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Protokoll 

Regionstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 26 Protokollsjustering 
§ 27 Närvarorätt 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 28 Anmälan av motion från Wilhelm Sundman (L) om att utreda möjligheten att 
införa och etablera ett ungdomsfullmäktige 

§ 29 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) om att 
införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 

§ 30 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att regionfullmäktiges 
presidium ska knyta till sig en kontaktperson från vart och ett av de partier som 
inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor 

§ 31 Anmälan av medborgarförslag om administration av gratis sjukvård till 
regionanställda 

§ 32 Anmälan av medborgarförslag om avveckling av Örebro flygplats 
§ 33 Anmälan av medborgarförslag om studentrabatt på busskort 
§ 34 Anmälan av medborgarförslag om busskort för elever på folkhögskolor 
§ 35 Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
§ 36 Anmälan av medborgarförslag om att öppna ett hunddagis på Kävesta 

Folkhögskola 
§ 37 Anmälan av medborgarförslag om att kollektivtrafik är dyrt 
§ 38 Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
§ 39 Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
§ 40 Anmälan av medborgarförslag om billigare tandvård 
§ 41 Anmälan av medborgarförslag om lokaltrafik 
§ 42 Anmälan av medborgarförslag om sänkt pris på lokaltrafiken 
§ 43 Anmälan av medborgarförslag om billigare besök på vårdcentralen 
§ 44 Anmälan av medborgarförslag om protest mot busspriserna 
§ 45 Anmälan av medborgarförslag om säkerhet för att ta sig till och från 

busshållplatsen vid Kävesta Västra 
§ 46 Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i Hopajola 
§ 4 7 Entledigande samt kompletteringsval till pensionärsrådet 
§ 48 Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i stiftelsen Bergslagsgårdar 
§ 49 Komletteringsval - föräldraledighet för förtroendevald, Sebastian Cehlin (M) 
§ 50 Besvarande av medborgarförslag om att tillvarata regnvatten från Region 

Örebro läns fastigheter 
§ 51 Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och 

planeringsförutsättningar för 2022-2023 
§ 52 Bidrag till samordningsförbunden för år 2020 
§ 53 Medlem i Agenda för hälsa och välstånd 
§ 54 Ägaranvisning samt finansiering av ALMI Företagspartner Mälardalen AB år 

2020 
§ 55 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att 

införa kultur på recept i Region Örebro län 
§ 56 Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 

om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 
§ 57 Instruktion för regiondirektören 
§ 58 Anmälnings- och meddelandeärenden 
§ 59 Information 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-02-27 

§ 26 Protokollsjustering 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Anna Ågerfalk (L) med 
Iren Lejegren (S) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 12 mars 2020. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-02-27 

§ 27 Närvarorätt 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att medge praktikant Erik Pyke Björn närvarorätt vid dagens sammanträde. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 28 Anmälan av motion från Wilhelm Sundman (L) om att 
utreda möjligheten att införa och etablera ett 
ungdomsfullmäktige 

Diarienummer: 20RS611 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Wilhelm Sundman (L) till Region Örebro län den 
21 januari 2020 om att utreda möjligheten att införa och etablera ett ungdoms fullmäktige. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet - staben för administration, 

juridik och säkerhet för stöd i beredningen. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, inkommen motion 
• Motion till regionfullmäktige från Wilhelm Sundman (L) om inför ett 

ungdomfullmäktige i Region Örebro län, bilaga § 28 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 7 (59) E-post reg;ooeo@rag;,a~ 



Ankom 
Regionkansliet 

2020 -01- 2 1 

BHag,§28 1. 

Liberalerna 

Motion 

Inför ett ungdomsfullmäktige i Region Örebro län 
Vi tar allt för ofta demokrati förgivet. Det demokratiska system vi under decennier sakta skapat har 
sprungit ur en folklig vilja att påverka och vara en del av det samhällsbygge vi som fria individer 
tillsanunans har antagit oss. Men det är inte en självklarhet att kunskap om och vetskapen hur 
demokrati och organiserad politisk aktion hör samman. 

Antalet partipolitiskt aktiva har minskat kraftigt. Statsvetaren och forskaren Erik Amnå har påpekat 
att ungdomar idag är mycket mer politiskt aktiva än någonsin, men engagemanget kanaliseras inte 
till de demokratiska strukturer som vi bygger vårt politiska system på. Det är helt enkelt lättare idag 
än tidigare att göra sin röst hörd. Men spontant politiskt engagemang sker ofta långt ifrån de 
etablerade partierna och de demokratiska arbetsformer den offentliga förvaltningen förhåller sig till. 

Samtidigt som detta sker menar Torbjörn Sjöström, vd på Novus, att det finns en trend i hur de 
politiska partierna håller på att göra sig irrelevant inför samhällsutmaningar vilket kan skada den 
demokratiska utvecklingen. Även Bengt Ericsson visar i boken Den härskande klassen, från 2015 
att det finns ett lågt förtroende för politiker och att många medborgare står för långt ifrån 
politiken. I demoskops mätning från 2019 uppgav 75 procent av väljarna att deras förtroende för 
ledande politiker har minskat. Självklart är det upp till politiker och medborgare att själva arbeta för 
att öka förtroendet för politiken och förståelsen för vårt demokratiska system men vi behöver även 
möjliggöra strukturer som kan stärka det organiserade demokratiska systemet. 

Region Örebro län behöver göra sin del i att stärka demokratin i länet. För att öka aktiviteten och 
engagemanget inom den organiserade politiken behöver vi sänka trösklarna och stärka värdet för 
ungdomar som är politiskt intresserade. En bra början är att etablera ett ungdomsfullmäktige där 
ungdomar i länet arbetar demokratiskt som remissinstans till regionfullmäktige och nämnder som 
arbetar med frågor som berör ungdomar och är av en sådan art att ungdomar kan sätta sig in i och 
engagera sig i frågor. Ett ungdomsfullmäktig bör även organiseras likt regionens fullmäktige där 
organisationer ställer upp till val, förslagsvis de politiska partiernas ungdomsförbund. 

För oss Liberaler är det självklart att bejaka den potential och nyskapande radikala kraft för frihet 
som ungdomen kan kanalisera. Det är trots allt ungdomarna som kommer ta över denna verksamhet 
som vi nu förvaltar och vi behöver se till att de är rustade med kunskap och de verktyg som krävs. 
Framtiden ligger i ungdomens händer. 

DÄRFÖR FÖ RESLÅR JAG ATT : 

• Region Örebro län utreder möjligheten till att införa och etablera ett 
ungdomsfullmäktige. 

För Liberalerna 

#~/f{~:~ 
Willhclm Sundman 

Liberalerna i Region Örebro · Drottninggatan 40C. 702 22 Örebro · www.orebrolan.liberalerna .se · orebrolan@liberalerna.se 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 29 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) och Jessica 
Carlqvist (V) om att införa en förseningsersättning för 
färdtjänst och sjukresor 

Diarienummer: 20RS618 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) och Jessica Carlqvist (V) till 

Region Örebro län den 22 januari 2020 om att införa en förseningsersättning för färdtjänst 

och sjukresor. 

Motionen har för beredning överlämnats till Trafik och samhällsplanering för stöd i 

beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av motion att införa 

förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 
• Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län gällande förseningsersättning för 

färdtjänst och sjukresor -Vänsterpartiet (V), bilaga § 29 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 9 (59) 
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G 
Vänsterpartiet 

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 

Bilaga§ 29 

2020-01-22 

Inom hela transportområdet, inte minst inom kollektivtrafiken, finns ett antal riktlinjer som 
fastslår att transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla oavsett 
funktionsförmåga. 

Trots att det i FN-konventionen framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning får tillgång till transporter på samma villkor som andra, så har 
åtgärdstakten för att tillgängliggöra kollektivtrafiken varit låg i hela landet, bl.a. i vår region. I 
vårt län är färdtjänsten en del av region Örebro läns kollektivtrafik och riktar sig till personer 
med funktionsnedsättning, d.v.s. medborgare som har svårigheter att förflytta sig på egen hand 
eller resa med allmän kollektivtrafik. 

I april 2016 införde den nuvarande regeringen en ny lag som reglerar resenärers rättigheter vid 
förseningar i kollektivtrafiken. Namnet resegaranti försvann och ersatts av benämningen 
förseningsersättning, dessutom höjde man maxbeloppet för den som tar taxi vid en trafikstörning 
och försening. I samband med den nya lagen beslutade flera trafikhuvudmän, dvs regioner och 
kommuner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten och sjukresor. 

I region Örebro län omfattar förseningsersättningen endast resor i linjetrafik (tåg och buss), 
däremot inte när man reser med färdtjänst eller sjukresa. 

Frågan om förseningsersättning inom färdtjänsten och sjukresor har aktualiserats många gånger i 
bl.a. regionens råd för funktionshinderfrågor, i lokala medier, och även i regionfullmäktige. 
Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags att region Örebro län inför förseningsersättning 
för färdtjänst och sjukresor. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar: 

att införa en förseningsersättning för färdtjänst och sjukresor 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jihad Menhem 
Oppositionsråd 

Jessica Carlqvist 
ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 30 Anmälan av motion från Jihad Menhem (V) om att 
regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en 
kontaktperson från vart och ett av de partier som inte ingår i 
presidiet i sitt arbete med demokratifrågor 

Diarienummer: 20RS1147 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Jihad Menhem (V) till Region Örebro län den 4 
februari 2020 om att regionfullmäktiges presidium ska knyta till sig en kontaktperson från 
vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet i sitt arbete med demokratifrågor. 

Motionen har för beredning överlämnats till Regionkansliet - staben för administration, 

juridik och säkerhet. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Anmälan av motion om Demokrati för 

alla, inte bara några få 
• Motion - Demokrati för alla, inte bara några få, bilaga§ 30 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till regionstyrelsen för beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 11 (59) 
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Bilaga§ 30 

Vänsterpartiet 
2020-02-04 

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Demokrati för alla, inte bara några få 

Demokrati - ett så viktigt begrepp för samhället och för en politisk organisations fortlevnad. 
När regionens demokratiberedning lades ner lades hela demokratiansvaret på fullmäktiges 
presidium, bestående av tre personer från två partier. 

Vi tycker att det är fel att bara tre personer ska ha makt över hur demokratiarbetet fortgår i 
regionen. I detta ställs majoriteten av partierna utanför. Självklart kan andra ledamöter vara med 
och påverka i bl.a. nämnder. Men det är dessa två partier som kommer att ha ansvaret för 
demokratin. Men synen på demokrati skiljer sig åt mellan partierna, det är ingen hemlighet. 

Därför vill vi se att presidiet tar ett initiativ till att ha kontaktpersoner i varje parti för att 
säkerställa ett demokratiskt arbete med demokratifrågan. På så sätt kan presidiet sammankalla, 
eller rådfråga dessa, i avgörande frågor samt att dessa kan användas som referensgrupp vid 
behov. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar: 

att Region Örebro läns fullmäktigespresidium i sitt arbete med demokratifrågor knyter till sig en 
kontaktperson i vart och ett av de partier som inte ingår i presidiet. 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Jihad Menhem 
Oppositionsråd 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 31 Anmälan av medborgarförslag om administration av 
gratis sjukvård till regionanställda 

Diarienummer: 20RS 1246 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 6 februari 2020 
om administration av gratis sjukvård till regionanställda. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet - staben för HR. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om administration av gratis sjukvård till regionanställda 
• Medborgarförslag - Administration av gratis sjukvård till regionanställda, bilaga§ 31 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan .se 13 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 1:r3; b~~ ,JP 
E-post "giooe,@,egio,ora/ a~ 



Bilaga§ 31 

• 6 Region Örebro län 

~ l)· Region Örebro län 2020 -02- 0 6 

Datum: Centrala diariet 

2020-02-03 
Adress: Medborgarförslag 
Södra Viaduktgatan 98 
Postadress: 

Region Örebro län 691 41 Karlskoga Box 1613 
Tel: 

070-226 76 88 
701 16 ÖREBRO 

E-post: 
christian.haaralabjornberg@gmail.com 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 
Gratis sjukvård till Regionanställda 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 
Jag arbetar inom Region Orebro län. Då och då, som alla andra, behöver även jag 
sjukvård. Då går det till så här (ett exempel på mitt senaste besök hos fysioterapeut på 
vårdcentralen): 

När jag kommer till vårdcentralen 
1. Ankomstregistrering 
2. Med. admin. skriver ut en faktura , stoppar den i ett kuvert, och skickar den hem till mig 
via post 
3. Jag betalar med egna pengar 
4. Jag skickar en begäran av sjukvårdsersättning till min chef via Heroma 
5. Jag skriver ut ett kvitto på betalt besök och lämnar det till min chef 
6. Min chef måste godkänn.er detta i Heroma, skriver ut detsamma på papper, och lägger i 
mitt postfack. 
7. Jag skickar pappren till lönekontoret. 
8. Lönekontoret administrerar det hela och justerar min lön 

Tänk om man kunde bara visa sitt personalkort på vårdcentralen och få ett gratis besök. 
Då skulle det se ut så här när jag kommer till vårdcentralen 
1. Jag visar mitt passerkort vid ankomst -> ankomstregistrering 

Klart! 

Regionen skulle spara på skattebetalarnas pengar och miljö genom att inte behöva skriva 
ut papper, skicka papper via post, och inte använda flera medarbetares arbetstid för totalt 
onödiga uppgifter. 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-cr)~..L ~ ~~ 

Namnförtydligande: ?,/ ~ 
Christian Haarala Björnberg 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 32 Anmälan av medborgarförslag om avveckling av 
Örebro flygplats 

Diarienummer: 19RS8769 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har kommit in till Region Örebro län om att avveckla 
Örebro flygplats. 

Medborgarförslaget har överlämnats till regionkansliet - ekonomistaben för stöd i 
beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, inkommet medborgarförslag om 

avveckling av Örebro flygplats 
• Medborgarförslag - Avveckling av Örebro flygplats, bilaga § 32 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till regionstyrelsen att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län 
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.\'J~ Bilaga § 32 

\~
1 Region Örebro län 

•• 2019 10 2 8 e1· Region Örebro län - .. 

Centr;:ib rli--•-
Datum: --
2020-10-25 

Adress : Medborgarförslag 
Västå Strand 1 
Postadress: 

Region Örebro län 702 32 Örebro Box 1613 
Tel: 701 16 ÖREBRO 
073 0540 191 
E-post: 
jan.greve@oru.se 

Me-dborgarförslag (kortfattat namn): 
Avveckling av Örebro flygplats 

/Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag· och motivera varför det bör genomföras): 

I En i stort sett enig forskarkår har påvisat nödvändigheten av skyndsamrr.a och kraftfulla åtgärder mot fossila utsläpp om 
vi ska undvika framtida miljökatastrofer. I Parisavtalet från 2015 anges målet som att den globala uppvärmningen måste 
understiga 2 grader men att den helst bör understiga 1,5 grader. Rika länder har större utsläpp/person än fattiga länder. 
Det beror på att konsumtionen är så mycket större i rika länder. Svenskar orsakar konsumtionsbaserade utsläpp på ca 11 
ton per capita och år. I Parisavtalet gör vi ett åtagande om att utsläppen ska vara under 3 ton till 2030. Det kräver mycket 
stora förändringar i svenskarnas konsumtion. 

Er. stor del av våra utsläpp o;sc1kas av flygtransporter. Vi reser längre och mer frekvent än tidigare och vi konsumerar mer 
varor som flygs in till Sverige från andra kontinenter. Jämfört med andra transportsätt är flyget krail:gt subventionerat 

'

vilket gör att flygbaserade tjänster framstår som billiga. Flygbolagen betalar ingen skatt på bränslet, de har reciu~rad 
eller ingen moms och staten betalar ut årliga bidrag för infrnstruktur. Dessutom betalar kommuner och landsting ut stora 
summor varje år till de regionala flygplatserna. Bara undei 2018 betalade ägarna till Örebro flygplats ut s?.mmanlagt 44 
miljoner kronor i driftbidrag titl Ör6brn flygplats. Under detia år uppgick de samrnonlagda uts!äppen fr..\n person- och 
fraktflyg vid Örebro flygplats till ca 100 000 ton kcldioxidekvi11alenter. (För en ;edovisning av de företagsekoncmiska, 
regior.a!ekonomiska och klimatmässiga effekterna av Örebro flygplats här.visas till den studie som kJimatnät;erket i 
Örebro lålit göra och som d!stribueiats till ful!mäkiigeledamöter i regionen). 

Genom sina skattesubventioner motarbetar Örebro region aktivt den omställning som är absolut nödvändig och därmed 
försvårar man också ett genomförande av Parisavtalet. Region Örebro uppger i sin vision för klimatarbete att man tar 
ansvar för de lokala och de regionala utsläppen. Del·räcker inte. Om Parisavtalets mål ska uppnås måste svenska 
myndigheter ta ansvar även för utsläpp som svenskars konsumtion orsakar i andra länder. 

I 
Region Örebro äger 44,95 % av aktierna i Örebro flygplats och man kan därmed inte ensidigt bestämma över flygplatsens 
framtid. Med sitt stora aktieinnehav utövar regionen dock vad som i lagen benämns " ett betydande inflytande " och med 

I detta följer ett ägaransvar. Vi föreslår att: · · · 
1 

- Region Örebro tar initiativ till att - i samverkan med övriga ägare - inleda en process för aweckli11g av Örebro J 

flygplats. · · · ·. · · · · 

Om detta av någon anledning inte anse~ vara genomförbart föreslår vi att; I 
- .Re_gion Örebro ta,: initiativ till att .- i samverkan med övriga ägare - ·avveckla all persontrafik (charter och reguljär trafik) I 
vid Örebro flygplats. . . . . . · .. . . . . . 

Om Regi~rn Örebro inte skulle få med ~ig övri_ga äg:;ire på något av ovanstående försl:11] föreslår vi att: . 

1

, 
Region Orebro säljer alla sinc;:aktier i Örebro.flygplats. . .· . . . . . . .· . 

Region Örebro län hanterar di_na personuppgifter i enlighet med EU:s datask·yddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 
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• • a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 33 Anmälan av medborgarförslag om studentrabatt på 
busskort 

Diarienummer: 20RS1444 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 7 februari 2020 
om att införa studentrabatt på busskort. 

Medborgarförslaget har lämnats över för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 
• Medborgarförslag - Studentrabatt på busskortet, bilaga § 33 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 17 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post regiooeo@,eg~ re7 L-. 



• Region Örebro län 

J O ( r I ·t V C\ J1 D / j K 

Ankom 
Regionkansliet 

2020 -02- 0 7 

arum:--·31 I ·- Z 0 
Medborgarförslag 

P_ostadre_ss: I · 
t-:::~:-::7--=D'--. .;._) _ _,_/ . ..;_g __ b_: (_e.____cb_J_,.... o ______ ----l !:!i~: ~rebro län 

Tel: a 16. ·- 2 ')8 'J 5 5 . 701 16 ÖREBRO 

E-post J 6 r n L V ct}1 J i .) I, 011'J@ .1 rn ~( i {,,e O' n 

Medborgarförslag {kortfattat namn): 

5t u d ~n ·t rv\ be,, ti f
o 
o, 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 

J ej ~< r er1 5+ Lid e.n t Scrv1 
/(c), \/ e-5 Co\ fo i)<_ h ;j 5 {<.c) c, 0 C h 

Bilaga§ 33 

)° c rn P ~ n d I C\( rn ·~ d bi i E'.J? !i cl c; ~ ctt r I V {( C k q_/1, 

A . ' . q n ·v't.:1r.+':,.'"' ,)·:AC) Vt.\'/J'·e.( i:,_;{·€!( .c.rqrn+··~r t,n1 ~ c1n.::r11 ((./1 ··\ v'J , ~ ,, · 

by 5 s ~n ~\ r '-\ + t d ~ 1 0: r 0 lli d ~ i '< . .5' f t r cl Y r f 
0\ t1 ~ kq b~ 5\ 5crn J,._1( (511 O C h t~\( ~ ·& 
(c'\ ·1& !ic·cl [K:r : ,nctnctdt:::n, ['-~~ b'k,,r fr(5~~ 
h • -J ~-, I 

1. Vl·-'<- d 1- ft' 0 ( i1 /11) in>' kel/" v1J7 te( r-~+ bu 55 { )7 J {:__ r 
fJ,. V,>>c\ C'r(e( \ 1:;.net 5cvnt C\.t-+ h; vUI 
qf.f: f/.€F Skot {kcc k.cll~ktf(f;ro1f/k: 

M i ·bt f:;rn C\j ~:j c1.f t ni j t:.( 5t u d~n-t }ctbcr&t, 

pn (0\ '2!T;: / P ~/ d i(_n1 5G.rn 5t4 d'<r0lr .~f;. 

n,·'<-d C.in 5'c\, .Ske, 17, 5·~ C\tt .,f!:r •: .f/t( ngJJ·lt 
1-( 4 n d f' r/ ) cn1 \./ a 1 'J ·er k\1,s-:s -l( n -r; r qJY] J.- 0/ b I l·en I .. 
Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). ') 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter I 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): 

Namnförtydligande: 
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• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 34 Anmälan av medborgarförslag om busskort för elever 
på folkhögskolor 

Diarienummer: 20RS1445 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
busskort för elever på folkhögskolorna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 
• Medborgarförslag - Busskort, bilaga § 34 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 19 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 



Ankom 
B'I § 3 , aga 4 

C, 
Regionkansliet 

: 

-.\ .. • Region Örebro län 2020 -02- 0 7 
~ 

~>,!'.' •. 

r ( I;• i.,.. .·. uatum: 
. ! 1 • ( f\ i; ,,., .i t :r;, t ..., 1.1 , t L ,,. ·' ·' : .=r:i : ' \· j i ,, i J 
'\,, .l, •• ( ' ... • • •• ,. ·t t ,l ~. , .. 

Adress: ' .. Medborgarförslag 
/..J tl\ I I I V\IÄ C\l/\ C{ \--i,.11 lo 
Postadress: J 

1-0~ bi 
Region Örebro län 
Box 1613 

Tel: 701 16 ÖREBRO 
01~ 1-\'S<H o l 
E-post: 

S\-o\h·,\Sv..\-ed:iv\J Ph.u}m/\.:1. C.OVVJ 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 

J V\1 t")O~W-- o.. ·H re)i on U<e.~ r0 L ~n ~ ov-c-l ,<. i Y\ ~("'\ 

e. H G v c:; ~ f.::-or t en 6 0\.r \- ~ty· ~ \ ~ h Ö ~ ~ ~o\ o V:- 1 viovv1 t~iot1e11 

t "'-- y; O~c.~r.O -bo k ~ve~ \-o,. /!<:: ~v"t:- <i k _,_ l)V'e.'l,I"-> 

Och v\o"<""I 6v~s~o('\.-o-i s.lGC\. u1~fl1.(,, ,,,.,/-, fvn.?cct 

VlV 

J Ol) + J cJ::.fx" "' 0--t\-
.. b oviÅ <. ( CA ~ ~\ b Q\ 1::.c..... Ct..V't.Y\ V-1 l 

., 
V\t,.Y W\ GI.Y\ h6'.cA 'C '(. ..... \}\.1 '$~ 6 ~,) e-H' I 'S i·, '('Il rYl ~ Y' 

[":i);Vl·d f~v 1 1-i · )V\ Y1'1 ~ 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): 

~-~~ 
Namnförtydligande: 

C h. v, s \-'? ·Hev ~ ;_ ·h v-f.;i i,-e, 
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• ~ 1 Region Örebro län 
"'1.i 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 35 Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
buss priserna 

Diarienummer: 20RS1447 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 
• Medborgarförslag - Protest mot busspriserna, bilaga§ 35 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 21 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 



Bilaga§ 35 

Ankom • Regionkansliet 

~ , Region Örebro län 
2020 ~02~ 07 

(_ ( I I ' Datum: 
'! I, , ~ l '._ -. 

( f ."t . ,( 1. f :: f) 4'1_ V\ !.·\ C (' ! j , : i, (\ 1b'I - () ! - ,:- . ' 
Adress: Medborgarförslag 

c_,r-, \ 1·-- nc, 1 G '(' ·1 ·1 
< )\\ /',-~ '.::_:, 11 ).,\- / I ,!-.. , 

Postadress:~· .. _J 
Region Örebro län / l/2 I" I (),<·, 1-,,-n 7 J (? , I ~ ..... , I Box 1613 

Tel: 701 I6ÖREBRO o-1 C•'' n ; ' ·. · ' '),' I 

- 1 o:.r: ., .-·: 1:-1 
E-post: . 
\ ·,~ \..·" 10) ,.,·)-'· r ,·-ci, \ 0 ')'"''1 1, fflP(,\ __ n,_ ,.,_ " \ ·).I . . ,'. i 1./ 1'. : . ! I I . 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av.ditt förslag och motivera varför det bör genomföras) : 

. '('-i:yf (: 

., ; \ ... 
... .. ,l :·_. \ 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskri ft(-er): 

C/ ,'v;:/7.h:J ,,/ · ~ f . .,/ ' 0: r . J., r,-:;, r 1. ,.;;, ,_;,1 I 1"r'/ (t,-(/.,·0'[ "'.._;,.1-;f,, _,,_,-.1 

Namnförtydligande: 
, • .' ·' : I \_, r .. \ ,. . .. " , 

°' 't ' t /J r:\ / · :h e:. 'n ,f. , '{(\ I \ ,;\1 · ;,;._cl ) •(', 
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• ~ • Region Örebro län 
""1.i 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 36 Anmälan av medborgarförslag om att öppna ett 
hunddagis på Kävesta Folkhögskola 

Diarienummer: 20RS1448 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
att öppna ett hunddagis på Kävesta Folkhögskola. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - utbildning och 
arbetsmarknad. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om att öppna ett hunddagis på Kävesta Folkhögskola 
• Medborgarförslag - Hunddagis på Kävesta folkhögskola, bilaga § 36 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till regional tillväxtnämnd att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 23 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 



Bilaga§ 36 

~. 

• Region Örebro län 

'Jo~ 
Datum: 

L 01. l/1db.e_ vs L/ri...- 'l.o 
Adress: Medborgarförslag 
Avwle-u ~ Pe lte.n I/te; 30 

Postadress: / 

}o·-i 
(,, Region Örebro län 

'?.-,\ Ote&vo Box 1613 
Tel: 70116 ÖREBJ 0 Ankom 

Regionkansliet 
E-post: . . · . . 

{o .,._, . I C. "'d s~ V<'HE k. Q. ve s 1-~. f "1 s4:. se. 2020 ~02- 0 7 
. 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 

[//.< I ' 
X.tj vCf/4 

~ ~ 

Je,,::, 1',-Ci.<tJ;/J c:.: f)C: 
) / I 

I- 0-[ l.d,tf:.:7 d1:oic: I d,·~ 

I / f ( '. I < \ • :i fe (, 

Ct ·~ .. ( j (:' ""I f.' ·"' , , ·-· 
.. ; / 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): _.-,.--, 

~ 

Namnförtydligande: 

24 (59) 
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• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 37 Anmälan av medborgarförslag om att kollektivtrafik är 
dyrt 

Diarienummer: 20RS1449 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
att kollektivtrafik är dyrt. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 

• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 
om att kollektivtrafik är dyrt 

• Medborgarförslag - Kollektivtrafik är dyrt, bilaga § 37 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 25 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 



• ~ , Region Örebro län ~·~/ 
Bilaga§ 37 

, .; i ..... ,: r 
• ' (, ··· i'. , ., \ ;. 1, 1 c,d. 
f i J s-. ~. • V . · ;.J 2~2.o/o I /3) 

Adress: 

Basilikavägen 12 
Medborgarförslag 

Postadress: 
L ( I' Region Örebro län 

t-::7:--0_2_1_8 ___ G_i._1 r_~-..::;_~'_\f_C _______ -1 Box 1613 
Tel: 701 16 ÖREBRO 
0700086018 ,--~-A.n.--ko-m~~--. 
E-post: 
mohammad.mourad98@gmail.com 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 
Kollektiv trafik är dyrt 

Regionkansliet 

---- -- --

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 
Kollektiv trafik har stor roll genom samhället och där med är den bra val för miljö. Priserna 
på reskortet stiger till ologiska priser speciellt för studenter. 

När det blir att välja mellan buss och egen bil ser man ofta att egen bil är billigare än 
reskortet mellan min adress och Kävesta folkhögskola. Jag har körkort men väljer ändå att 
ta bussen fast priserna är så höga järnfort med CSN pengarna. Det kostar ungefär 1/3 av 
CSN pengarna vilket är så dyrt för studenter.Om priserna fortsätter så här, då kommer jag 
att börja och fundera på att köra egen bil istället för bussen. 

Många regioner erbjuder studenterna på lägre priser jämfört med en vuxen som har fast 
jobb och tjänar minst 20 000 kr per månad 

En vuxen som tjänar 20 000 betalar samma pris som en student som tjänar bara 3000? 

Vi måste tänka på att nå målet Agenda-2030 mål nummer 13"Bekämpa 
klimatforändringarna" och mitt förslag har betydelse för detta målet. 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er) : , , ':/,,,, ,} ~ 
/ ~ .,·,/,(.(.// 

Namnförtydligande: J , I 
/\j\ CJ h t4 !!Vi, v':1 ._C,"{ ,,)i/ / 1/)_()V, 1/'"CL(!/ 

26 (59) 



• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 38 Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
busspriserna 

Diarienummer: 20RS1450 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om protest mot bussprisema 
• Medborgarförslag - Protest mot busspriserna, bilaga§ 38 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 27 (59) 

Postadress 
Region Örebro ~ 

Box 1613. 70116 Öreliro 

E-post cegioooo@~ o"? i--------



Bilaga§ 38 

Ankom 
~ .: Regionkansliet 

~ I Region Örebro län 2020 -02- 0 7 
~~ · 

n~h•~ · s (1 I , ('\ t• t , l\., i' I"' ···· r; ~, 
... _...,. - :,\l-ol-2ö20 

Adress: Medborgarförslag s \J ' C,,e \I 'r?..C>Se.f"l Ci C\.i a. ,, i4 OC 1 0.. 
Postadress: 

.., 

103 (:,2 
\ I Region Örebro län 
() ,-e\o,o Box 1613 

Tel: 701 16 ÖREBRO 
0 -,'7 - 2 fo?-ltzo2 -t .._ 

E-post: c5 C. ' I"': 1 • llnri ro_ >\; :ss Ot,.1.:' '.lff" fe ;·,i.4: };,::r( : ·• Co,; 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): 

Sa .. ")n/ro. 'Si 1ss(J-...-_ 
Namnförtydligande: 

C: G ' ~ J.n0 'l"' Ct 
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• • , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 39 Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
buss priserna 

Diarienummer: 20RS1451 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 

protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om protest mot busspriserna 
• Medborgarförslag - Protest mot busspriserna, bilaga § 39 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 29 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post regioo~ reg~ 



Bilaga§ 39 

Ankom .,.;' 
Regionkansliet 

·"-' I Region Örebro l1 in .. 
2020 -02- 0 7 ~ .. 

A, l ( c. c 
Da1 um: 

31/1 -zuw \' r:, t\ c( C t\ I ..) 

Adress: 

8 ' \ -e'-?)O., q +Cl(\ IY 
Medborgarförslag 

Postadress: ~ 

1-0'3~// ~ Region Örebro län oc e,b•(a Box 1613 
Tel: Q '=l ) (. ,,-, r-· .,.._ r;• 1' /' 

70116 ÖREBRO 
:- .) / _)-/ ( •.. \<) b 

E-post: 
°'°'lire__ Cf 6 ~ Il Ve . .::,,e 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 

1 '1-J 
··(.\,\ 

p~ \Zivetk 

f c-t?e+ 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar . . 
Namnunderskrift(-er): f · J ({ e_ 

Namnförtydligande: }.\ f ~ 
-· 1(c__ 
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• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 40 Anmälan av medborgarförslag om billigare tandvård 

Diarienummer: 20RS1453 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
billigare tandvård. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till folktandvården. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om billigare tandvård 
• Medborgarförslag - Billigare tandvård, bilaga§ 40 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till folktandvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 31 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

cR (2__ 



Ankom 
Regionkansliet 

202n -02- o 1 ________ , 
Datum: 

Bilaga§ 40 

Medborgarförslag 

Region Örebro län 
~--'-"'--'----'--~--"-''--.-!!~~----1 Box 1613 
Tel: 701 16 ÖREBRO 

E-post: 

Medborgarrorslag (kortfattat namn): 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s datask.yddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift( ..er): I .L . 
~ '-\ '9Z-· ( V\ 

\ 
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• ~ 1 Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 41 Anmälan av medborgarförslag om lokaltrafik 

Diarienummer: 20RS1454 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
fler turer till/från kävesta Folkhögskola. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om lokaltrafik 
• Medborgarförslag - Lokaltrafik, bilaga § 41 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 33 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

~~ 



• .:V 

· ~ t Region Örebro län 
~ -

Bilaga§ 41 

Medborgarförslag 

Postadress: '°L· I I Reaion o·· rebro l.l11°
0 r--ir::~---L-. • 'f\d-..\) 0"(,'('j t,• J 

~------------------lBox 1613 Ankom 
Tel: 0,101:111 'J'J 4-o · 07,-:) 14-e S1 S 2 70116 ÖREBR Regionkansliet 

2020 -02- 0 7 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

( L ~k°'\ tY°'~' f\ J 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): ~ 
--.. :.:.:=..=,.. ~ .lP\ I . 
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• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 42 Anmälan av medborgarförslag om sänkt pris på 
lokaltrafiken 

Diarienummer: 20RS1455 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
sänkt pris på lokaltrafiken. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om sänkt pris på lokaltrafiken 
• Medborgarförslag - Sänk pris på lokaltrafiken, bilaga § 42 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 35 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post ragiooeo@~ orabro~ 



Bilaga§ 42 

.,.:) 
_· ~ ·• Region Örebro län 
~ .. 

-Ze bci s-l1eu. 
Datum: rv -,~.-- 31 j ~11 2o1D I ~ ~ o <.\ 

Adress: 
·T;,. /) V c\ e h -; Medborgarförslag 

Postadress: -

f.1 ~/) !·'( '_<;" k.o,,,/ .... ,· Region Örebro län 
\ ·;l.'A. Box 1613 Ankom 

Tel: 70116 ÖREBR b Regionkansliet ,.--...... . .---.., ', --. • ·~1- [ I ,-' 
( ' ; --.' .,.1 I i;,C.~ ; -· r ~!> 

E-post ~J 2020 -02- 07 
-;;, .p_ (~.s-L,\-~ i"i,1-J _., !., ;..,· .. ;-1 

. ' ·.,. l r...-..~ =. ' ,I -~-~ <">'> . 'i<~: 1-1·,:~ it•)f,Ai ;/ .. ·,: 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genomföras): 

Me.d. r,:_,./o ... -,,,;---;öe. pY'r'se....- se"::. :;'r de..t b;)J/3 -:_r-e. 

tC\. e.-Vl 
\ ' c, 'f? I r?. .d;. · ;,·,r.y-.,·'1<'"' ..., 

• A -t ; 1 :/ i , -1-1'*-. i . 
. ,-.... 

• L ·.:t·~..-1 Sci-.. , 

I 1. I/ J. 
1 .J .Jr., J re b 

I 
-;·/"\ ~·· 

;.'r ! 

r , · ,>r 

.f..~. •r· 
1,,"•J• 

• f~:,-r-p .. r()·r<r0n p2- ./~-01?:r-V'le- le-Jcr +l(f i,-11;v,c,l(t:r\- vE,.~-

rl 1 + °"' ~ e C. c 'n _p&dc ·t n>-f j ~ .o(1ckor, 

~ nin1L.<'J\d -l,a-vi'5~L I s-+V\..~5~-(t7'f;tr<'.r(l of-zc, r 

-f ·ro,J!Y\ ~Qw / \ ~}ie-f.erl foC r/v-/ryrt.v'I ~(\ :/ (0fqoll 

~l~cr--c: prlse, (eJer iVJ-!-c --f-/ll 
QvY) IVJ~V'] I/ rrt be·~c---(tr / t,dP',Y\ ~-0-r 

I I I 
{) I i.(' i'\ 

kos-+-nl/\Ji:( 
i :A;;. I( C /-- I 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): ({}_ • . 
t-- ·;Ji->,,.). I ;;.:,,1, ,; f. ,.. •. ~.---------·~-- t-

Namnförtydligande: ! 

)Jc,.VJ:e{ Sc~~er 
I 
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• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 43 Anmälan av medborgarförslag om billigare besök på 
vårdcentralen 

Diarienummer: 20RS1457 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
billigare besök på vårdcentralen. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet - staben för hälso- och 
sjukvård. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om billigare besök på vårdcentralen 
• Medborgarförslag - Billigare att besöka vårdcentral, bilaga § 43 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 37 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

Epos! ,,g;o~ ,eg;oo,~ 



.) 
-~ , Region Örebro län ""'. . ·-.-

l=cx. f/ L,\_ t ~ s~i, .. \·v.;,_ 
Adress: ' 

13 •i d Il' I f'"7 
'• c' I f.l, Q Cl:k.l' )"/1 ".) ,. .. .. ~ .. . . . ..... ..... ; . 

Postadress: V 

~03~~ 
Tel: 

rf'q i lf lf S<t& {I 6 
E-post: 

~ ,( \n·\ o 5:J)~'fu ~ cw0rlt \ , co rn 
V u 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Bilaga§ 43 

Datum: //{, 
31 m / 1201. o 

Medborgarförslag 

Region Örebro län 
Box 1613 
70116 ÖREBJ: .u Ankom 

Regionkansliet 

2020 -02- 0 7 

.·.·'.\~bor ~D-Y\ 
,· ' ; .,,..k o \_ e \) ;\ a. .. -,~. V. . . • . 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er>,- . 

i o.,, ~ \ 01 
Namnförtydligande~ , . 

d).J rl I f) 

V 
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• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-02-27 

§ 44 Anmälan av medborgarförslag om protest mot 
busspriserna 

Diarienummer: 20RS1458 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
protest mot busspriserna. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om protest mot bussprisema 
• Medborgarförslag - Protest mot bussprisema, bilaga § 44 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 39 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

?J r 



Bilaga§ 44 

Ankom •. ,.' Regionkansliet 

4' • Region Örebro län 2020 -02- 0 7 
~-

..... uatum: 

2:> \ I \ 1;();)j ~: l..,l,A l 'f., l (',, 1\:-1 c~ ~- cl ( ' ., t.1 cl 
Adress: Medborgarförslag 

'12i cldarberci-Soieifa n I 11 
Postadress: u V 

Region Örebro län 
t03 s>::i 

l1 ( 

0k{ "\-0 Box 1613 . 4.11 : 

Tel: 701 16 ÖREBRO 
0:\-(o-b\1-s>ct·+l 

E-post: \, ~w 1 1 'l e_,t,I\\N,J).J),'(\() (C')\'..• .. r.r':. 0 1/I.CY,1rt\(}.l , C Cl V\/', 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utfcirlig beskrivning av äitt förslag och motivera varför det bör genomföras): 

J °'-~ ly~r--t~ G._ tt-_ v'v\Q(\G rJ ~kod::-_ I 00 'I"<\ () re_bro ( CiV\ 
k.otto...r oJ\&e.C~? j ta( \"f\~:f-ke.-\- \MQ & -to.,l\le- ~<i a.4{ 
YY'i_a.Y\ fci_, ~Y\ 11"\ko•f'f\St \IO(re r0os'a.c:l to.,." t:i'\l ex.em?~( 

c..~n t löc~Ö.k(,no--.~ kQ.:i~o.f'\. 
I..; 

Wö.r ~/;_ E:. \..C\. be~°'\~-- l~,100 \:s 1 ,f'o..ktvSo- .. \Jct.rF mo.00-d-
f-~c O:tT \< .. ~·rw"'°'- 6 o. ro: (o_,(Q Z:.t_~ +o \\(nö~~(O l.q_. "' 

:b& ~c,( ~ OG"d_e.... <=r•1'0,·~,t <23, ~f"\\c:_a._.s:, r C1. \/V\_Cl '(\O & ~lcoc.\:. t 0.. \(·~ Y\ 
r "" i~ "' , (:1 ., .. ,.l"( "oyY'\ 
1 oir ~e.f\ötG(\a.112, Oc:.. 1 1 O\J(c~°'- 0-cu..oe... \.5: ~ 

', 1 11n f" ~ , 0iod- ~kQ)Y')öY'I\; ~1'\l (':kc'\L'1ct& {rc!.n d,o,,,v, 
1 n te. o, ~ o. \J , • 1 1 
r " 1 r · :_ ,,..... :bet.cl,~( c:io f' Je_ rnQ(\O.t::~:~,koctl!.:'TS 
00\fl/'-- V\C\f E?_n; fO 10,-..,. 

rpr;::,.Q, -SäTJ_o...~ töG'" -ALLA. Oo..\J-5'<- tt O'/Y\ 1/Y')0,'1"'\ 'no.r 
Q.-tf' rCJb.b( '?lv..5ia:(( ~\(<?( ä..c (\('\oe.r:{ot. 

oo.s! A,1e.'(\ K)L(~b()l{~n "f'°' 0.1.t°' bu.~o.c: 
:'::::::;;.~~ .. -

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er): , \ 

f-V.JJJ0\Joc~\Cf(,.6J. 
Namnförtydligande: 

F 1rr, ,Mo. ~\ ('\, ('~\ ,)J\ 2~ 
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• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 45 Anmälan av medborgarförslag om säkerhet för att ta 
sig till och från busshållplatsen vid Kävesta Västra 

Diarienummer: 20RS1459 

Sammanfattning 

Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till region Örebro län den 7 februari 2020 om 
säkerhet att ta sig till och från busshållplatsen Kävesta Västra. 

Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regional utveckling - trafik och 
samhällsplanering. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälan av inkommet medborgarförslag 

om säkerhet för att ta sig till och från busshållplatsen vid Kävesta Västra 
• Medborgarförslag - Säkerhet för att ta sig till och från busshållsplatsen, bilaga § 45 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 41 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan .se 

&~ 



Bilaga§ 45 

Ankom . ~) 
Regionkansliet 

·~ 
·• Region Örebro län 2020 -02- 07 

'<-· 

k,,,·~ ' t.- . ··,t-··- uatum:3 1/! 
2.0'J....O t [ ... C (_ .. ··, 

Adress: .,I 
Medb6rgarförslag 

/'-JO'( r·c\c;;\.,r ~h:.:·.c.),q v1 ~< .. :,-\ 
Postadress: ~ 

6Cf L/ 3~' ,.t.-io.. i i s oo-ci 
Region Örebro län 
Box 1613 

Tel: ; 

70116 ÖREBRO 
01-0 1-?<l 3 I -zo 

E-post: 
f( n:)+ i :no.. 'o GJ 'ii·'SJ ~oh1r1 °"; 1 , ca wi 

Medborgarförslag (kortfattat namn): 

Motivering (Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt förslag och motivera varför det bör genom.föras): 

JO\~ S~une. v\'-\"'- 0.,,·(.\, ~0::~e.(h.eA-tVl -r,rJV'I b~s k.:i-.uSp!D\.1",S'en 

5k:<Jtie \;(olicts ovef. C tå·,res+-°' '1 ~,;{ ,0\) 

Region Örebro län hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 
För att kunna fullgöra uppgiften med att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter 
registreras och lagras i Region Örebro läns diarium. Personuppgifterna kan även förekomma i protokoll, 
kallelser och handlingar. 

Namnunderskrift(-er):~f(?:, 7 - ~-, .. 
,( i,f;l c.'(-f?{(!/_ 

Namnförtydligand~:---------- -··· .. ··· · · ·' 

)(l21s11NA B~ 
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• °' , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 46 Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i 
Hopajola 

Diarienummer: 20RS747 

Sammanfattning 

Tina Fingal Swens (C) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i styrelsen 
för Hopajola. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27 
• Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Hopajolas styrelse 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Tina Fingal Swens (C) som ersättare i styrelsen för Hopajola, samt 

att till ny ersättare utse Patrik Swens (C). 

Skickas till 

Hopajola 
Tina Fingal Swens (C) 
Patrik Swens (C) 
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
www.regionorebrolan.se 43 (59) 

E-post ragiooeo@,egi~ o ~ 



• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 47 Entledigande samt kompletteringsval till 
pensionärsrådet 

Diarienummer: 20RS980 

Sammanfattning 

Lena Linden har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, entledigande och val av ny ledamot i 

pensionärsrådet 
• Entledigande Pensionärsrådet 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Lena Linden (SD) som ledamot i pensionärsrådet, samt 

att till ny ledamot utse Sven Erik Kilsten (SD) för tiden 2020-02-27 - 2022-12-31. 

Skickas till 

Pensionärsrådet 
Lena Linden (SD) 
Sven Erik Kilsten (SD) 
Regionkansliet- staben Administration, juridik och säkerhet 

www.regionorebrolan .se 44 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

r ~ 



• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 48 Entledigande samt kompletteringsval till styrelsen i 
stiftelsen Bergslagsgårdar 

Diarienummer: 20RS904 

Sammanfattning 

Annica Zetterholm har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i styrelsen för 
stiftelsen Bergslagsgårdar. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, entledigande av uppdrag Annica 

Zetterholm 
• Entledigande Regionuppdrag Annica Zetterholm 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Annica Zetterholm (C) som ledamot i styrelsen för stiftelsen Bergslagsgårdar, 
samt 

att till ny ersättare utse Anna Heder (C). 

Skickas till 

Stiftelsen Bergslagsgårdar 
Annica Zetterholm (C) 
Anna Heder (C) 
Regionkansliet- staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 49 Komletteringsval - föräldraledighet för förtroendevald, 
Sebastian Cehlin (M) 

Diarienummer: 20RS710 

Sammanfattning 

Sebastian Cehlin (M) har begärt föräldraledighet under tiden mars till och med juni 2020. 
Detta är i enlighet med regler som har fastställts av regionfullmäktige. Han begär att få vara 
ledig från sina uppdrag som 2:e vice ordförande i fullmäktiges valberedning, ledamot i 
Målardalsrådets rådsmöte, 2:e vice ordförande i beredningen för somatisk specialistvård och 
högspecialiserad vård, 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, ledamot i 
samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, ersättare i nätverket för hälsa och 
demokrati, regionråd på 50%, ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i 
regionstyrelsen. 

Som ersättare för Sebastian Cehlin i ovan nämnda uppdrag föreslås Ulrika Björklund (M) att 
väljas. Ulrika Björklund är idag ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna plats 
kommer att besättas av nuvarande ersättaren i nämnden, Carl Alm (M). I följd härav blir en 
ersättarplats ledig, vilken kommer att besättas Cecilia Albertsson. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, kompletteringsval efter Sebastian Cehlin 

(M) 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att Carl Alm (M) (nu ersättare i nämnden) under tiden mars till och med juni 2020 inträder 
som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden istället för Ulrika Björklund (M), varefter 
Ulrika Björklund (M) återinträder i detta uppdrag, samt 

att Cecilia Albertsson (M) under tiden mars till och med juni 2020 inträder som ersättare i 
hälso- och sjukvårdsnämnden istället för Carl Alm (M) (nu ersättare i nämnden) varefter 
Carl Alm (M) återinträder i detta uppdrag. 

Skickas till 

De valda 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 50 Besvarande av medborgarförslag om att tillvarata 
regnvatten från Region Örebro läns fastigheter 

Diarienummer: 18RS7113 

Sammanfattning 

En medborgare har lämnat in ett medborgarförslag om att låta regnvattnet från landstingets 
fastigheter ledas ut på angränsande grönytor, försänkningar, slukhål och grusplaner med 
mera istället för att ledas ned i kommunens ledningsnät, där så är möjligt. Regnvattnet kan 
då ingå i det naturliga kretsloppet samt att Region Örebro län propagerar för att även andra 
fastighetsägare gör detsamma, till exempel kommunerna, företag, privata fastighetsägare 
och villaägare. Går det inte att göra överallt så kan man göra det där det är möjligt. 

Regionstyrelsen anser att frågan är komplex då förhållandena skiljer sig markant från 
fastighet till fastighet och kommun till kommun. Tanken är bra att försöka ta hand om och 
infiltrera dagvatten (regn) lokalt så kallad LOD. I enlighet med gällande regelverk anlägger 
Region Örebro län system vid byggnationer där det är lämpligt. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, svar på medborgarförslag om att 

tillvarata regnvatten 
• Svar på medborgarförslag om att tillvara regnvattnet 
• Medborgarförslag om att tillvarata regnvattnet för Region Örebro läns fastigheter 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Skickas till 
Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 51 Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 
och planeringsförutsättningar för 2022-2023 

Diarienummer: 20RS254 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen upptar till behandling Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 
2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023. Förutsättningarna innehåller beskrivning 
av olika delar inom verksamhetsplanen, bland annat vision och värdegrund samt 
omvärldsanalys. Förutsättningarna innehåller också samhällsekonomiska förutsättningar och 
en preliminär resultatkalkyl och investeringar, regionövergripande intern kontroll samt 
tidsplan för det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Förutsättningar för verksamhetsplan med 

budget 2021 och planeringsförutsättningar för 2022-2023 
• Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och planeringsförutsättningar för 

2022-2023 

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

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att fastställa förslag till Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2021 och 
planeringsförutsättningar för 2022-2023. 

Skickas till 

Samtliga förvaltningar 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-02-27 

§ 52 Bidrag till samordningsförbunden för år 2020 

Diarienummer: 20RS875 

Sammanfattning 

Försäkringskassan har beslutat om statlig medelstilldelning för samordningsförbunden 2020. 
Region Örebro län föreslås bidra motsvarande hälften av statens beslutade bidrag. Region 
Örebro läns totala bidrag för 2020 till samordningsförbunden uppgår till 5 698 500 kronor, 
vilket är 22 500 kronor mindre än 2019. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Bidrag till samordningsförbunden för år 

2020 
• Beslut från Försäkringskassan om finansiell samordning 2020 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Regionstyrelsens beslutar, under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar 
motsvarande beslut, 

att lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 996 500 kronor för år 
2020, 

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med 1 393 500 kronor 
för år 2020, 

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 308 500 kronor för år 2020, 
samt 

att lämna bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med 
2 000 000 kronor för år 2020. 

Skickas till 

Regionkansliet - Ekonomistaben 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
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Protokoll 

Sammanlrädesdatum 

Regionstyrelsen 2020-02-27 

§ 53 Medlem i Agenda för hälsa och välstånd 

Diarienummer: 20RS318 

Sammanfattning 

Stiftelsen Forska Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse som bildades 
2010. Stiftelsens vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till 
Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. 
Forska! Sverige verkar genom att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen 
av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Stiftelsen driver även en förening vilken 
deltar i utvecklandet av stiftelsens och föreningens vision, målområden och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM Regionstyrelsen 2020-02-27, Medlemskap i Agenda för hälsa och 

välstånd 
• Tjänsteskrivelse medlemskap i föreningen Agenda för hälsa och välstånd 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att Region Örebro län under 2020 till 2023 blir medlem i Agenda för hälsa och välstånd, 
samt 

att forsknings- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fatta de övriga beslut som 
föranleds av medlemskapet liksom att i övrigt ansvara för Region Örebro läns deltagande i 
Agenda för hälsa och välstånd. 
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Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 54 Ägaranvisning samt finansiering av ALMI 
Företagspartner Mälardalen AB år 2020 

Diarienummer: 19RS9019 

Sammanfattning 

Almi FöretagspartnerMälardalen AB ägs av Region Örebro län med 24,5 procent. Varje år 
utkommer ägaranvisningar där ägarna tydliggör sina gemensamma intentioner avseende 
inriktningen av och mål för bolagets verksamhet. Ägarna har även kommit överens kring 
finansieringen av bolaget. Finansieringen för Region Örebro län är densamma som för år 
2019, det vill säga 7 220 840 kronor. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, Almi 
• Almi Mälardalen AB - Bilaga 1 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Mälardalen 

AB 
• Almi Mälardalen AB - Bilaga 2 Förslag till överenskommelse mellan ägare om 

finansiering av verksamheten 2020 
• Almi Mälardalen AB - Bilaga 3 Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde 

F öretagspartner 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar förvaltningschefRegional utveckling Petter 
Ameback ärendet. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till ägaranvisning för ALMI Företagspartner Mälardalen AB för 
2020 och framåt, samt 

att godkänna överenskommelsen mellan ägarna om finansiering av ALMI Företagspartner 
Mälardalen AB för 2020. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 55 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) och 
Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i Region 
Örebro län 

Diarienummer: 19RS561 

Sammanfattning 

I en motion föreslår Vänsterpartiet att läkare ska kunna skriva ut kulturell aktivitet på recept 
och att det ska ses som ytterligare ett behandlingsaltemativ tillsammans med andra, för 
bland annat långtidssjukskrivna. 

För att införa ett koncept som kultur på recept så skulle det krävas goda evidensbaserade 
underlag. Hälso- och sjukvården bör framför allt erbjuda insatser och behandlingar som är 
evidensbaserade, eller som är rekommenderade av Socialstyrelsen. 

Det finns olika sätt att arbeta hälsofrämjande på inom vården. Inom psykiatrin finns sedan 
tidigare dans som ett behandlingsaltemativ. Inom Region Örebro län pågår även 
hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården, med fokus på levnadsvanor. Kultur och 
hälsa är ett av två prioriterade områden i den kulturplan som är beslutad. Det finns i Region 
Örebro län förutsättningar och möjligheter att arbeta vidare med såväl området kultur och 
hälsa som det hälsofrämjande arbetet. 

Besluts underlag 

• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, besvarande av motion (V) om kultur på 
recept 

• Svar på motion (V), införa kultur på recept 
• Motion från Jihad Menhem (V) och Anneli Mylly (V) om att införa kultur på recept i 

Region Örebro län 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar 
att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 
Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till 
förmån för motionen. 
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Regionstyrelsen 

Beslut 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 53 (59) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post ceg;o,eo@z::~ 



• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 56 Besvarande av motion från Monika Aune (MP) och 
Mats Gunnarsson (MP) om att upprätta en utvecklingsplan 
för naturturismen 

Diarienummer: 19RS1982 

Sammanfattning 

Miljöpartiet genom Monika Aune och Mats Gunnarsson har ställt en motion om 
framtagande av en handlingsplan för naturturismen. Sedan tidigare finns en handlingsplan 
för Besöks näring som är antagen av nämnden för regional tillväxt i juni 2018. Region 
Örebro län har också såväl produkt- som marknadsföringsansvaret för Bergslagsleden. I 
länet finns också ett samarbete kring mountainbikeleder under varumärket Bergslagen 
cycling. 
Naturturismen är redan idag en stor del i arbetet inom besöksnäringen via redan befintlig 
handlingsplan och via befintlig verksamhet. Förslaget är därför att inte ta fram särskild plan 
för naturturism. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, svar på motion 
• Svar på motion om att upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 
• Motion till regionfullmäktige från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) -

Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) och Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-02-27 

§ 57 Instruktion för regiondirektören 

Diarienummer: 20RS1564 

Sammanfattning 

Av kommunallagen följer att regionstyrelsen ska fastställa en instruktion för hur direktören 
ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga 
uppgifter. 

Regionkansliet har nu mot bakgrund av att regionstyrelsen har beslutat förlänga 
förordnandet för regiondirektören arbetat fram en revidering av tidigare fattat beslut om 
sådan instruktion. Utöver denna instruktion har regionstyrelsen genom sin 
delegationsordning tidigare gett regiondirektören beslutanderätt i vissa ärenden. 
Regionstyrelsen kan härutöver, liksom redan tidigare, komma att ge regiondirektören 
instruktioner genom särskilda beslut. 

Besluts underlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, instruktion för regiondirektören 
• Instruktion för regiondirektören 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande: 
"Lägga till en mening på sidan två; Regiondirektören skall särskilt fokusera på att regionens 
hållbarhetsarbete genomsyrar alla verksamheter". 

Andreas Svahn (S) yrkar avslag på Mats Gunnarssons (MP) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt förvaltningens förslag. Därefter ställer han proposition på Mats Gunnarssons 
(MP) tilläggsyrkandet och finner att regionstyrelsen avslår det. 

Reservationer 
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt 
till äggsyrkande. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslås besluta 

att med revidering av beslut den 27 februari 2019, fastställa sådan instruktion för 
regiondirektören som avses i 7 kap 2 § Kommunallagen (2107:725) i enlighet med vad som 
framgår av bilaga till detta beslut. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

§ 58 Anmälnings- och meddelandeärenden 

Diarienummer: 20RS387 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden: 

1. Regiondirektören har fattat beslut om revideringar i Region Örebro läns attestliggare 2019 
för finansförvaltningen, 20RS 1022, 20RS 1023. 

2. Regiondirektören har undertecknat samarbetsavtal mellan Örebro kommun, Region 
Örebro län, KIF Örebro DFF och ÖSK Elitfotboll AB om Arena Örebro, 19RS4132. 

3. Regiondirektören har undertecknat överenskommelse med Länsstyrelse i Örebro län om 
signalskyddschefsansvar, 19RS9499. 

4. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal med Stenström och Kullberg 
AB (Lymfldiniken i Örebro) om lymfterapeutiska tjänster, 18RS497 l. 

5. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal med Lymfkliniken Karlskoga 
HB om lymfterapeutiska tjänster, 18RS4971. 

6. Områdeschefen för Närsjukvård Örebro och söder har fattat beslut om lönetillägg för 
uppdrag som: 
- ställföreträdande verksamhetschefvid 1177 Vårdguiden, 20RS 1167 
- verksamhetschef vid Primärvårdens digitala mottagning, 20RS 1168 
- bitr/stf verksamhetschef vid Adolfsbergs vårdcentral, 20RS 1169 
- objektsamordnare för TILDA, 20RS 1170 
- objektsamordnare för TILDA, 20RS 1171 
- MLA vid Adolfsbergs vårdcentral, 20RS 1173 
- distriktssköterskor Lillåns vårdcentral, 20RS 1174 
- ledningssjuksköterska vid Akutmottagningen, USÖ, 20RS1176 
- arbete vid Folkhälsomyndigheten, 20 %, 20RS1177. 

Förändrad lön under pågående anställning för distriktssköterska vid Olaus Petri vårdcentral. 

7. Områdeschefen för Habilitering och hjälpmedel har fattat beslut om lönetillägg för 
tjänstgöring som : 
- samordnare vid den Audiologiska kliniken, 
- samordnare vid den Audiologiska kliniken, 
- samordnare vid den Audiologiska kliniken, 
- samordning vid utvecklingsenheten. 

8. Områdeschefen för Psykiatri har fattat beslut om lönetillägg under pågående avtalsperiod, 
19RS6937-24. 

9. Verksamhetscheferna för Folktandvården Sofia, Folktandvården Lillån, Folktandvårdens 
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Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-02-27 

specialisttandvård Protetik, Folktandvården Karlskoga, Folktandvården Wivallius, 
Folktandvården Kumla, Folktandvården Lindesberg, Folktandvården Hertig 
Karl, Folktandvården Haga, Folktandvården Eyra och Specialisttandvård Folktandvården 
har fattat beslut om tillsvidareanställningar. 

10. Smittskyddsläkare i Region Örebro län har fattat beslut om att utse Anna Lange till 
tillförordnad smittskyddsläkare under sin ledighet 2020-02-17 - 2020-02-21 , 20SM25. 

11. Regiondirektören har undertecknat sam verkansavtal enligt Lag ( 1993: 1651) om 
Läkarvårdsersättning, med Göran Falk. 

Meddelandeärenden: 

1. Sveriges Kommuner och Regioner har överlämnat 

- Meddelande från styrelsen nr 1/20, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020, 
- Meddelande från styrelsen nr 2/20, Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om God och nära vård 2020 - En omställning av hälso- och 
sjukvården med fokus på primärvården, 
- Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter 
dag 14, 
- Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott. 
- Internränta för år 2021. 

2. Månadsrapport pensionsmedelsportfölj , skuldportfölj och innehavsrapport december och 
januari, 19RS413. 

3. Protokoll 
- regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-20, 
- regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12. 

4. Vårdföretagarna har överlämnat en skrivelse som rör regionens hantering av 
vårdmomskompensationen samt en ny undersökning om vårdmomsens effekter för 
patienter, brukare och verksamheter, 20RS1689. 

5. Niklas Lundgren är tillförordnad förvaltningschefRegional utveckling under Petter 
Arnebacks ledighet 2020-02-14 - 2020-02-23. 

6. Ann-Louise Notstam är tillförordnad förvaltningschef Regionservice under Catharina 
Schlyters ledighet 2020-02-15 - 2020-02-22. 

7. Lennart Frommegård är tillförordnad regiondirektör under Rickard Simonssons ledighet 
2020-02-17 - 2020-02-21. 

8. Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS 1035-27. 
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• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-02-27, anmälnings- och meddelandeärenden 
• 20RS 1035-27 Synpunkter på Region Örebro läns ledning 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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§ 59 Information 

Revidering av Region Örebro läns hållbarhetsprogram 
Chefen för staben Hållbar utveckling Anna Jakobsson, jämställdhetstrateg Anna Swift 
Johannison, och utredare Karin Runnels redovisar och beskriver bakgrunden till 
programmets framtagande och hur det fortsatta arbetet med revidering av programmet 
kommer att bedrivas. Styrelsen ges möjlighet till inspel i det fortsatta arbetet och styrelsen 
kommer att följa det löpande revideringsarbetet. 

Rapportering från RUS-genomförandet som underlag till verksamhetsplan- och 
budgetprocessen 
Förvaltningschefför Regional utveckling Petter Arneback och utvecklingsledare Susanne 
Rosendahl redovisar och beskriver arbetet med RUS-genomförandet som utgör underlag för 
verksamhetsplan- och budgetprocessen 2021 . 

Regiondirektörens information 

Kanslichef Niklas Tiedermann informerar om: 

Beredskapsarbete mot bakgrund av coronaviruset 
Regiondirektören har fattat beslut om att ge kanslichefen och beredskaps- och 
säkerhetschefen i uppdrag att tillsammans med verksamhetscheferna kartlägga hur 
samhällskritiska funktioner ska vidmakthållas. Delrapporter ska ske till ledningsgruppen 
inom kort. 

Totalförsvarsövning 
En totalförsvarsövning pågår i hela landet. Den påbörjades i slutet av förra året och pågår 
under hela 2020. Ett stort antal myndigheter ingår och deltar i övningen. Varje organisation 
väljer på vilken nivå man vill delta. Ett antal övningstillfällen har genomförts och kommer 
att genomföras under året. Deltagandet i övningarna kräver en del resurser i vår 
organisation, framförallt men inte enbart inom sjukvården och kommunikation. 

Nobina-målet 
Tingsrätten har meddelat dom i målet, Nobina fick delvis rätt där Länstrafiken ska betala ut 
ett skadestånd plus ränta. Var och en av parterna står sina egna rättegångskostnader. I förra 
veckan meddelades att Nobina överklagat domen. Länstrafiken har anslutningsöverklagat. 

Rekrytering 
Förvaltningschefens för Regionservice förordnande kommer inte att förlängas då hon har 
meddelat att hon inte står till förfogande. Rekryteringsprocess kommer att inledas inom kort. 
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