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Tjänstgörande ledamöter
Andreas Svahn (S) (ordförande)
Behcet Barsom (KD) (vice ordförande)
Ola Karlsson (M) (2:e vice ordförande)
Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Joakim Carlsson (S)
Sebastian Cehlin (M)
Willhelm Sundman (L)
Elin Jensen (SD)
Patrik Nyström (SD)
Jihad Menhem (V)
Inga-Lill Bergensten (KD) ersätter Nina Höijer (S)
Charlotte Edberger (C) ersätter Torbjörn Ahlin (C)
Monika Aune (MP) §§260-297 ersätter Mats Gunnarsson (MP)
Närvarande ersättare
Oskar Svärd (M)
Pär-Ove Lindqvist (M)
Birgitta Malmberg (L)
Gunilla Fredriksson (SD)
Fredrik Dahlberg (SD)
Jessica Carlqvist (V)
Övriga närvarande
Rickard Simonsson, regiondirektör
Lennart Frommegård, ekonomidirektör
Niklas Tiedermann, kanslichef
Per Marcusson, nämndsekreterare
Carl Olsson, pressansvarig §§260-297
Kristina Berglund, nämndsekreterare
Alesia Goncharick, politisk sekreterare (S)
Stefan Nilsson, politisk sekreterare (V)
Bo Ammer, politisk sekreterare (SD)
Richard Säfström, verksamhetsutvecklare §268
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Innehållsförteckning
§260
§261
§262
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§264
§265
§266
§267
§268
§269
§270
§271
§272
§273
§274
§275
§276
§277
§278
§279
§280
§281
§282
§283

Protokollsjustering
Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L),
Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L) om utlokalisering av
verksamheter från Örebro stad
Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP)om att upprätta en konkret handlingsplan för
att uppnå energi och klimatmålen i energi- och klimatprogrammet
2021-2025
Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L),
Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L) om rätten till fast
läkarkontakt ska tydliggöras
Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) om att förbättra för finsktalande i regionen
Anmälan av medborgarförslag om trygg anhalt för Länsbussar i city
kvällstid
Kompletteringsval till Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och
brunnsanstalten Loka
Entledigande samt kompletteringsval till Stiftelsen Activa i Örebro län
Slutrapport projekt Nytt ekonomisystem i Region Örebro län
Fördelning av statsbidrag till regionerna för att utöka
läkarkompentensen i äldreomsorgen
Bidrag till samordningsförbunden för 2022
Klassificering av driftsstöd 2022 till Örebro Läns Flygplats AB enligt
allmänna gruppundantaget (GBER)
Ersättning till privata vårdcentraler för merkostnader kopplade till
covid-19
Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021 och 2022
Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021 och
2022
Tilläggsavtal för nytt vårdinformationssystem med leverantören
Cambio
Förlängning av projektmedel till föreningen Livsgnistan stöd för
cancerpatienter i Örebro län
Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Svar på revisionsrapporten Granskning av hemsjukvårdsinsatser med
fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden
Svar på revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Revidering av förfrågningsunderlag inom Lagen om valfrihetssystem
(LOV) psykoterapi 2022
Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län år 2022
Bedrivande av vårdverksamhet inom psykoterapi enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) Örebro län
Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden
2022
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Ersättning för tandvård för barn och unga år 2022
Beslut med anledning av gjord utvärdering av Region Örebro läns
arbete under pandemin
Svar på ledamotsinitiativ från Monika Aune (MP) angående inrättande
av politiskt organ för kontinuitetshanteringsfrågor
Ägaranvisning samt finansiering av Almi Företagspartner Mälardalen
AB år 2022
Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 20222025
Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro än 2020-2023
Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i
Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om upprättande av
samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU genom
forskningsstationen Grimsö
Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för skydd mot
bältros för äldre
Besvarande av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka tillgången
och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Daniel Spiik (SD), Bo
Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQ-certifiering
Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD), Bo
Ammer (SD) och Oscar Lundqvist (SD) om att utreda en
förbedömningsmottagning till akutmottagningarna
Anmälnings- och meddelandeärenden
Regiondirektörens information
Regionstyrelsens seminarium, presentation av nämndernas
verksamhetsplaner med budget 2022 utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt
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§ 260 Protokollsjustering
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ordföranden och Elin Jensen (SD) justerar dagens protokoll med
Jihad Menhem (V) som ersättare.
Protokollet ska vara justerat senast den 7 december 2021.
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§ 261 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
Diarienummer: 21RS10108
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) har inkommit med en motion om utlokalisering av verksamheter från
Örebro stad.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet – staben Administration, juridik och
säkerhet för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, anmälan av motion från (L) om
utlokalisering av verksamheter från Örebro stad
• Motion - Utlokalisering av verksamheter från Örebro stad, bilaga § 261
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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§ 262 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP)om att upprätta en konkret
handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i energioch klimatprogrammet 2021-2025
Diarienummer: 21RS10192
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 22 oktober 2021 om att upprätta
en konkret handlingsplan för att uppnå energi- och klimatmålen i energi- och klimatprogrammet 2021-2025.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling, Område energi och klimat för
stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, anmälan av motion från (MP) om
att upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi- och klimatmålen i
energi- och klimatprogrammet 2021-2025
• Motion - Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen i
energi- och klimatprogrammet 2021-2025, bilaga § 262
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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Bilaga § 262

TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO

MOTION

2021-10-22

Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och
klimatmålen
Extremvädret sommaren 2018 blev en väckarklocka för många. Plötsligt blev det
tydligt för var och en vilka effekter uppvärmningen av planeten kan få. Parisavtalets
slutsatser om en begränsning av uppvärmningen till högst 2 grader till fick en klarare
innebörd. Överdödligheten i Sverige steg också vid den krisen.
Krafttag krävs alltså för att anpassa men också för att vända utvecklingen.
Människan måste hejda uppvärmningen av planeten och det enda sättet är att
minska utsläppen av klimatfarliga gaser. FN:s klimatpanel talar om att
mänskligheten har cirka 10 år på sig att göra drastiska åtgärder för att sänka de
fossila utsläppen. SMHI prognosticerar att om trettio år är vädret under sommaren
2018 det normala sommarklimatet på våra breddgrader.
Nu har Regionen och Länsstyrelsen för Örebro län antagit ett energi- och
klimatprogram för de kommande fem åren som till största delen följer de nationellt
antagna målen. Likaså har samverkan inletts med näringslivet i ett klimatråd. Det är
bra men en viktig pusselbit saknas. Vi måste göra verkstad för att uppnå målen och
det kräver en konkret handlingsplan för vårt interna arbete. Handlingsplanen måste
dock redovisas och revideras.

Miljöpartiet föreslår fullmäktige
att ge regionstyrelsen i uppdrag att upprätta en konkret handlingsplan
med årliga insatser för att uppnå de mål som finns uppsatta i det nya
energi- och klimatprogrammet.
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att handlingsplanen sträcker sig hela vägen fram till 2030 och revideras
vart annat år.
att resultaten från insatserna redovisas varje år i anslutning till
årsredovisningen.

Mats Gunnarsson

Monika Aune
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§ 263 Anmälan av motion från Willhelm Sundman (L), Anna
Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik Askhem (L)
om rätten till fast läkarkontakt ska tydliggöras
Diarienummer: 21RS10580
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L), Anna Ågerfalk (L), Birgitta Malmberg (L) och Fredrik
Askhem (L) har inkommit med motion om att rätten till fast läkarkontakt ska
tydliggöras.
Motionen har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, anmälan av motion från (L) och
rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras
• Motion - Rätten till en fast läkarkontakt ska tydliggöras, bilaga § 263
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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§ 264 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att förbättra för
finsktalande i regionen
Diarienummer: 21RS10593
Sammanfattning
Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) har inkommit
med motion om att förbättra för finsktalande i regionen.
Motionen har överlämnats till Regionkansliet - staben Hållbar utveckling för stöd i
beredningen.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, anmälan av motion från (MP) om
att förbättra för finsktalande i regionen
• Motion - Förbättra för finsktalande i Regionen, bilaga § 264
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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Bilaga § 264

Motion till Regionfullmäktige Örebro Län

Örebro 2021-11-02

Förbättra för finsktalande i regionen
I Sverige finns fem stycken minoritetsspråk varav finska är ett. Orsaken är det stora antalet
inflyttade från Finland under olika delar av historien och våra nära band till vår granne i öster.
Region Örebro län och flera av våra kommuner är inräknade i finskt förvaltningsområde. Det
innebär att vi skall kunna ge service till finsktalande (på samma sätt som alla andra
medborgare) men när man går in på vår hemsida finns ingen flik för de som vill få
information på finska. Däremot finns flikar för de som vill läsa på engelska och lättläst
svenska.
Det känns väldigt underligt då vi både som region har det ansvaret och flera kommuner i vårt
län, tex Laxå, Degerfors, Hällefors och Örebro har formell status som finsktalande
förvaltningsområde.
I dagens digitala värld borde detta vara relativt enkelt att lösa.
Miljöpartiet de gröna föreslår därför fullmäktige besluta
Att ge regionledningen i uppdrag att skyndsamt förbättra regionens kommunikation för
finsktalande på hemsidorna och i andra kanaler.
Att finsktalande skall ha möjlighet att få information av finsktalande personal via 1177.
Att skriftlig information skall göras tillgänglig på vårdcentraler och sjukhus i de kommuner
som ingår i finsktalande förvaltningsområde.

Mats Gunnarsson

Monika Aune

Fredrik Persson
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§ 265 Anmälan av medborgarförslag om trygg anhalt för
Länsbussar i city kvällstid
Diarienummer: 21RS10840
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den
10 november 2021 trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för beredning.
Beslutsunderlag
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, anmälan av medborgarförslag om
trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid
• Medborgarförslag om trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid, bilaga § 265
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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Bilaga § 265
49:411k

Region Örebro län

2 (2)

MEDBORGAR FÖRSLAG
Namn

Annemarie

Efternamn

Kosmowski

Förslaget (Kortfattat namn)
Trygg anhalt för Länsbussar i city kvällstid

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)

Mitt förslag gäller linjesträckorna för länsbussarna i Örebro.
Om man är bosatt på landsbygden utanför Örebro och t.ex. ska ut och äta, gå på teater, bio , fest
eller liknande bör man kunna ta bussen hem på ett enkelt och tryggt sätt.
För egen del handlar det om länsbuss 522 men förslaget gäller samtliga länsbussar.
De flesta retaurangerna ligger omkring Stortorget/Stallbacken. Vid hemfärd från stan måste jag
gå till Södra station, Resecentrum eller USÖ. Detta är ett resultat av den nya linjesträckningen
för länsbussarna. Med stopp endast på dessa hållplatser gör att man spar in ett antal minuters
resetid jämfört med tidigare sträckning då bussen passerade genom stan.
Med anledning av rådande läge i centrala Örebro är det otänkbart för mig att passera Krämaren
och gå ned till mörkret vid Södra station.
Lika otänkbart är det för mig att passera Järntorget för att ta mig till Resecentrum. Vid
Resecentrum avgår bussen dessutom från en hållplats långt söderut, vilken ligger väldigt ensligt
och mörkt till.
Till USÖ är det orimligt långt att gå.
Tyvärr är det idag obehagligt att gå dessa sträckor även i sällskap.
Visserligen kan jag åka taxi för 700 kr. Mot bakrund av bl.a. kostnaden för detta slutar det alltid
med att jag struntar i vinet och tar bilen. Samtliga länsbor bör ha samma möjlighet att delta i det
sociala livet i centrala Örebro.
FÖRSLAG:
LÄT BUSSARNA, EFTER KL 18, PASSERA CITYKÄRNAN OCH STANNA TILL VID ETT PAR
LÄMPLIGA PLATSER.
Det vore trygghetsskapande om fler vuxna rörde sig naturligt i city, vilket skulle bli effekten om
det fanns busshållplatser där.
Efter kl 18 tiden lider inte arbetspendlarna av den något längre restiden.
Den tidigare hållplatsen vid konserthuset var inte särskilt trygg den heller, helt avsides och
ensligt, så den ser jag inte som ett bra alternativ.

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

wwwsegionorebrolan.se
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§ 266 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 2021-11-23, kompletteringsval till styrelsen i
stiftelsen Kungliga Gyttjebad och brunnsanstalten Loka
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att till ny ledamot utse Niklas Tiedermann i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och
brunnsanstalten Loka för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31.
Skickas till
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
Niklas Tiedermann
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§ 267 Entledigande samt kompletteringsval till Stiftelsen Activa i
Örebro län
Diarienummer: 21RS10961
Sammanfattning
En ny ordförande i stiftelsen Activa i Örebro län ska utses efter Marianne Skinnars
Bruno.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, entledigande samt
kompletteringsval till styrelsen i stiftelsen Activa
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att entlediga Marianne Skinnars Bruno som ordförande i Stiftelsen Activa i Örebro
län från och med den 31 december 2021, samt
att till ny ordförande utse Maria Åkesson i Stiftelsen Activa i Örebro län från och
med 2022-01-01.
Skickas till
Stiftelsen Activa i Örebro län
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
Marianne Skinnars Bruno
Maria Åkesson
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§ 268 Slutrapport projekt Nytt ekonomisystem i Region Örebro län
Diarienummer: 18RS2389
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutar den 24 april 2018 att Region Örebro län (Regionen) ska
upphandla och införa ett nytt ekonomisystem med integrerad modul för beställning
och hantering av leverantörsfakturor. Regionstyrelsen tilldelade den 11 juni 2019,
CGI Sweden AB, uppdraget att leverera ett nytt ekonomisystem till Regionen (dnr
18RS9111). Avtalets giltighetstid sträcker sig från 1 november 2019 till 1 november
2029 (totalt 10 år) med option för Regionen om förlängning till 1 november 2039
(totalt 10 år).
Projektet har haft en intern huvudprojektplan som sedan under det praktiska
systeminförandet tillsammans med systemleverantör förtydligades i en separat
projektplan för införandeprojektet. Projektet lämnar nu en slutrapport över
införandet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, Slutrapport projekt Nytt
ekonomisystem i Region Örebro län
 Slutrapport för projekt nytt ekonomisystem i Region Örebro län
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetsutvecklare Richard
Säfström beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten projekt Nytt ekonomisystem i Region Örebro län.
Skickas till
Regionkansliet – Staben Ekonomi

Sida 19 av 82

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-23

§ 269 Fördelning av statsbidrag till regionerna för att utöka
läkarkompentensen i äldreomsorgen
Diarienummer: 21RS7613
Sammanfattning
Region Örebro län (Regionen) har tilldelats ett nytt statsbidrag för att utöka läkarkompetensen i äldreomsorgen (9 184 634 kronor för 2021 och 2022). Regionen har
tagit fram förslag på åtgärder för att genomföra detta. Åtgärderna utförs inom
Hälsovalsenhetens verksamhet varför statsbidraget fördelas till Hälsovalsenheten.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, fördelning av statsbidrag till
regionerna för att utöka läkarkompetensen i äldreomsorgen
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att fördela statsbidraget för att utöka läkarkompetensen i äldreomsorgen till
Hälsovalsenheten för att genomföra planera åtgärder.
Skickas till
Regionkansliet – Hälsovalsenheten
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§ 270 Bidrag till samordningsförbunden för 2022
Diarienummer: 21RS10428
Sammanfattning
De finansiella samordningsförbunden har äskat om medlemsbidrag för år 2022. Två
av fyra förbund har äskat om ökade bidrag (med 1 102 000 kronor) jämfört med
tidigare år och två av förbunden om oförändrat bidrag. Försäkringskassan har ännu
inte beslutat om statlig medelstilldelning för samordningsförbunden 2022. Region
Örebro län avser att lämna oförändrade bidrag till samtliga fyra samordningsförbunden, totalt 5 698 000 kronor.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, bidrag till samordningsförbunden
2022
 Medelstilldelning för SOFINT helåret 2022
 Samordningsförbundet Degerfors Karlskoga ansökan Region Örebro län 2022
 Samordningsförbundet Sydnärkes äskande av medel för 2022
 Äskande av medlemsbidrag för år 2022 Finsam Lekeberg och Örebro
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson
beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning att övriga medlemmar fattar
motsvarande beslut,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 996 500 kronor
för år 2022,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med
1 393 500 kronor för år 2022,
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 308 500 kronor för år
2022, samt
att lämna bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med
2 000 000 kronor för år 2022.
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Skickas till
Samordningsförbunden
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§ 271 Klassificering av driftsstöd 2022 till Örebro Läns Flygplats
AB enligt allmänna gruppundantaget (GBER)
Diarienummer: 21RS9242
Sammanfattning
Örebro Läns Flygplats AB (ÖLF) är ett delägt bolag där Region Örebro län äger
44,95 procent (genom Region Örebro läns förvaltnings AB), Örebro Rådhus AB
44,95 procent, Kumla kommun 5,05 procent och Karlskoga kommun 5,05 procent.
ÖLF planeras att erhålla driftbidrag på sammanlagt 36,5 miljoner kronor för 2021,
varav Örebro kommuns och Region Örebro läns andel är 17,21 miljoner kronor
vardera, medan Karlskoga och Kumla kommuners andel är 1,04 miljoner kronor
vardera.
EU-kommissionen har från och med 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd
för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd (GBER),
som medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd
som täcker flygplatsens rörelseförluster. ÖLF hade 12 953 passagerare under 2020.
Regionkansliet gör bedömningen att de tillämpliga villkoren i GBER är uppfyllda
och att GBER därför ska åberopas som rättslig grund för det driftsbidrag som
kommer att utbetalas under 2022.
Beslutsunderlag
 Bilaga A, underlag för rättslig bedömning 2022
 FöredragningsPM regionstyrelsn 2021-11-23, klassificering av driftstöd till
Örebro Läns Flygplats AB
Yrkanden
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 271:1.
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga
§ 271:2.
Upplysning
Monika Aune (MP) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att stödet till Örebro Läns Flygplats AB om 17,21 miljoner kronor för 2022, ges
med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
Sida 23 av 82

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-23

den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a), samt
att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår
av bilaga A.
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§ 272 Ersättning till privata vårdcentraler för merkostnader
kopplade till covid-19
Diarienummer: 21RS9624
Sammanfattning
Region Örebro län har för 2021 tilldelats statsbidrag att disponeras för uppskjuten
vård och för kostnader kopplade till covid-19 vård. Regionen beslutade om ett tillskott om 200 miljoner kronor i budget för 2021 till hälso- och sjukvårdsnämnden där
finansiering för dessa kostnader ingick. Under sommaren gjordes en förfrågan till de
privata vårdcentralerna om vilka merkostnader som uppkommit under året till följd
av covid-19. Utifrån inkomna underlag har en bedömning gjorts att kostnaderna
motsvarar 18 kronor per listad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, ersättning till privata
vårdcentraler för merkostnader kopplade till covid-19
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ersätta privata vårdcentraler med 18 kronor per listad för uppkomna
merkostnader för covid-19 år 2021 samt
att disponera 620 000 kronor från regionstyrelsens planeringsreserv till
Hälsovalsenheten för utbetalningen.
Skickas till
Regionkansliet – Hälsovalsenheten
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§ 273 Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
och 2022
Diarienummer: 21RS3270
Sammanfattning
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning,
ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda
attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter består av tre delar,
- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, listan är samma för regionstyrelsen som för regionfullmäktige,
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som
en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet,
samt
- förteckning över personer på Regionservice, avdelning för kundfakturor respektive
avdelning för leverantörsfakturor som har attesträtt för regionstyrelsens
verksamheter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, attestliggare för regionstyrelsens
egen verksamhet år 2021 och 2022
 Signaturlista år 2021 och 2022
 Attestliggare för år 2021 och 2022
 Attesträtter år 2021 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelning leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2021 för avdelningen kundfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor
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Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att anta förslaget om attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
och 2022, samt
att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av
attest-rätter fram till nästa beslut om attestliggare tas.
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§ 274 Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022
Diarienummer: 21RS3269
Sammanfattning
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning,
ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda
attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, listan är samma för regionstyrelsen som för regionfullmäktige,
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som
en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet,
samt
- förteckning över personer på Regionservice, avdelning för kundfakturor respektive
avdelning för leverantörsfakturor som har attesträtt för regionfullmäktiges
verksamheter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, attestliggare för
regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021 och 2022
 Signaturlista 2021 och 2022
 Attestliggare regionfullmäktiges verksamheter år 2021 och 2022
 Attesträtter 2021 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen leverantörsfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor
 Attesträtter år 2022 för avdelningen kundfakturor
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta förslaget om attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
och 2022, samt
att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av
attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare tas.
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Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 275 Tilläggsavtal för nytt vårdinformationssystem med
leverantören Cambio
Diarienummer: 21RS9729
Sammanfattning
Region Örebro län (Regionen), har tillsammans med åtta andra regioner upphandlat
och tecknat avtal 2019, med leverantören Cambio, gällande ett nytt vårdinformationsstöd som planerades att införas under 2022.
Under 2020 fick projektet, på grund av pandemin, i de delar där hälso- och
sjukvårdspersonal var engagerade, pausa tidigare planerade aktiviteter.
I slutet av 2020 aviserade leverantören Cambio en leveransförsening i delar av
leveransen, på grund utav effekter av pandemin.
En förhandlingsprocess genomfördes under våren 2021 och resultatet av
förhandlingen dokumenterades i en konceptuell överenskommelse där man delade
upp leveransen till en huvud- och delleverans samt att fakturering, viten och
projektplaner anpassades till två leveranser. I överenskommelsen har man som
kompensation tillfört timpottar att nyttja hos leverantören, ytterligare utveckling
gällande funktionalitet samt tydliggjort en återbetalningsklausul. Grundavtalet
förlängs med 1 år, med anledning av förseningen och senareläggning i projekt och
anpassningen till två leveranser.
Den konceptuella överenskommelsen har efter sommaren 2021 formaliserats till ett
avtalstillägg. Avtalstillägget reglerar förändringar i både avtal Köp och drift och
underhållsavtal. Den förlängda avtalstiden innebär en utökad kostnad för regionen på
motsvarande 27,4 miljoner kronor. Det är en kostnad som redovisas avtalstekniskt på
grund utav att man tillför ett år. I praktiken behålls ursprunglig betalningsperiod om
10 år, då vi flyttar fram betalningstidpunkterna enligt den anpassade tidplanen.
Region Örebro län senarelägger acceptanstesterna av systemet till kvartal 1 2023.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, tilläggsavtal för nytt
vårdinformationssystem med leverantören Cambio
 Avtal köp - Avtalstillägg 2, 2021
 Avtal köp - Bilaga A2 Priser
 Bilaga 1 - Angreppssätt Acceptanstester 2021-06-07
 Bilaga 3 - Tidplan och Milstolpar 2021-06-07
 Bilaga 4 - Verksamhetsanalys och lösning 2021-06-07
 Bilaga 6 - Integrationer 2020-05-24
 Delprojektplan - Etablera drift och förvaltning 2021-06-07
 DU-avtal Avtalstillägg 2 2021 version 1.0
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Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard
Simonsson beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att teckna tilläggsavtal med leverantören Cambio,
att kostnaden finansieras inom ramen för regionstyrelsens budget samt
att till hälso- och sjukvårdsnämnden från årsskiftet 2021/2022 lämna ansvaret för
fortsatt implementeringsarbete avseende det nya vårdinformationssystemet.
Skickas till
Regionkansliet – Staben Digitalisering
Regionkansliet – Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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§ 276 Förlängning av projektmedel till föreningen Livsgnistan stöd
för cancerpatienter i Örebro län
Diarienummer: 21RS10534
Sammanfattning
Föreningen Livsgnistan ansökte och beviljades projektmedel motsvarande 1 095 500
kronor för att under tre år kunna erbjuda en fysisk mötesplats för cancersjuka,
anhöriga och närstående. Två av de tänkta projektåren har kraftigt påverkats av
covid-19. Föreningen ansöker nu om att få driva projektet ytterligare två år.
Finansieringen motsvarande ett av åren har föreningen sparat. Region Örebro län
föreslås bidra med finansiering motsvarande ett av förlängningsåren.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, förlängning av projektmedel till
föreningen Livsgnistan stöd för cancerpatienter i Örebro län
 Skrivelse från föreningen Livsgnistan
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att bevilja att projektet förlängs med tiden 2022-2023,
att för ett av åren lämna projektmedel motsvarande 370 000 kronor, samt
att finansiering ska ske från regionstyrelsens planeringsreserv 2022.
Skickas till
Föreningen Livsgnistan
Regionkansliet – staben Ekonomi
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§ 277 Avgifter för patienter inom hälso- och sjukvården 2022
Diarienummer: 21RS7812
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört en översyn av avgifter för
patienter. Utgångspunkten för översynen är att Region Örebro läns avgifter ska följa
nationella genomsnitt och att de förändringar som görs ska förenkla för
verksamheten.
Ett förslag till avgifter för 2022 har sammanställts. Eftersom Region Örebro läns
patientavgifter ligger på eller nära det nationella genomsnittet föreslås att de flesta
avgifterna lämnas oförändrade.
De största förändringarna i förslaget är att högkostnadsskyddet för öppenvård under
en tolvmånadersperiod höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor, slutenvårdsavgiften
per dygn höjs från 100 kronor till 110 kronor, avgiften för mellanliggande provtagning (utan samband med besök) slopas och att avgiften för HPV-(humant
papillomvirus)vaccinering slopas för kvinnor födda 1996-1998, i samband med
screening mot livmoderhalscancer.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, avgifter för patienter inom hälsooch sjukvården 2022
 Intygsavgifter 2022
 Hjälpmedelsavgifter 2022
 Avgiftsbefriade vaccinationer 2022
 Avgifter för öppenvård och slutenvård 2022
 Nationella jämförelser 2021
Yrkanden
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till eget förslag, bilaga § 277:1.
Elin Jensen (SD) yrkar avslag på att-sats 1 i förvaltningens förslag med lämnar
följande ändringsyrkande: att nuvarande summa för högkostnadsskyddet ska kvarstå
för personer över 65 år, bilaga § 277:2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Sida 35 av 82

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-23

Reservationer
Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsen beslut till förmån för sitt eget
yrkande.
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för Elin Jensens (SD) ändringsyrkande.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avgifter för öppenvård och slutenvård,
att godkänna förslag till avgifter för hjälpmedel,
att godkänna förslag till avgifter för vaccinering och avgiftsbefriade vaccinationer,
att godkänna förslag till avgifter för intyg, samt
att samtliga förslag ska träda ikraft 15 januari 2022.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 278 Svar på revisionsrapporten Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda
boenden
Diarienummer: 21RS6863
Sammanfattning
Revisorerna i Region Örebro län har i revisionsrapporten ”Granskning av
hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden”
granskat om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en individuellt behovsanpassad vård och behandling för boende på särskilda boenden. Revisorernas
bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden delvis säkerställer en individuellt
behovsanpassad vård och behandling, och lämnar tre rekommendationer.
I förslaget till svar framgår att granskningen berör samma verksamhet som IVO
(Inspektionen för vård och omsorg) granskade under 2020. Med anledning av
granskningen och de lärdomar som den pågående pandemin över huvud taget har gett
kommer flera förbättringsåtgärder att vidtas som finns i den redovisning till IVO som
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den 30 augusti 2020. Åtgärderna
omfattar de rekommendationer som revisorerna lämnar.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, svar på revisionsrapporten
Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på läkarmedverkan inom
särskilda boenden
 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av hemsjukvårdsinsatser med
fokus på läkarmedverkan inom särskilda boenden"
 Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvårdsinsatser med fokus på
läkarmedverkan inom särskilda boenden
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till revisorerna.
Skickas till
Regionens revisorer
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§ 279 Svar på revisionsrapport Granskning av 1177 Vårdguidens
tjänster
Diarienummer: 21RS8627
Sammanfattning
Regionens revisorer har överlämnat en revisionsrapport gällande granskning av
regionens arbete med 1177 Vårdguidens tjänster. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden säkerställer att 1177 Vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt samt ifall den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorerna gör bedömningen att regionstyrelsen inte helt säkerställer att 1177
Vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna
kontrollen inte helt är tillräcklig ur ett medborgarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Bedömningen har grundat sig på ett sju revisionsfrågor, varav fyra anges som delvis
uppfyllda för regionstyrelsen. Revisorerna lämnar även följande tre
rekommendationer till regionen:
- Att stärka styrning och kontroll av 1177 Vårdguiden telefoni.
- Att aktiva åtgärder vidtas i syfte att säkerställa en systematisk uppföljning och
utvärdering av 1177 Vårdguidens tjänster inom regionen.
- Att analys genomförs över vilka åtgärder som kan vidtas för att öka graden av
kunskap och kännedom om 1177 Vårdguidens tjänster ur ett medborgarperspektiv.
Detta inte minst för att säkerställa målsättningen om ”Digitalt först” ges
tillfredsställande förutsättningar att nås.
Region Örebro län lämnar likalydande svar från regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden. Regionstyrelsen instämmer i stora
delar av revisorernas bedömning men vill framföra ett antal reservationer och
förtydliganden.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, svar på revisionsrapporten
Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
 Svar på revisionsrapporten Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
 Revisionsrapport - Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna de delar av Region Örebro läns förslag till svar på revisionsrapporten
som berör regionstyrelsen.
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Skickas till
Regionens revisorer
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§ 280 Revidering av förfrågningsunderlag inom Lagen om
valfrihetssystem (LOV) psykoterapi 2022
Diarienummer: 21RS9189
Sammanfattning
Region Örebro län har sedan 2014 ett vårdvalssystem för psykoterapi benämnt
förfrågningsunderlag Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län.
En revidering har gjorts av aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor gällande
uppdraget.
Föreslagna förändringar i förfrågningsunderlaget redovisas i ärendet.
De förändringar som förslås i förfrågningsunderlaget gäller:
2.2 Uppdrag
Psykoterapin ska genomföras inom tio (10) månader från terapistart. Vid beslut om
ytterligare behandlingstillfällen kan terapiperioden förlängas med ytterligare tre (3)
månader per förlängning (10 behandlingar). Maximal tidsperiod från terapistart till
slutrapport vid 40 behandlingstillfällen är 16 månader.
2.3 Remisshantering
Psykiatrisk störning ändras till psykiatriskt tillstånd.
2.4 Psykoterapeutens kompetens.
Vi förtydligar att den kliniska erfarenheten ska gälla individualterapi.
3.1 Tillgänglighet
Telefax tas bort som kommunikationsmedel.
6.1 Obligatoriska krav. Bilaga 1
Ansökan om godkännande av Psykoterapi inom LOV Örebro län uppdateras.
Uppgifter och intyg avseende psykoterapeut.
Punkt 3. Handlingar som styrker yrkeserfarenhet gällande individualterapi för berörd
psykoterapeut.
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Leverantören ska utgå ifrån Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd
(SOFS2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och utifrån
förfrågningsunderlag punkt 3.8 ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
beskriva:
1. Hur verksamheten systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras.
2. Hur verksamheten ska arbeta med patientsäkerhet enligt patientsäkerhetslag
(2010:659).
3. Hur verksamheten ska arbeta med dokumentation samt om ni kommer att
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dokumentera digitalt i ett journalsystem eller i pappersjournal. Det ska framgå i
beskrivningen hur er verksamhet ska uppfylla kraven på dokumentation enligt
patientdatalagen och socialstyrelsens förskrifter (HSLF-FS 2016:40) och allmänna
råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
4. Hur verksamheten kommer att arbeta med avvikelser. Vilka rutiner kommer
verksamheten att ha ? Rutinbeskrivning ska bifogas.
6.3. Ej komplett ansökan
Ny punkt. Om ansökan inte är komplett ifylld, begärda underlag saknas eller om
sökanden inte lämnar begärda kompletteringar kan ansökan inte prövas och kommer
avslås.
6.4. Uteslutning av leverantör
Förtydligar att uteslutning av Leverantör kan ske om någon av punkterna i LOV
(2008:962) 7 kap 1 § är uppfyllda. Leverantören ska genom sanningsförsäkring i
ansökan intyga att denne inte befinner sig i någon av de omständigheter som beskriv
i LOV 7 kap 1 §. Ansökans underskrift styrker sanningsförsäkran. Region Örebro län
kommer att ta hänsyn till hur leverantören utfört tidigare uppdrag. Vidare förtydligas
några exempel på skäl som kan leda till att leverantören inte godkänns.
1. Bedömningen är att verksamheten inte kommer att bedrivas med en kvalitet
motsvarande de krav som avtalet anger.
2. Bedömningen är att Leverantören saknar förutsättningar att bedriva verksamheten.
3. Region Örebro län eller annan myndighet utreder eller har genomfört en utredning
om allvarliga brister i verksamheten som Leverantören har i annat uppdrag.
4. Leverantören eller företrädare för Leverantören som tidigare haft uppdrag åt
Region Örebro län eller annan region där uppdragsgivaren till följd av brister i
sökandes agerande sagt upp avtalet i förtid.
6.4.1 Tidigare brister
Ny punkt. Region Örebro län äger rätt att avslå en ansökan med hänvisning till
brister som ligger fem år tillbaka. Om synnerliga skäl föreligger har regionen rätt att
avslå en ansökan baserat på brister mer än fem år tillbaka i tiden.
6.10 Prövning av ansökan/kontrakt
Text tas bort utifrån punkt 6.3.
Om ansökan är ofullständig eller felaktig och den därigenom inte kan bedömas
utifrån ställda krav kommer Regionen begära in komplettering/förtydligande innan
den tas upp till vidare prövning.
8.2.1 Ersättningsmodell.
Besöksersättning har indexjusterats med 2,1 procent.
10.14.10 Brister i åtagandet som ger rätt till vite och sanktion
Ny punkt. Om Leverantören inte utför sitt åtagande enligt avtalet och rättelse inte
sker efter dialog, kan regionen upprätta ett föreläggande. Om bristen inte är åtgärdad
vid angiven tidpunkt äger regionen rätt att ta ut ett vite om tio (10) procent av den
ersättning som utbetalas varje månad. Om inte bristen är åtgärdad vid slutdatum för
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vitesföreläggandet upprättar regionen ett föreläggande om att hålla inne hela
ersättningen fram tills bristen är åtgärdad
10.14.11. Förtida upphörande
Byter ut den del av text som hänvisar till LOU 13 kap 1-3 §§ och hänvisar istället till
LOV 2008:962) 7 kap 1 §.
Den sökande omfattas av någon av de omständigheter som räknas upp i LOV
(2008:962) 7 kap 1 §.
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för
ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande
förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande
myndigheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i
hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller
lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.
Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den
juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort
sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.
Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns
någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, revidering av
förfrågningsunderlag inom Lagen om valfrihetssystem (LOV) psykoterapi 2022
 Ansökan om godkännande av Psykoterapi inom LOV psykoterapi Örebro
(Bilaga 1)
 Förfrågningsunderlag Vårdval Psykoterapi år 2022
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna den reviderade versionen av Förfrågningsunderlag Psykoterapi inom
Lagen om valfrihetssystem (LOV) Örebro län,
att den reviderade versionen av förfrågningsunderlaget ersätter den tidigare
versionen daterad 2020-12-21 samt
att den reviderade versionen gäller från och med 1 januari 2022.
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Skickas till
Regionkansliet – Staben Hälso- och sjukvård
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§ 281 Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län
år 2022
Diarienummer: 21RS9640
Sammanfattning
Krav- och kvalitetsboken för Hälsoval Örebro län år 2022 är det förfrågningsunderlag som anger förutsättningar för att bli godkänd och bedriva primärvårdsverksamhet i Region Örebro län (Regionen). De revideringar som gjorts i Krav- och
kvalitetsboken för år 2022 gäller ersättning till utförare samt vissa redaktionella
ändringar.
Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län 2022 beskriver uppdrag och
ekonomiska ramar för primärvården. Förfrågningsunderlaget publiceras på den
nationella webbplatsen för valfrihetssystem och på regionens webbplats. Den som
uppfyller kraven har rätt att etablera en vårdcentral med ersättning från regionen.
I Region Örebro län gäller ett sammanhållet primärvårdsuppdrag. Vissa
verksamhetsområden ingår inte i Hälsovalsuppdraget.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, Krav- och kvalitetsbok Hälsoval
Örebro län år 2022
 Krav- och kvalitetsbok 2022 med bilagor
Yrkanden
Ola Karlsson (M) och Willhelm Sundman (L) yrkar att ärendet återremitteras
till förvaltningen med motivet att utveckla Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval
Örebro län år 2022 så att flera utförare ges möjlighet att ansluta till Hälsoval.
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att regionstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han proposition på
förvaltningens förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Reservationer
Ola Karlsson (M) och Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för återremissyrkandet, bilaga § 281.

Sida 46 av 82

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-23

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna reviderad Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län, primärvård
Region Örebro län för år 2022 med tillämpning från 1 januari 2022 samt
att den reviderade versionen ersätter tidigare beslutad Krav- och kvalitetsbok den 21
december 2020.
Skickas till
Regionkansliet – Staben Hälso- och sjukvård
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§ 282 Bedrivande av vårdverksamhet inom psykoterapi enligt lag
om valfrihetssystem (LOV) Örebro län
Diarienummer: 21RS3586
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.
Bergslagens psykologtjänst AB (organisationsnummer 559045-2123) har ansökt om
att få bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Verksamhetsansvarig och den som
ska utföra psykoterapin inom uppdraget är en och samma person. Leverantören
arbetar idag som psykolog/psykoterapeut inom allmänpsykiatrin i Lindesberg.
Mottagningen kommer att bedrivas med ett psykodynamiskt arbetssätt på Sveavägen
2A i Örebro och kommer att vara öppen fredagar under 2021.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, bedrivande av vårdverksamhet
inom psykoterapi enligt log av valfrihetssystem (LOV) Örebro län
 Ansökan psykoterapi inom LOV
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan från Bergslagens psykologtjänst 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 Bergslagens psykologtjänst
AB.

Sida 49 av 82

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-23

§ 283 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och
folktandvårdsnämnden 2022
Diarienummer: 21RS9132
Sammanfattning
Inför 2022 har Regionkansliet i samarbete med Folktandvården utarbetat
föreliggande förslag till överenskommelse. Överenskommelsen bygger på förra årets
överenskommelse.
Överenskommelsen beskriver de särskilda uppdrag folktandvården har och som
ersätts genom Region Örebro län. Omfattningen för varje uppdrag och ersättningen
beskrivs i överenskommelsen.
Ersättningen enligt valfrihetssystemet för tandvård för barn och unga samt ersättning
för tandvård inom Region Örebro läns särskilda tandvårdsstöd omfattas inte av
överenskommelsen.
Sedan 2020 ställs kravet att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen om FN:s
konvention om barnets rättigheter och barnets rätt till bästa möjliga hälsa.
Folktandvården erhåller en ersättning som varierar beroende på i vilken grad kraven
på god flödeseffektivitet uppfylls.
Jämfört med 2021 har ett uppdrag tillkommit, Folktandvårdens Digitala mottagning
som vänder sig till alla länets medborgare. Den digitala mottagningen ska kunna
erbjuda rådgivning och information utifrån patientens frågeställning och behov och
utgöra en grund för fortsatt omhändertagande.
2022 har en uppföljningspunkt tillkommit, uppföljning av antal tandhälsoundersökningar som utförts efter underrättelse från Socialtjänsten i samband med
placering av ett barn utanför det egna hemmet.
Folktandvårdsnämndens uppdrag ligger från och med 2022 med i
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, överenskommelse för år 2022
mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden
 Överenskommelse mellan regionstyrelsen och folktandvårdsnämnden 2022
Yrkanden
Jihad Menhem (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 283:1.
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Ola Karlsson (M) med instämmande av Willhelm Sundman (L) yrkar att överenskommelsen kompletteras med ett krav på Folktandvården att succesivt arbeta av det
ackumulerade underskottet. Att godkänna framlagt förslag till överenskommelse
med folktandvårdsnämnden för år 2022 med ovan nämnda komplettering.
Andreas Svahn (S) yrkar avslag på Ola Karlssons (M) yrkande.
Elin Jensen (SD) yrkar bifall till Ola Karlssons (M) yrkande.

Propositionsordning
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden först proposition på
förvaltningens förslag och finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Därefter ställer han avslag mot bifall till Ola Karlssons (M) yrkande och finner att
styrelsen beslutar att avslå det.

Reservationer
Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M) och Willhelm Sundman (L) reserverar sig
mot styrelsens beslut till förmån för Ola Karlssons (M) yrkande, bilaga § 283:2.
Elin Jensen (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för Ola Karlssons
(M) yrkande.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna framlagt förslag till överenskommelse med folktandvårdsnämnden för
år 2022, samt
att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande under året och efter årets
slut följa upp överenskommelsen.
Skickas till
Folktandvårdsnämnden
Regionkansliet - ekonomi
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§ 284 Ersättning för tandvård för barn och unga år 2022
Diarienummer: 21RS9134
Sammanfattning
I systemet för fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga ersätter
regionen vårdgivaren varje månad för de barn och unga som vårdgivaren har
vårdansvar för. Ersättningen, den så kallade ”barnpengen”, är på årsbasis 1 524
kronor. Ersättningen är lika såväl till Folktandvården som till privata vårdgivare.
Den i Region Örebro län föreslagna pris och lönejusteringen för år 2022 är
2,1procent. Ersättningen för tandvård till barn och unga bör följa denna uppräkning.
”Barnpengen” föreslås därför för år 2022 höjas med 2,1procent till 1 524 kronor per
individ och år.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, ersättning för barn- och
ungdomstandvård år 2022
Beslut
Regionstyrelsens beslutar
att ersättning för den kostnadsfria tandvården för barn och unga inom systemet för
fritt val av vårdgivare inom tandvård för barn och unga under år 2022 lämnas med
1 524 kronor per individ och år.
Skickas till
Folktandvårdsnämnden
Regionkansliet – ekonomi
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§ 285 Beslut med anledning av gjord utvärdering av Region Örebro
läns arbete under pandemin
Diarienummer: 20RS10280
Sammanfattning
Det finns behov av att på olika sätt beskriva Region Örebro läns arbete hitintills
under pandemin. Regiondirektören ges därför ett sådant uppdrag i enlighet med vad
som närmare beskrivs i PM om en beskrivande och icke värderande framställning.
Vidare finns det anledning att revidera övergripande styrdokument för ledning vid
kriser och allvarliga händelser, med särskilt beaktande även av händelser som inte
endast eller huvudsakligen är relaterade till hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
som är utdragna över tid. Vidare görs i denna PM vissa kommentarer avseende den
utvärdering som KPMG har genomfört på Region Örebro läns uppdrag.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, beslut med anledning av
utvärdering av Region Örebro läns arbete under pandemin
 Slutrapport lärande utvärdering covid-19 Region Örebro län
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson
beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ge regiondirektören i uppdrag att skriva en rapport som beskriver Region Örebro
läns arbete under pandemin hitintills i enlighet med vad som framgår av detta ärende
samt
att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på reviderat övergripande
styrdokument för ledning vid kriser och allvarliga händelser.
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§ 286 Svar på ledamotsinitiativ från Monika Aune (MP) angående
inrättande av politiskt organ för kontinuitetshanteringsfrågor
Diarienummer: 21RS10268
Sammanfattning
Monika Aune (MP) har lämnat in ett ledamotsinitiativ. Av detta framgår i huvudsak
följande.
I initiativet föreslås inrättandet av utskott i regionstyrelsen alternativt tillsättande av
parlamentarisk grupp med uppgift att arbeta med kontinuitetshanteringsfrågor.
I regionstyrelsens planerings- och organisationskommitté pågår arbete avseende
bland annat hur den politiska organisationen ska se ut under den kommande
mandatperioden. Den fråga som initiativet tar upp handlar om hur den politiska
organisationen i Region Örebro län bör vara utformad. Frågan bör lämpligen
behandlas i detta arbete. Mot bakgrund av detta bör initiativet förklaras vara
besvarat.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, svar på ledamotsinitiativ från
Monika Aune (MP), utskott/parlamentarisk grupp för att hantera frågor om
kontinuitetsplanering
 Ledamotsinitiativ - utskott/parlamentarisk grupp för att hantera frågor om
kontinuitetsplanering
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att förklara initiativet besvarat.
Skickas till
Monika Aune (MP)
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§ 287 Ägaranvisning samt finansiering av Almi Företagspartner
Mälardalen AB år 2022
Diarienummer: 21RS8034
Sammanfattning
Almi Företagspartner Mälardalen AB ägs av Region Örebro län genom Region
Örebro läns förvaltnings AB med 24,5 procent. Varje år utkommer ägaranvisningar
där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål
för bolagets verksamhet.
En del mindre förändringar i ägaranvisningen föreslås för år 2022.
För att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra till
samordning av insatser inom aktörssystemet ska bolaget (Almi) aktivt ta initiativ till
en ökad samverkan och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga
aktörer vars syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt
internationalisering av näringslivet. Här finns ett förtydligande i förslaget att detta
särskilt gäller att förstärka Almis strategiska och operativa samarbete med
Mälardalens universitet, Örebro Universitet och kommunerna samt andra aktörer i
regionen.
Nytt är även att bolaget ska tydliggöra och utveckla sin affärsutvecklande roll inom
de regionala styrkeområden som lyfts fram i strategin för smart specialisering i
Region Västmanland och Region Örebro län, samt i de fyra utmaningsområdena i
Östra Mellansverige.
Ägaranvisningen innehåller ett fortsatt uppdrag för bolaget att följa utvecklingen av
det pågående corona-utbrottet och inom ramen för uppdraget och ägaranvisning
anpassa verksamheten efter de förändrade behov hos företagen som detta kan komma
att föranleda.
Bolaget ska därvid också redovisa resultatet av bolagets arbete för ökad samordning
av insatser i aktörssystemet och i samband med detta redogöra för hur bolaget arbetat
för att vara närvarande i hela Region Västmanland och hela Region Örebro län. Här
finns ett förtydligande att föregående års insatser fördelat på bransch och kommun
ska redovisas
Tidigare beslutad målstruktur kvarstår.
Region Örebro läns anslag till bolaget har från 2018-2021 varit densamma,
7 220 840 kronor. Ägarna föreslår i en överenskommelse att utöka finansieringen
med totalt 1 224 490 kronor. Finansieringen från Region Örebro län föreslås således
öka med 300 000 kronor från och med år 2022, till en summa av 7 520 840 kronor.
Behovet av en ökad finansiering kan i huvudsak förklaras av Almis ökade kreditstock.
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Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, ägaranvisning samt finansiering
av Almi Företagspartner Mälardalen AB år 2022
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen AB 2022
 Målstruktur affärsområde Företagspartner - Almi Mälardalen AB
 Resursbedömning Almi Mälardalen Företagspartner AB 2022
 Almi Företagspartner Mälardalen AB – anslag 2022 med uppräkning
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkar att stryka skrivningen i ägaranvisningen om att bolaget
ska arbeta med särskilt fokus på kvinnor och personer med utländsk bakgrund,
bilaga § 287.
Irén Lejegren (S) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Willhelm Sundman (L) yrkar avslag på Patrik Nyströms (SD) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för Patrik Nyströms (SD) yrkande.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB
för 2022 samt
att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI
Företagspartner Mälardalen AB för 2022.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 288 Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025
Diarienummer: 20RS6997
Sammanfattning
Den nuvarande handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021
fastställdes av regional tillväxtnämnd. Under hösten 2020 och våren 2021 har planen
reviderats och getts en mer regionövergripande utformning. Planen har sänts på
remiss till kommuner, företrädare för civilsamhället och den sociala ekonomin samt
andra intressenter. Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025 är en handlingsplan knuten till Regional utvecklingsstrategi för Örebro
län 2018-2030.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, plan för civilsamhälle och social
ekonomi 2022-2025
 Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025
Yrkanden
Elin Jensen (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till förvaltningen för
komplettering av underlaget enligt bilaga § 288 och i andra hand avslag till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att regionstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han proposition på
förvaltningens förslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Reservationer
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för Elin Jensens (SD) yrkande.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta förslaget till Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022-2025.
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Skickas till
Regionfullmäktige
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Bilaga § 288
Skriftligt yrkande – Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi
2022

Skriftligt yrkande – Regionstyrelsen
Ärende: 29
Diarienummer: 20RS6997
Datum: 2021-11-23

Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi 20222025
Vi tycker att en handlingsplan med fördelning av satsningar och resurser bör grundas på nytta för
regionen.
Tydligt syfte, mål och mening för just Region Örebro län behöver definieras och tydliggöras. Rimliga
förutsättningar gällande upphandling från social ekonomi och stärkande företag behöver råda. Detta
får inte ske på bekostnad av vanliga företag eller på de jämlika konkurrensvillkor som ska finnas i
samhället och för näringslivet.
Vi vill se att medborgare kan ha vanliga jobb och företag i första hand. Där det inte är möjligt med
vanliga jobb eller företag på konkurrensmässiga villkor kan socialt företagande däremot vara ett
alternativ, men det bör inte ha ett självändamål som det ser ut att ha i skrivningarna i denna
handlingsplan.
Begrepp som ”samverkan, globalisering, utbyte, digitalisering och hållbarhet” behöver kopplas till
konkreta punkter för vad som ska ske genom handlingsplanen.
Det bör framgå i skrivningar i handlingsplanen att odemokratiska och ojämlika organisationer inte skall
ges några resurser. Pengar går i många fall till olämpliga organisationer – till ickedemokratiska
föreningar som t ex Ibn Rushd. Risken med syftet i handlingsplanen är att mer pengar ges till
organisationer som inte har demokratiska och jämlika utgångspunkter, om inte skrivningar görs om
kontroll och krav på sådant.
De åberopanden som görs till RUS och att handlingsplanen är en del av hur RUS ska förverkligas, så
hänvisar vi till de förändringar som vi lagt som inspel till RUS, bland annat: ”Socialt företagande är
inget självändamål. Där socialt företagande understöds med stora bidrag ska det även ställas krav på
att sånt företagande ska leda till riktiga företag och riktiga jobb. Satsningar bör göras för att underlätta
detta.”
Det centrala i handlingsplanen är att civilsamhällets organisationer ska användas i större utsträckning
och ges mer medel. Vi anser att det behöver säkras att pengar till de delar som lyfts i handlingsplanen
verkligen ska komma till nytta för Region Örebro län. Resurser behöver kravställas, i annat fall riskerar
detta att bli ännu ett skatteläckage. Oavsett varifrån pengarna kommer, statliga medel eller annat, så
är det i många fall skatteinbetalda pengar. Vi behöver kravställa vart pengar ska gå, hur mycket och i
vilket syfte. Det är bra att man kan söka EU-pengar men även detta är pengar som svenskar till del
genom skatt betalat till Sveriges medlemsavgift.
Att ansöka om EU-medel är positivt då vi har möjlighet att få tillbaka en smula av de resurser vi betalat
in till EU, men pengarna måste säkerställas och användas för väldefinierade saker som är till gagn för
våra medborgare och ger dem och vårt samhälle något bra och konstruktivt.
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De fyra punkterna i sammanfattningen om handlingsplanens syfte, pekar på att det ska handla om
”ökad förståelse, mer förutsättningar, samordning, erfarenhetsutbyte”. Ingenting pekar på nytta. För att
syftet ska ge någonting så behövs mer konkret definition för att handlingsplanen ska bifallas.

På sid. 14 noteras: ”Principen om kvalitet betyder att icke vinstdrivande verksamhet i sig har ett
egenvärde eftersom den bedrivs utifrån en viss värdegrund och utformas i samspel med sina
medlemmar och brukare.” Verksamheter bör eventuellt få resurser som innebär berikande i samhället
och nytta. Att ha en viss värdegrund bör inte utgöra utgångspunkt för att få mer pengar av samhället.
Det är inte heller säkert att en verksamhet håller hög kvalitet pga. viss värdegrund.
Hänvisningar görs till social ekonomi som viktig delvis pga. att den sociala ekonomin ges väsentligt
utrymme inom EU. Sverigedemokraterna är i stort inte för detta, exempelvis inte den sociala pelaren.

Sverigedemokraterna yrkar:


På återremiss där nyttan för regionen belyses tydligare och att det framgår i skrivningar att medel inte ska gå
till odemokratiska och ej jämställda organisationer.



I andra hand avslag

För Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen

Elin Jensen (SD)

Patrik Nyström (SD)
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§ 289 Revidering av Biblioteksplan för Region Örebro än 2020-2023
Diarienummer: 21RS9023
Sammanfattning
I och med revideringen av Örebro läns kulturplan som beslutades den 8 september
2021 skedde en omformulering av den regionala biblioteksverksamhetens övergripande mål. En liknande revidering av mål och indikatorer föreslås därför ske
även för biblioteksplanen för Region Örebro län för den del som berör ”regional
biblioteksverksamhet” i §11 bibliotekslagen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, revidering av Biblioteksplan för
Region Örebro län 2020-2023
 Sammanställning av förslag på revidering av Biblioteksplan för Region Örebro
län 2020-2023 inför 2022
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att Biblioteksplan för Region Örebro län revideras enligt redovisat förslag och
gäller från 2022.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 290 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla
barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
Diarienummer: 20RS8413
Sammanfattning
I en motion föreslår Jihad Menhem (V) att Region Örebro län inför avgiftsfritt TBEvaccin för barn och unga upp till 19 år.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att avgiften för TBE-vaccin
till barn är subventionerad i Region Örebro län och bland de lägsta i landet. I
förslaget framgår också att det kan finnas skäl att öka subventionen för att kunna
sänka patientavgiften om sjukdomen blir vanligare i Örebro län än den är idag. Innan
en förändring görs behöver dock en analys göras kring vilken åldersgrupp som det
finns störst behov av att ändra avgiften för, enligt förslaget till svar.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, besvarande av motion från Jihad
Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBE-vaccin
 Svar på motion om att ge alla barn i Örebro län tillgång till avgiftsfritt TBEvaccin
 Motion från Jihad Menhem (V) om att ge alla barn i Örebro län tillgång till
avgiftsfritt TBE-vaccin
Yrkanden
Jihad Menhem (V) och Monika Aune (MP) yrkar bifall till motionen.

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

Reservationer
Jihad Menhem (V) och Monika Aune (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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Skickas till
Regionfullmäktige

Sida 66 av 82

Protokoll
Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-23

§ 291 Besvarande av motion från Willhelm Sundman (L) om
upprättande av samarbetsavtal med Sveriges
Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen
Grimsö
Diarienummer: 20RS10406
Sammanfattning
Willhelm Sundman (L) föreslår i sin motion att ett samverkansavtal upprättas med
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU genom forskningsstationen Grimsö.
Verksamheten vid SLU Grimsö (förvaltning av vilda djur och fåglar samt
människors attityder till rovdjur) adresserar uteslutande frågor som bedöms ligga
utanför Region Örebro läns regionala utvecklingsansvar. Det bör dock noteras att det
idag finns samarbeten med SLU genom olika projektinitiativ i den administrativa
ytan Östra Mellansverige (NUTS-II SE12) inom vilken Uppsala län ingår.
Samverkan söks även med SLU i frågor kopplade till genomförandet av den
regionala handlingsplan för Örebro läns livsmedelskedja som finns upprättad för att
förverkliga den nationella Livsmedelsstrategin.
Ur ett regionalt innovationspolitiskt perspektiv ligger idag prioriteringen på att
utveckla långsiktiga strategiska satsningar utifrån två starka kunskapsdomäner vid
Örebro universitet. Forskningsinriktningen vid Grimsö är inte av den karaktären att
den bedöms inrymmas i detta sammanhang.
Bedömningen från berört sakområde är att det inte finns skäl att motivera ett
upprättande av ett specifikt samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU).
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, besvarande av motion från
Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med Sveriges
lantbruksuniversitet
 Svar på motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med
Sveriges lantbruksuniversitet
 Motion från Willhelm Sundman (L) om att upprätta samarbetsavtal med
Sveriges lantbruksuniversitet
Yrkanden
Willhelm Sundman (L) bifall motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
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Reservationer
Willhelm Sundman (L) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 292 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika
Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om gratis vaccin för
skydd mot bältros för äldre
Diarienummer: 20RS12471
Sammanfattning
I en motion föreslår Mats Gunnarsson, Monika Aune och Fredrik Persson (samtliga
MP) att Region Örebro län erbjuder personer över 60 år gratis vaccin mot bältros,
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att undersöka om det finns andra
riskgrupper i yngre åldrar som också skulle ha stor nytta av en dylik vaccination
kostnadsfritt.
I förslaget till svar skriver hälso- och sjukvårdsnämnden att det på nationell nivå
pågår en utvärdering av det nya vaccin som under förra året introducerades. Därför
görs bedömningen att ingen ändring för närvarande ska göras och att motionen ska
anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, besvarande av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) m gratis vaccin
för skydd mot bältros för äldre
 Svar på motion om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
 Motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP), Fredrik Persson (MP)
om gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre
Yrkanden
Monika Aune (MP) och Jihad Menhem (V) bifall motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Reservationer
Monika Aune (MP) och Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsen beslut till
förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
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Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 293 Besvarande av motion från Ola Karlsson (M) om att stärka
tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Diarienummer: 20RS12715
Sammanfattning
Ola Karlsson (M) har inkommit med en motion som föreslår att regionfullmäktige
ska besluta att snabbt utveckla digitala verktyg och ordna en organisation så att det
blir lätt för sjuksköterskan i äldreomsorgen att få snabb tillgång till och kunna
konsultera en specialistläkare. Det pågår nu förändringsarbete på flera plan gällande
regionens insatser inom området. Regionen arbetar även med att förstärka
hemsjukvården genom mobila närsjukvårdsteam. Det pågår också arbete med att
möjliggöra digital informationsdelning mellan länets kommuner och regionen samt
digitala kontaktvägar och tjänster för länsinvånarna.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, besvarande av motion från Ola
Karlsson (M) om att stärka tillgången och tillgängligheten till läkare i
äldreomsorgen
 Svar på motion tillgång och tillgänglighet läkare äldreomsorg
 Motion - Stärk tillgången och tillgängligheten till läkare i äldreomsorgen
Yrkanden
Ola Karlsson (M), Willhelm Sundman (L), Monika Aune (MP) och Jihad Menhem
(V) bifall motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M), Willhelm Sundman (L) och Jihad Menhem
(V) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
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Skickas till
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§ 294 Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Daniel Spiik
(SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQcertifiering
Diarienummer: 21RS395
Sammanfattning
Elin Jensen (SD), Daniel Spiik (SD), Bo Ammer (SD) och Gunilla Fredriksson (SD)
har i sin motion yrkat följande:
- att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta bort alla krav på speciella
HBTQ-utbildningar och certifiering/diplomering av våra verksamheter som sker
genom lobbyorganisationer.
- att HBTQ-frågor lyfts i samma grad som alla andra frågor som behandlas under
hanteringen av bemötandefrågor.
- att utreda och redovisa kostnaderna för HBTQ-utbildningarna och
certifieringarna/diplomeringarna för de senaste fem åren.
Regionstyrelsen bedömer att hbtqi-diplomeringen är en kostnadseffektiv och väl
avvägd åtgärd. Den fyller en viktig funktion, då utbildningsinsatserna syftat till att
stärka hbtqi-perspektivet genom att öka medvetenhet och kunskap inom området och
därmed bidra till att uppfylla vårt ansvar som samhällsaktör, vårdgivare och
arbetsgivare så att hbtqi-personer känner sig trygga och inkluderade i mötet med
regionens verksamheter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, besvarande av motion från Elin
Jensen (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD) och Gunilla Fredriksson (SD)
om HBTQ-certifieringar
 Svar på motion från Elin Jensen (SD), Bo Ammer (SD), Daniel Spiik (SD) och
Gunilla Fredriksson (SD) om HBTQ-certifieringar
 Motion - Stå upp för jämlikheten, om HBTQ-utbildningar, certifieringar och
diplomeringar
Yrkanden
Elin Jensen (SD) yrkar bifall till motionen.
Willhelm Sundman (L), Jihad Menhem (V) och Monika Aune (MP) bifall till
förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
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Reservationer
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen avslås.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 295 Besvarande av motion från Elin Jensen (SD), Patrik Nyström
(SD), Bo Ammer (SD) och Oscar Lundqvist (SD) om att utreda
en förbedömningsmottagning till akutmottagningarna
Diarienummer: 21RS889
Sammanfattning
Elin Jensen (SD), Patrik Nyström (SD), Bo Ammer (SD) och Oscar Lundqvist (SD)
har lämnat in en motion om att regionen ska utreda möjligheterna att införa förbedömning/triagering i anslutning till akutmottagningarna. Vid samtliga ingångar till
akutmottagningarna sker en förbedömning av olika instanser. Region Örebro län är
även på gång med att införa ett digitalt stöd för symptombedömning och hänvisning,
vilket kommer att kunna hjälpa patienter till rätt vårdnivå direkt och effektivisera
användningen av vårdens resurser.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, besvarande av motion från (SD),
utreda förbedömningsmottagning till akutmottagningarna
 Svar på motion om att utreda möjlighet till förbedömningsmottagning till
akutmottagningarna
 Motion - Utred möjligheten till förbedömningsmottagning i anslutning till
akutmottagningarna
Yrkanden
Patrik Nyström (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Patrik Nyström (SD) och Elin Jensen (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till
förmån för motionen.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen ska vara besvarad.
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Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 296 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har undertecknat fullmakt
avseende ansökan om tillstånd för bortledande av ytvatten förkylvatten med mera för
Universitetssjukhuset Örebro.
2. Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har undertecknat avregistrering
av stiftelsen Svea Elisabet Janssons och Gustaf Hilmer Rydéns fond, Särfond 42.
3. Forskningschefen har fattat beslut om chefsförordnande, tillförordnad
verksamhetschef vid arbets- och miljömedicin, 21RS9082-1.
4. Forskningschefen har fattat beslut om chefsförordnande, uppdrag som biträdande
verksamhetschef utbildningscentrum, 21RS9085-1.
5. Områdeschefen för område psykiatri har fattat beslut om löneändring utöver
ordinarie lönerevision, 21RS363-27.
6. Områdeschefen för område psykiatri har fattat beslut om lönetillägg, 21RS363-23-26, 28, 30.
7. Finanschef och redovisningsansvarig har i enlighet med delegation i beslut RS
2020 §145 genomfört affärsavslut med Kommuninvest för upplåning om 136,5
mnkr, 21RS9963.
8. Regionstyrelsens ordförande har undertecknat svar på remissen Handlingsprogram
Bergslagens Räddningstjänst 2020-2030, 21RS10169.
9. Områdeschefen för område nära vård har fattat beslut om lönetillägg, 21RS9563,
21RS9567, 21RS10027, 21RS10393, 21RS10394, 21RS10396, 21RS10397,
21RS10399, 21RS10426, 21RS10417, 21RS10423.
10. Områdeschefen för område nära vård har fattat beslut om avstängning, AB
§ 10 mom 2,3, 21RS10365.
11. Regiondirektören har undertecknat överenskommelse med Capio Läkargruppen
om vaccination avseende influensa och pneumokockvaccin till patienter som tillhör
riskgrupper, 21RS10963.
12. Regiondirektören har fattat beslut om återinrättande av Regional ledning samt
beslut om delegation av beslutanderätt.
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Meddelandeärenden:
1. Tobias Kjellberg är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas
Claessons semester 2021-10-31 – 2021-11-06.
2. Månadsrapport och innehavsrapport finansmedelsportfölj oktober 2021.
3. Protokoll
- Länsteatern i Örebro, 2021-09-24,
- Örebro Läns Flygplats AB, 2021-09-24,
- Etikrådet, 2021-10-07,
- Regionstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-19,
- Rådet för funktionshinderfrågor, 2021-10-26.
4. Skrivelse från National Health Federation Sweden (NHF Sweden) om att
omedelbart stoppa all covid-19 vaccinering av barn under 18 år, 21RS9914.
5. Delårsrapport 2021 för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling,
21RS9219.
6. Delårsrapporter 2021 för Samordningsförbunden i Örebro län, 21RS9805.
7. Synpunkter från medborgare över Region Örebro läns ledning, 21RS101.
8. Region Örebro läns periodrapport oktober 2021, 21RS2830.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-11-23, anmälnings- och
meddelandeärenden
 Affärsavslut extern upplåning 136,5 mnkr 211020
 Finansrapport Örebro oktober 2021
 Innehavsrapport oktober 2021
 Länsteatern Örebro AB, protokoll 2021-09-24
 Protokoll Etikrådet 7 oktober
 Protokoll RS AU 2021-10-19
 Protokoll Örebro Läns Flygplats AB, 2021-09-24
 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-10-26
 NHF Sweden - Uppmaning till regionen att omedelbart stoppa vaccinationer av
barn med Covid-19-vacciner, 2020-10-16
 21RS10169, Svar på remiss Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst
 Delårsrapport Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2021
 Delårsrapport Samordningsförbundet SOFINT
 Delårsrapport Samordningsförbundet Sydnärke
 Delårsredovisning 2021 Finsam Degerfors_Karlskoga
 Delårsrapport Samordningsförbundet Örebro Lekeberg
 Synpunkter från medborgare över Region Örebro läns ledning
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Synpunkter från medborgare
Synpunkter från medborgare
Periodrapport oktober 2021 Region Örebro län

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 297 Regiondirektörens information

Periodrapport oktober 2021
Ekonomidirektör Lennart Frommegård informerar om periodrapport per oktober.
Resultatutveckling, årets resultat visar på en prognos om 530 mnkr, börsuppgång i
oktober påverkade resultatet med 57 mnkr, nettokostnadsökningstakten steg till 2,1
procent. Balanskravsresultat i linje med förväntad prognos på 500 mnkr.
Pensionsmedelsportföljens utveckling har stigit med 3,8 procent till och med idag
den 23 november, vilket innebär +178 mnkr.
Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om:
Covid-19
Folkhälsomyndigheten meddelade förra veckan att från och med den 22 november
ska alla med förkylningssymptom testa sig, det gäller även för de som är
vaccinerade. Förslag finns om bestämmelser för allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Smittspridningen ökar
snabbt i vissa länder i Europa och också i Norge och Danmark. I Örebro län ökar
smittspridningen, vi är det län som ökar mest i landet. Från och med den 17
november är regional övergripande ledning aktiverad.
Aktuellt storregional och nationell nivå
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
Arbetet med överenskommelserna pågår.
Gemensam upphandling hyrpersonal
Arbete pågår med att färdigställa underlagen inför upphandlingen.
Varuförsörjningsnämnden
Medlemmarna har kommit överens om att fortsätta samarbetet. Inom kort inleds
förberedelser för ny upphandling.
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Verksamheten startade den 1 november. Förbundsordningen ska ses över och
revideras.
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Aktuellt regional nivå (samverkan kommun, länsstyrelse, universitet)
Regional utvecklingsstrategi
Arbetet pågår med remissammanställningen av strategin. Ärendet bereds av länets
kommuner i Regionala samverkansrådet i december. Beslut planeras i
regionfullmäktige den 15 februari.
Trafikförsörjningsprogram
Arbetet pågår med remissammanställningen av programmet.
Målbild Nära vård
Arbetet pågår med målbild Nära vård.
Aktuellt internt
Hel- och delägda bolag
Aktuellt läge för bolagen ges. Länsgården Fastigheter AB har deltagit och vunnit
vårdbyggnadspriset, som arrangeras av Forum Vårdbyggnad, för bästa vårdbyggnad
för vårdboendet i Askersund. Från och med den 1 april 2022 börjar Ryanair flyga
Örebro-London. Örebro länsteater har öppnat upp och föreställningarna för hösten
har startat. I Alfred Nobel Science Park pågår utveckling av verksamheten. På
övergripande nivå genomförs ett arbete med att ta fram styrdokument för offentliga
handlingar och diarieföring, upphandlingspolicy samt revidering av bolagspolicyn.
Arbetsmiljöverkets inspektion
Information ges om arbetsmiljöverkets inspektion av akutverksamheten vid
Universitetssjukhuset Örebro.
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§ 298 Regionstyrelsens seminarium, presentation av nämndernas
verksamhetsplaner med budget 2022 utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt
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 forsknings- och utbildningsnämnden Margareta Ehnfors (KD) och
forskningschef Mats G Karlsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Karin
Sundin (S), hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson, ordförande i
folktandvårdsnämnden Maria Comsted (C), tandvårdirektör Idakajsa Sandh,
ordförande i servicenämnden Håkan Stålbert (KD), förvaltningschef Mehmed
Hasanbegovic, ordförande i gemensam nämnd för företagshälsovård, tolk- och
översättarservice Anders Lycketeg (C) och förvaltningschef Caroline
Balkstedt 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.
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