistikenheten sköta patienttransporterna inom USÖ
	Motivering: År 2008 släpptes en bok om min nuvarande arbetsplats, Transport & Logistikenheten vid USÖ. Bokens titel är "Riddarna på Transportcentralen", och är skriven av Patrik Söderman, tidigare anställd. Boken är enligt Söderman ingen pamflett i syfte i att beskriva vården, utan den handlar om den yrkeskategorin som oftast inte nämns i politiska diskussioner. I min mening är detta bra - ty dessa diskussioner bådar sällan gott. Så även i detta fall, och det är därför som jag lämnar in detta medborgarförslag. Det har kommit mig och mina kollegor till kännedom att det har fattats beslut om att omorganisera inom Regionservice Område Försörjning på så vis att Vårdnära Service ska ta över ansvaret för patienttransporter inom Universitetssjukhuset Örebro. Jag ser oroligt på detta, eftersom att jag vet hur viktigt mitt arbete är. Den främsta anledningen till att jag vill se detta beslut ändras är eftersom att patienttransporterna fungerar bra idag. Vi slog nyligen rekord, antalet utförda transporter uppnådde 5699 under en månad, varav 100 % skedde inom avsedd tid. En annan viktig anledning är att jag är osäker på om beslutsfattare har gjort en erforderlig undersökning om hur organisationen kring patienttransporter ser ut vid Sveriges 6 andra Universitetssjukhus.
Vårdnära Service är en ny organisation med höga ambitioner om att göra det möjligt för många yrkeskategorier inom vården att arbete i toppen av sin kompetens, men behovet av patienttransporter har funnits ända sen sjukhuset blev stort. Detta oroar mig eftersom att detta utökade ansvar för patienttransporter för VNS kommer att försvåra VNS:s skall-krav om att vara kostnadsneutralt, och därmed förvrida kostnadsbilden vid en förmodad utvärdering. I Region Norrbotten upphörde VNS i början av 2020. Oroväckande anekdot eller förebådning? Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering har sedan 2018 inte identifierat någon systematisk översikt som utvärderat vilken effekt införande av VNS har på patienter, sjuksköterskor, eller undersköterskor. Om ett framtida beslut skulle fattas om att omorganisera eller börja spara in inom VNS i Region Örebro Län så skulle detta kunna drabba vårdpersonalen i slutändan, vilket jag och mina kollegor vill undvika. I Region Norrbotten anställdes 6 patienttransportörer, och möjligheten att anställa vårdbiträden (som på Sahlgrenska) är något som utreds.
Utifrån min och mina kollegors trivsel som transportörer på Transport & Logistikenheten vid USÖ, och min egna skeptiska syn till breddinförandet av VNS så hoppas jag ha kunnat få er att förstå att arbetet med patienttransporter vid USÖ ej kan läggas på en så ny organisation. Jag hoppas därför att Regionfullmäktige tar ett beslut om att låta Transport & Logistikenheten ta hand om patienttransporter.




