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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Plats och tid 

Tjänstgörande ledamöter 

Eken, Eklundavägen 1 kl. 09:30-13:00 

Andreas Svahn (S) (ordförande) 

Närvarande ersättare 

Övriga närvarande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 
Sammanträdes datum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Ewa Sundkvist (KD) (vice ordförande) §§153-178 

Ola Karlsson (M) (2:e vice ordförande) 

Karin Sundin (S) 

Nina Höijer (S) 

lren Lejegren (S) 

Joakim Carlsson (S) 

Torbjörn Ahlin (C) 

Sebastian Cehlin (M) 

Anna Agerfalk (L) 

Mats Gunnarsson (MP) §§151-177 

Elin Jensen (SD) 

Patrik Nyström (SD) 

Jihad Menhem (V) 

Zaki Habib (S) ersätter Per Eriksson (S) 

Sven-Erik Sahlen (KD) §§151-152 ersätter Behcet Barsom (KD) 

Monika Aune (MP) §178 ersätter Mats Gunnarsson (MP) 

Azra Prepic (S) §§151-177 

lnga-Lill Bergensten (KD) §§153-178 

Sven-Erik Sahlen (KD) 

Willhelm Sundman (L) 

Monika Aune (MP) §§151-177 

Gunilla Fredriksson (SD) 

Fredrik Dahlberg (SD) 

Jessica Carlqvist (V) 

Rickard Simonsson, regiondirektör 

Lennart Frommegård, ekonomidirektör 

Niklas Tiedermann, kanslichef 

Kristina Berglund, nämndsekreterare 

June Fors, nämndsekreterare 

Maria Boström, nämndsekreterare 

Jonas Håård, politisk sekreterare (S) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Regionstyrelsen 

2020-09-10 

&oa,o -0°1 - l b Datum för anslags 
nedtagande 

RJgionkansliet, Eklunt{vägen 2, Örebro 
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Kristina Berglund 
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Regionstyrelsen 

Utses att justera 

Justeringens tid 

Protokollet omfattar 

www.regionorebrolan.se 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Emilia Molin, politisk sekreterare (C) 

Anna Gillmore, politisk sekreterare (M) 

Monika Aune, politisk sekreterare (MP) 

Stefan Nilsson, politisk sekreterare (V) 

Oscar Lundqvist, politisk sekreterare (SO) 

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör §153 

Bitte Ohlsson, verksamhetscontroller §161 

Karin Wallin, t.f. enhetschef §162 

Magnus Persson, senior rådgivare regional utveckling §165 

Katrin Boström, hälso- och sjukvårdsstrateg §167 

Karolina Stridh, chef för staben Hälso- och sjukvård §178 

Maria Åkesson, HR-direktör §178 

Ola Fernberg, tandvårdsdirektör §178 

Sebastian Cehlin 

dOaJ) --0°1 -{(o 
§§151-178 
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Postadress 
Region Örebro län 

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

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

ek~ --~~-------·-···--·-·---·-----···-·---· 
~;!~ '. ............... ........ ...... .. ... ........ . 
v Andreas Svahn ,,_......----- · 

----~--
Sebastian Cehlin 

3 (56) 

----·-· 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan_se 



• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Innehållsförteckning 

§ 151 
§ 152 

§ 153 

§ 154 

§ 155 

§ 156 

§ 157 

§ 158 
§ 159 
§ 160 
§ 161 
§ 162 
§ 163 
§ 164 
§ 165 

§ 166 
§ 167 

§ 168 

§ 169 
§ 170 

§ 171 

§ 172 

§ 173 

§ 174 

§ 175 

§ 176 

§ 177 
§ 178 

www.regionorebrolan.se 

Protoko Ils justering 
Beslut om sjukledighet för Behcet Barsom (KD) samt val av ersättare under 
tiden för hans ledighet 
Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga; uppdrag avseende 
upphandlingsunderlag 
Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 
Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och 
Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga 
elledningar · 
Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att skapa "en väg in" för barn 
och unga med psykisk ohälsa 
Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att resurser behöver stärkas 
inom BUP och första linjen 
Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors kommun 
Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträdestider år 2021 
Regionstyrelsens sammanträdestider år 2021 
Region Örebro läns delårsrapport 2020 
Storregional systemanalys 2020 - Stockholm-Mälarregionen 
Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2019 
Delägarskap i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen) 
Svar på remissen Starkare kommuner - med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SoU 2020:8) 
Svar på revisionsrapporten Internkontroll i administrativa rutiner 
Svar på remissen God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem 
Svar på remissen Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020: 15) 
Svar på remissen Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 
Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att inrätta ett idrottspris och 
idrottsstipendium 
Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om platsgaranti på 
Universitetssjukhuset Örebros parkeringar för personal 
Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om minskning av byråkratin 
för vårdens medarbetare 
Besvarande av motion från Oskar Svärd (M) om att tillämpa den så kallade 
Broken Windows-teorin 
Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) 
om att utnyttja, effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter 
Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om sammanträden i nämnder 
och styrelse, öppna för allmänheten 
Ledamotsinitiativ från Jihad Menhem (V); angående stopp för fakturering av 
avgift för vissa hjälpmedel 
Anmälnings- och meddelandeärenden 
Regiondirektörens information 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-09-10 

§ 151 Protokollsjustering 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Sebastian Cehlin (M) med 
Joakim Carlsson (S) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 24 september 2020. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 152 Beslut om sjukledighet för Behcet Barsom (KD) samt 
val av ersättare under tiden för hans ledighet 

Diarienummer: 20RS8981 

Sammanfattning 
Av bestämmelserna i "Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län 

2019-2022" framgår bland annat följande : 

Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har rätt att 
vid sjukskrivning vara ledig högst 12 månader, dock längst till och med mandatperiodens 
slut. 

Det är regionfullmäktige som beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet eller 
sjukskrivning samt utser ersättare för den förtroendevalda personen om ledighet ska beviljas 
för längre tid än sex månader. 

Det är regionstyrelsen som beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet eller 
sjukskrivning samt utser ersättare för den förtroendevalda personen om ledighet ska beviljas 
för kortare tid än sex månader. 

Behcet Barsom (KD) har företett läkarintyg av vilket framgår att han under tiden den 
28 augusti 2020 till och med den 28 september 2020 har nedsatt arbetsförmåga med 100 
procent. Mot bakgrund av detta föreslås styrelsen besluta om ledighet från uppdrag för 
honom. Till ersättare för de uppdragen föreslås att Ewa Sundkvist (KD) utses i enlighet med 
vad som framgår av beslutet. Vidare föreslås att ordföranden i regionstyrelsen ges rätt att 

förlänga ledigheten upp till en sammanlagd tid om maximalt sex månader. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, beslut om sjukskrivning och val av 

ersättare 

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

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att Behcet Barsom under tiden den 28 augusti 2020 till och med den 28 september 2020 
ska vara sjukledig, 

att delegera till ordföranden i regionstyrelsen, förlänga ledigheten upp till en sammanlagd 
tid om maximalt sex månader, 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

att under den sammanlagda ledighet som regionstyrelsen beslutar om och som ordföranden 
med stöd av delegation kan komma att besluta om, välja Ewa Sundkvist (KO) till ersättare 
för Behcet Barsom (KO) i följande uppdrag: 

Vice ordförande i regionstyrelsen 
Vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 
Regionråd 
Partiföreträdare 
Ordförande i specifikt samverkansråd för folkhälsa 
Ersättare i specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg 
Ledamot i regionstyrelsens planerings- och organisationskommitte 
Ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott 
Ledamot i regionalt samverkansråd 
Ersättare i samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
Ledamot i Region Örebro läns förvaltnings AB 
Ersättande ombud avseende Örebro Läns Flygplats AB 
Ersättande representant vid aktieägarmöte i Örebro Läns Flygplats AB 
Ledamot vid Mälardalsrådets rådsmöte 
Ersättare i nätverket för hälsa och demokrati 

att under den tid som Ewa Sundkvist (KO) har uppdraget som vice ordförande i hälso- och 
sjukvårdsnämnden, i hennes ställe, som ersättare i samma nämnd, välja Erica Gidlöf (KO), 
samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Skickas till 

Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 153 Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga; 
uppdrag avseende upphandlingsunderlag 

Diarienummer: 20RS1775 

Sammanfattning 

Kvinnoklinikens verksamhetschef tog den 29 maj 2019 beslut att förlossningen i Karlskoga 
skulle stänga från och med den 15 juni 2019. Beslutet togs mot bakgrund av att 
patientsäkerheten för de akut sjuka nyfödda barnen inte kunde tillgodoses. 

Ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga förutsätter att Region Örebro län långsiktigt 
och hållbart kan upprätthålla och säkerställa en patientsäker vård. Hälso- och sjukvården ska 
enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) bedriva ett patientsäkerhetsarbete som är 
förebyggande vilket innebär ett arbete med att identifiera risker i vården och att sedan verka 
för att dessa elimineras så att undvikbara vårdskador inte ska uppstå. 

En arbetsgrupp med berörda verksamhetschefer och chefläkare har under hösten 2019 
arbetat med att ta fram förutsättningar för ett återöppnande av förlossningen i Karlskoga. 
Arbetet har baserats på den kartläggning som presenterades för hälso- och 
sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 28 september 2019. 
Höstens arbete har lett fram till dokumentet "Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för att 
återöppna förlossningen vid Karlskoga lasarett". 

Hälso- och sjukvårdsdirektörens sammanvägda bedömning är att förlossningen i Karlskoga 
kan återöppnas tidigast vid årsskiftet 2024/2025 under förutsättning att föreslagna 
bemanningsåtgärder har varit framgångsrika. Hälso- och sjukvårdsnämnden har i särskilt 
ärende beslutat ta emot rapporten. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mot bakgrund av rapporten gjort följande bedömning: 

Det är viktigt att förlossningsverksamheten i Karlskoga kommer i gång så fort som möjligt. 
Hälso- och sjukvårdsdirektören uppger att detta kan ske tidigast vid årsskiftet 2024/2025. 
Nämnden anser dock att det är viktigt att på annat sätt försöka få igång en 
förlossningsverksamhet i Karlskoga vid en tidigare tidpunkt än denna. Av den anledningen 
bör ett försök göras att snarast möjligt handla upp förlossningsverksamhet i Karlskoga. 

Besluts underlag 

• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, upphandling av förlossningsverksamhet i 
Karlskoga; uppdrag av seende upphandlingsunderlag 

• Hälso- och sjukvårdsdirektörens plan för återöppnande av förlossningen i Karlskoga 
• Yrkande från Sverigedemokraterna, upphandling av förlossningsverksamhet i 

Karlskoga; uppdrag avseende upphandlingsunderlag 

www.regionorebrolan .se 8 (56) 
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Regionstyrelsen 

Anteckning 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson 

ärendet. 

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

Jihad Menhem (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar på att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i 
uppdrag att genomföra en upphandling av förlossningsverksamheten och kvinnosjukvård i 
Karlskoga. Upphandlingen måste vara så omfattande, vad gäller tid och volym, att den 
möjliggör effektiv, säker och personaleffektiv vård så att den blir intressant för andra 
vård givare. 

Patrik Nyström (SD) yrkar på att Region Örebro län fortsätter med arbetet att skyndsamt 
öppna förlossningsverksamheten i egen regi vid Karlskoga lasarett , bilaga§ 153. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar 

enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot 
styrelsens beslut till förmån för Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalks (L) yrkande. 

Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt avslagsyrkande. 

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 ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en upphandling av 
förlossningsverksamheten med tillhörande verksamheter i Karlskoga. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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Bilaga §153 

c)verljedeuwtraknui Skriftligt yrkande - Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga 

Skriftligt yrkande 
Ärende: 2 

Qt _•r ' 0 1, .# ,d ;r-1 IC11 

Diarienummer: 20RS1775 
Datum: 2020-09-10 

Ankom 
Regionkansliet 

2020 -09- U ~ 

Upphandling av förlossningsverksamhet i Karlskoga; 
uppdrag avseende upphandlingsunderlag. 

Sverigedemokraterna har tidigare i regionfullmäktige framfört sitt ställningstagande över hur vi önskar 
att länets förlossningsvård kan bedrivas. I de förslag som vi framlagt ingår det inte att 
förlossningsvården vid Karlskoga lasarett skall upphandlas. Vi anser att regionens uppdrag om att 
bedriva två förlossningsverksamheter skall ligga som grund och att det arbetet skall fortlöpa. 
Vidare ser vi inte att det finns ekonomiska förutsättningar för en privat aktör att bedriva 
förlossningsverksamhet vid Karlskoga lasarett utefter de kravspecifikationer som anges för att 
verksamheten skall anses vara patientsäker. 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsen beslutar: 

Att Region Örebro län fortsätter med arbetet att skyndsamt öppna förlossningsverksamheten i 
egen regi vid Karlskoga lasarett. 

För Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen: 

Elin Jensen (SD) 

Sverigedemokraterna Orebro län 
Organisationsnummer. 875002-4187 
Köpmangatan 59 A, 702 23 Orebro 
E-post: orebrolan@sd.se 

Patrik Nyström (SD) 

?alti k_ Alyt1lte)A----

Sid.1 (1) 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 154 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att stötta 
studenter med extra resebehov i Grythyttan 

Diarienummer: 20RS8999 

Sammanfattning 

Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat in en 
motion den 1 september 2020. Motionen handlar om att stötta studenter med extra 
resebehov i Grythyttan. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling - Trafik och samhällsplanering för stöd i 
beredningen. 

Bes I uts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att stötta studenter 
med extra resebehov i Grythyttan 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om 
att stötta studenter med extra rese behov i Grythyttan, bilaga § 154 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlämna motionen för beredning till samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län 

www.regionorebrolan.se 11 (56) 
Box 1613, 701 16 Örebro /J 

E-post: regionen@regionorebrolan.se L{__--. 

-~ 



Ankom 
Regionkansliet 

2020 -09- D 1 
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miljöpartiet de gr"· n 
TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 

Motion 
2020-09-01 

Stötta studenter med extra resebehov i Grythyttan 

Bilaga §154 

Örebro Universitet bedriver idag utbildningar inte bara i Örebro utan också i bl.a. Grythyttan. 
Där fokus ligger på gastronomi och värdskap. Utbildningens lokalisering har ifrågasatts och 
är inte primärt en fråga för regionens politiska organisation då universitetet är en statligt 
styrd organisation men den har en stor regionalpolitisk betydelse. Utbildningens läge i nära 
anslutning till några viktiga besöksmål inom länet och den långa traditionen av gastronomi i 
Grythyttan går inte att på ett enkelt sätt överföra till en annan ort. Många studenter har dock 
varit tveksamma till att välja Garphyttan som studieort då många vill ha tillgång till 
storstaden. 

Hur kan då Region Örebro län bidra till att öka attraktionskraften för Garphyttan som 
studieort? Ett sätt är att ge studerande på Campus Grythyttan bättre resevillkor i 
kollektivtrafiken. Det är stor skillnad på priset för ett månadskort för de som idag studerar 
och bor inne i Örebro och de som pluggar på Campus Grythyttan. Ett månadskort i 
Stadstrafiken kostar idag 595kr medan ett länskort som i princip krävs för studier i Grythyttan 
kostar 1300kr. (En enkelbiljett vuxen kostar 130kr från Måltidens hus - Resecentrum i 
Örebro) 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län föreslår fullmäktige besluta 
att studerande på Campus Grythyttan erbjuds ett speciellt reskort .. 
att priset blir samma eller liknande det för tätortskort i Örebro. 
att kontakter tas med universitetet och Hällefors kommun för ev medfinansiering. 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län 

Fredrik Persson Monika Aune 

12 (56) 



• ~ , Region Örebro län 
~ 
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§ 155 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), 
Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta 
tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar 

Diarienummer: 20RS9000 

Sammanfattning 

Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat in en 
motion den I september 2020. Motionen handlar om att starta tågtrafik till/från Nora utan att 
bygga elledningar. 

Motionen har överlämnats till Regional utveckling - Trafik och samhällsplanering för stöd i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, anmälan av motion från Mats 

Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om att starta tågtrafik 
till/från Nora utan att bygga elledningar 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP), Fredrik Persson (MP) och Monika Aune (MP) om 
att starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar, bilaga§ 155 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att överlämna motionen för beredning till samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

Postadress 
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miljöportie 

Ankom 
Regionkansliet 

O°l - 0 / 

2020~ 
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de gröna 
TILL REGIONFULLMÄKTIGE I REGION ÖREBRO 

Motion 
2020-09-01 

Starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar 

Bilaga §155 

Örebro Universitet är säkert en av flera viktiga anledningar att Västtrafik bedriver tågtrafik i 
samverkan med vår regionaltrafik, till och från vårt län flera gånger per dag. Förbindelsen 
som utgår ifrån Kinnekullebanan vidgar arbetsmarknaden och hjälper vårt län att knyta ihop 
södra länsdelen frän Laxå via Hallsberg-Kumla till Örebro och ger oss möjlighet att resa till 
delar av norra Västergötland utan byten. Det gynnar också besöksnäringen i de båda 
regionerna. 

De flesta kommunhuvudorterna och majoriteten av befolkningen i länet har idag tillgång till 
tågtrafik men det finns fortfarande vita fläckar och Nora är en av dem. Vi vet att tågtrafik 
sänker restiden och ökar attraktionskraften för att åka kollektivt. Om fler väljer det 
alternativet minskar dessutom en del av bil och busstrafiken på Örebros gator. I tider av 
bostadsbrist på flera håll så blir området runt Nora också mer intressant. 

Kinnekullebanan är för närvarande inte elektrifierad och tågen har länge drivits på diesel 
men Västtrafik har precis som oss målsättningen att kollektivtrafiken skall vara fossilfri. Efter 
att ha studerat flera olika alternativa drivmedel har de mest intressanta lösningarna visat sig 
vara vätgas eller flytanden biodrivmedel. Bägge två alternativen skulle göra det möjligt att 
köra tågfordonen vidare upp till Nora på den befintliga banvallen, utan att elektrifiera banan. 

Varför vätgas? 
Mariestads kommun som är en av knutpunkterna på Kinnekullebanan har valt att satsa hårt 
på vätgas och har idag egen produktion via en solcellsanläggning. EU-kommissionen har 
också valt att satsa stort på vätgas som en energibärare för framtiden och stöttar Mariestads 
satsning. Drift av fordon blir på så sätt elektrifierade men med vätgas som energilager istället 
för batterier. I nuläget förs mycket debatt om problem vid toppar i effektbehoven på elnätet 
och det varierande elpriserna då den intermitenta elproduktionen ökar (vind och solkraft 
varierar mycket dag per dag och timme per timma). Behovet av att lagra energi växer därför 
och fokus har hamnat på nya former av batterier samt vätgas. Fördelen med vätgasen är att 
den inte kräver en mängd metaller som batterier gör i dagsläget. Den enda 
restprodukten/avfallet vid omvandling till el från vätgas är vatten. Vilket i sin tur skapar goda 
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förutsättningar för lokal produktion av vätgas med fossilfria metoder. Vätgas kan också 
utvinnas ut Biogas där vi idag redan har två produktionsanläggningar i länet. 

lnlandsbanan är idag den längsta tågbanan i Sverige som saknar elektrifiering. De 
undersöker också möjligheten att ställa om till vätgas för att bli fossilfria. Liknande utveckling 
pågår också i Tyskland och UK där betydligt större delar av järnvägsnätet saknar 
elektrifiering. 

Vätgas i övriga sammanhang 
De största fordonstillverkarna i världen satsar fortfarande stora summor på forskning kring 

vätgas som kan tankas på ungefär samma tidsrymd som en bil med konventionella flytande 
drivmedel. Räckvidden blir också liknande. För tunga fordon som långtradare tillkommer 
också fördelen av att slippa dras med tunga batterier vid längre sträckor. Även inom 
flygindustrin har intresse visats för vätgaslösningar och inom metallindustrin läggs idag det 
största hoppet för fossilfri produktion på vätgas istället för kol som bränsle i processerna. 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län föreslår fullmäktige besluta 
att Regionen snarast inleder dialog med västra götalandsregionen för att undersöka 
möjligheterna till samverkan kring en vätgaslösning för tågtrafik Nora-Örebro. 

att ge regionledningen i uppdrag att undersöka möjligheten att erhålla EU-medel för att 
medfinansiera en sådan satsning. 

att regionledningen anstränger sig för att också ge vägtrafik och industri bättre tillgång till 
vätgasinfrastruktur i länet. 

att samtal tas upp med Örebro och Nora kommun om en framtida struktur för 
vätgasförsörjning. 

Miljöpartiet de gröna Region Örebro län 

Fredrik Persson Monika Aune 
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• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-09-10 

§ 156 Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att skapa 
"en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 

Diarienummer: 20RS9186 

Sammanfattning 

Anmäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) till Region Örebro län den 8 
september 2020 om att skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet- staben för hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, anmälan av motion från Anneli Mylly 

(V), skapa "en väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 
• Motion - Skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa, bilaga§ 156 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till beredningen för psykiatri, habilitering och hjälpmedel för 
beredning, samt 

att ta anmälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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Bilaga §156 

1 

Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Skapa "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa 

Många familjer upplever det krångligt att få hjälp när deras barn och unga mår dåligt. Man får 

telefonnummer till olika avdelningar och ibland kommer man tillbaka till den man först ringt 

utan att man fått hjälp. 

Vi behöver införa ett strukturerat och systematiskt bedömningsinstrument som kan medföra 

en mer likvärdig och patientsäker bedömning till rätt vårdnivå. 

Vi borde kunna göra det smidigare genom att ha ett telefonnummer in som leder till 

telefonrådgivning som gör bedömningar kring vårdnivå. Det blir en ökad samverkan mellan 

första linjens vård och specialistvården. Det skulle bidra till ökad förståelse och kännedom om 

varandras verksamheter. 

Vi ska inte riskera att barn och unga hamnar mellan stolarna på grund av att man själv ska 

ringa runt till olika instanser. Man ringer ett nummer och blir omhändertagen direkt. Ett tryggt 

och säkert bemötande, "En väg in". 

Med anledning av detta föreslår jag regionfullmäktige besluta: 

att regionen skapar "En väg in" ett telefonnummer att ringa när barn och unga med 
psykisk ohälsa behöver hjälp 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Anneli Mylly 

Vänsterpartiet Region Örebro län 
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• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 157 Anmälan av motion från Anneli Mylly (V) om att 
resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 

Diarienummer: 20RS9189 

Sammanfattning 

Amnäls att en motion har inkommit från Anneli Mylly (V) till Region Örebro län den 8 
september 2020 om att resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen. 

Motionen har överlämnats till Regionkansliet- staben för hälso- och sjukvård för stöd i 
beredningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, arunälan av motion från Anneli Mylly 

(V) om att resurser behöver stärkas inom BUP och först alinjen 
• Motion - Resurser behöver stärkas inom B UP och första linjen, bilaga § 157 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att remittera motionen till beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel för 
beredning, samt 

att ta arunälan till protokollet. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

Postadress 
Region Örebro län 
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Motion till regionfullmäktige - Region Örebro län 

Resurser behöver stärkas inom BUP och första linjen 

Bilaga §157 

1 

BUP genomgick en stor förändring runt 2010 där man centraliserade verksamheten men 
uppdraget delades också upp till första linjen samt specialiserad vård. Efter en tid förändrades 

organisationen genom att bryta ut första linjen till att vara fristående. Organisationen av den 

nya första linjen tog tid men efter några år var den på plats. Den nya uppdelningen blev enligt 
följande: 

0-6 år barnhälsovård (inklusive psykologer) 

6-14 år samtalsmottagning primärvård (vårdcentralernas psykosociala resurs för målgruppen) 

13-25 år ungdomsmottagningen 

Resurserna till denna del är alldeles för liten då det i nuläget finns endast 6 kuratorer i tjänst 

för åldern 6-14 år i hela regionen. Socialtjänst, skola, elevhälsa och region behöver samverka 

bättre. Genom att förbättra samarbetet kan vi nå de barn som väntar på tid till BUP snabbare. 
Vissa barn som man når tidigt skulle även inte behöva komma till BUP. Snabbare hjälp sparar 
mycket lidande för de unga som mår dåligt. 

Om man istället inrättade ett mobilt team från BUP så kan de stärka upp i länsdelarna för att 

fånga upp fler barn och unga. Det finns t.ex. resurssvaga familjer som inte klarar av att ta sig 
till Örebro av olika anledningar. 

I dagsläget finns de allra mesta resurserna inom BUP och ytterst lite i första linjen. Resurserna 
kommer räcka längre om vi samarbetar bättre och samlar alla aktörer kring barnet. 

Därför föreslår Vänsterpartiet regionfullmäktige besluta: 

att skapa ett mobilt team från BUP som kan stärka upp ute i länsdelarna när så 
behövs 

att stärka första linjen utan att ta bort resurser från BUP 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län 

Anneli Mylly, ledamot i hälso- och sjukvårdsnärnnden/regionfullmäktige 

Vänsterpartiet Region Örebro län 
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• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 158 Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i 
Degerfors kommun 

Diarienummer: 20RS6891 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen beviljade Patrik Renbergs (S) begärda entledigande från uppdraget som 
ersättare i kommunala handikapprådet i Degerfors kommun den 26 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, kompletteringsval till kommunala 

handikapprådet i Degerfors kommun 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ärendet utgår. 

Skickas till 

Kommunala handikapprådet i Degerfors kommun 
Den valde 
Regionkansliet- staben Administration, juridik och säkerhet 
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• ~ a Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 159 Tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges 
sammanträdestider år 2021 

Diarienummer: 20RS6924 

Sammanfattning 

Det finns nu ett förslag till tid för och tillkännagivande av regionfullmäktiges sammanträden 
under år 2021. 

Besluts underlag 
• FöredragingsPM regionstyrelsen 2020-09-10, regionfullmäktiges sammanträdestider 

2021 

Anteckning 
Under överläggningen enas styrelsen om att ärendet bereds av presidierna i regionstyrelsen 
och regionfullmäktige inför beslut av fullmäktige den 24 september. 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ärendet bereds av presidierna i regionstyrelsen och regionfullmäktige inför beslut av 
fullmäktige den 24 september. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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• ~ • Region Örebro län 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-09-1 o 

§ 160 Regionstyrelsens sammanträdestider år 2021 

Diarienummer: 20RS6923 

Sammanfattning 

Det finns nu ett förslag till regionstyrelsens sammanträdestider för år 2021 . 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, regionstyrelsens sammanträdestider 

2021 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att regionstyrelsens ordinarie sammanträdestider under år 2021 ska äga rum 

tisdagen den 26 januari, 
torsdagen den 18 februari, 
måndagen den 22 mars - tisdagen den 23 mars, 
torsdagen den 29 april, 
tisdagen den 25 maj, (verksamhetsplan med budget) 
fredagen den 11 juni, 
tisdagen den 31 augusti, 
torsdagen den 30 september, (delårsrapport) 
onsdagen den 27 oktober, 
tisdagen den 23 november, samt 
tisdagen den 21 december. 

Skickas till 

Regionstyrelsens ledamöter och ersättare 
Samtliga förvaltningar 
Regionservice - receptionen Eklundavägen 
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• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Sammanlrädesdatum 

Regionstyrelsen 2020-09-10 

§ 161 Region Örebro läns delårsrapport 2020 

Diarienummer: 20RS5834 

Sammanfattning 

Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2020 sker vid 
delårsrapportering per 31 juli och för helår med årsredovisning. I delårsrapporten redovisas 
utfall och prognos för de mål, strategier, inriktningar samt ambitioner som uttrycks i 
verksamhetsplanen. Därutöver sker rapportering av händelser av väsentlig betydelse, 
redovisning av det ekonomiska resultatet och investeringar samt väsentliga 
personalförhållanden. Rapporten innehåller också en sammanfattande redovisning av 
nämndernas delårsrapporter. 

Under vintern och våren 2020 drabbades världen av en pandemi. Coronavirusets spridning 
över världen och sjukdomen covid-19 har medfört kraftig påverkan för individer och på 
verksamhet och ekonomi både globalt, nationellt, på samhället och för Region Örebro län. 
Region Örebro läns verksamheter har påverkats av pandemin på olika sätt och i olika hög 
grad. 

Region Örebro län redovisar per juli ett negativt resultat med -84 miljoner kronor. 
Verksamheterna redovisar gemensamt ett underskott på-144 miljoner kronor. 
Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 182 miljoner kronor, exklusive 
orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Helårsprognosen per juli uppgår till 
100 miljoner kronor. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till ett underskott på 
-207 miljoner kronor. 

Den 24 augusti presenterade Sveriges kommuner och regioner, SKR, en 
skatteunderlagsprognos för 2020 och de kommande åren. Prognosen innebär ett positivare 
utfall för 2020, med cirka 170 miljoner kronor, jämfört med SKRs prognos från april. Mot 
bakgrund av fortsatt stor osäkerhet om såväl skatteunderlagets utveckling som utfallet av 
ansökningarna om statsbidrag för extrakostnader relaterat till Covid-19, har prognosen 
lämnats oförändrad. 

Investeringar beräknas uppgå till 1 010 miljoner kronor för 2020. 

Antal årsarbetare har ökat med 103,7 tillsvidareanställda i jämförelse med samma period 
2019. Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent periodenjanuari till juni 2019 till 6,9 procent 
samma period 2020. Den ökade korttidssjukfrånvaron kan sannolikt förklaras av direktiv i 
samband med pandemin. 

Pandemin påverkar måluppfyllelsen negativt för flera effektmål samt status på flera av 
indikatorerna. Visst utvecklingsarbete och vissa uppdrag har fått stå tillbaka under 
pandemin. Prognosen över arbetet i nämnder och verksamheter för att uppfylla 
regionfullmäktiges mål och strategier pekar trots detta på en positiv utveckling. 
Sammantaget är prognosen att 10 av 11 mål (91 procent) har en god måluppfyllelse eller en 
mindre, acceptabel avvikelse. Effektmål nr 2, att länets invånare får högkvalitativ och 
tillgänglig hälso- och sjukvård, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att 
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• ~ • Region Örebro län 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 

målet inte uppfylls. 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

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

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, Region Örebro läns delårsrapport 2020 
• Region Örebro läns delårsrapport 2020 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar verksamhetscontroller Bitte Ohlsson och 
ekonomidirektör Lennart Frommegård ärendet. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att godkänna Region Örebro läns delårsrapport per juli 2020, samt 

att fastställa i delårsrapporten föreslagna budgetjusteringar. 

Regionstyrelsen beslutar vidare 

att ge regiondirektören i uppdrag att göra redaktionella ändringar i förslaget till 
delårsrapport. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 162 Storregional systemanalys 2020 - Stockholm
Mälarregionen 

Diarienummer: 20RS5093 

Sammanfattning 

Landets regioner brukar få uppdrag alternativt inbjudan att göra inspel till staten inför 
revideringar av den nationella transportplanen. Arbetet med den storregionala 
systemanalysen har genomförts med anledning av att en ny nationell transportplan 
förväntades tas fram för beslut i regeringen 2022. 

Arbetet har som tidigare skett inom ramen för samarbetet En Bättre Sits, ett samarbete 
mellan framför allt Region Stockholm, Region Uppsala län, Region Västmanland, Region 
Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. En Bättre Sits leds 
av den så kallade Lilla gruppen som består av representanter för regionernas nämnder med 
ansvar för kollektivtrafik och/eller länstransportplanen. 

Arbetet har till största delen genomförts av fyra temagrupper med politiker från respektive 
region och ett antal kommuner. Varje temagrupp har haft en grupp tjänstepersoner från 
regioner, kommuner, handelskamrar med flera som tagit fram underlag. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, storregional systemanalys 2020 

Stockholm-Mälarregionen 
• Systemanalys 2020 - slutversion 200417 
• §39 SNB Storregional systemanalys 2020 - Stockholm-Mälarregionen 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar t.f. enhetschef Karin Wallin ärendet. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att godkänna Storregional systemanalys 2020 - Stockholm-Mälarregionen daterad den 17 
april 2020. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 25 (56) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post reglooeo@,4:<cla~~ 



• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-09-1 o 

§ 163 Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 
2019 

Diarienummer: 20RS3669 

Sammanfattning 

Enligt förbundsordningen ska Samordningsförbunden årligen redovisa 

verksamheternas resultat till förbundsmedlemmarna. 

Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och Norra 

Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2019. 

Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, regionorganisationen och kommun. I enlighet 

med förbundsordningen ska styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med 

bokslutet redovisa verksamheternas resultat. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsn 2020-09-10, årsredovisningar 2019 

samordningsförbunden i Örebro län 
• Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga Revisionsberättelse 2019 
• Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga revisionsrapport 2019 
• Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga Årsredovisning 2019 
• Revisionsberättelse revisionsrapport och årsredovisning - SO FINT 2019 
• Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019 -

Samordningsförbundet Lekeberg och Örebro 
• Bilaga 1 - Måluppfyllelse av åtagande för prioriterade områden i verksamhetsplan under 

året 
• Bilaga 2 - Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser, individinriktade 

insatser 
• Bilaga 3 - Insatserna i siffror, statistik för de individinriktade insatserna 
• Bilaga 4 - Presentation av indikators utvärdering 2019 
• Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2019 -

Samordningsförbundet Sydnärke 
• Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, årsredovisningar för samordningsförbunden 

2019 

Yrkanden 
Elin Jensen (SO) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga § 163. 

Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning för 2019, 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning för 2019, 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet 
Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 

att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SO FINT årsredovisning för 2019, 
samt 

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Norra 
Örebro län SO FINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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Bilaga §163 

, SverijedeHwlo-al:entd- Särskilt yttrande -Årsredovisningar för samordningsförbunden 2019 
u.,q i,)11 ... ., , +r., I· .. 

Särskilt yttrande: Regionstyrelsen 
Ärende: 12 
Diarienummer: 20RS3669 
Datum: 2020-09-10 

Ankom 
Regionkansliet 

2020 -09- 0 9 

Särskilt yttrande ärende 12: Årsredovisningar för 
sa mord ni ngsförbunden 2019 

Mot bakgrund av de årsredovisningar som skall redovisas och beslut som skall fattas samt att 
ansvarsfrihet skall beslutas vill Sverigedemokraterna lämna detta särskilda yttrande, 

Det framgår att verksamheterna överlag bedriver en god verksamhet med relativt god måluppfyllelse, 
medan det i vissa av deras uppdrag, finns mer att önska. Ur ett skattetekniskt perspektiv finner vi att 
de medel som regionen tillskjuter inte kommer till sin rätta nytta i vissa delar. Kostnaderna för 
administration där löner och övriga utgifter redovisas överstiger i dagsläget 5 mnkr medans intäkterna i 
samordningsförbunden uppgår till drygt 24 mnkr. 
Vi har granskat samt sett över de finansiella posterna och önskar att regionledningen i framtiden 
arbetar med att lyfta frågorna om en mer kostnadseffektiv och mindre administrativ modell där våra 
skattemedel används effektivare utefter vad vi faktiskt ger bidrag för. 
Det kan i vår mening exempelvis inte vara kostnadseffektivt att lämna bidrag till 4 anställda 
förbundschefer i en verksamhet som omsätter 24 mnkr. 

För Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen: 

? a/ntc, #)!~141 
Patrik Nyström (SO) f' 

Sverigedemokraterna Örebro län 
Organisalionsnummer. 875002--4187 
Köpmangalan 59 A, 702 23 Örebro 
E-post orebrolan@sd.se 

Elin Jensen (SO) 

28 (56) 

Sid.1 (1) 



• ~ • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 164 Delägarskap i LFF Service AB 
(Läkemedelsförsäkringen) 

Diarienummer: 20RS8072 

Sammanfattning 

Försäkringsskydd för så kallade forskningspersoner inom Region Örebro län (Regionen) ges 
idag under vissa förutsättningar inom patientskadeförsäkringen. (Med forskningspersoner 
avses såväl patienter inom kliniska studier som frivilliga försökspersoner). Det finns 
emellertid ett antal situationer då detta försäkringsskydd inte är tillräckligt eller alls inte 
gäller. Ett sådant försäkringsskydd är dock en förutsättning för vissa studier som Regionen 
kan komma att vara engagerad i. Försäkringsskyddet tillgodoses bäst inom ramen för den så 
kallade läkemedelsförsäkringen. För att Region Örebro län ska kunna använda denna 
försäkring krävs att Regionen blir delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen). 

Forsknings- och utbildningsnämnden föreslår därför regionstyrelsen föreslå fullmäktige 
besluta att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, delägarskap i Läkemedelsförsäkringen 

(LFF Service AB) 
• Välkomstbrev med introduktion och lite bakgrund 
• Åtagande 2019-01-01 
• Aktieägaravtal 2016-06-01 
• Aktiebrev, 1-2 
• Aktiebrev s 3-4 
• Aktiebrev s 5-6 
• Bolagsordning printad från Bo lagsverket 2015-01-19 
• Årsredovisning 2019 

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

Under överläggningen enades styrelsen om att i underlaget ändra ordet 
"universitetsregioner" till regioner med universitetssjukvård. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att Region Örebro län ska bli delägare i LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen), 

att Region Örebro län ska ingå aktieägaravtal avseende LFF Service AB, samt 

att utse ägarombud till stämma i LFF Service AB. 
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Regionstyrelsen 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
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Postadress 
Region Örebro län 

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



• ~ , Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 165 Svar på remissen Starkare kommuner- med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget (SoU 2020:8) 

Diarienummer: 20RS2517 

Sammanfattning 

Kommunutredningen har avgivit sitt slutbetänkande och Region Örebro län har erbjudits att 
inkomma med remissvar. 

I förslaget till svar lyfts några övergripande synpunkter, bland annat att det är oklart hur 
staten ser på kommunstrukturen. Enligt Region Örebro läns uppfattning är det ytterst staten 
som ansvarar för rikets indelning. Det hade varit önskvärt att kommitten tänjt på direktivens 
ramar och till exempel utgått från nationella överväganden och kommit med skarpa förslag 
på kriterier för indelningsändringar. 

Region Örebro län instämmer i att demografisk utveckling, ekonomiska förutsättningar, 
kompetensförsörjning, demokrati, migration och integration, lokal attraktivitet, 
socioekonomiska förutsättningar och klimatförändringar är de utmaningar som finns högst 
på agendan. Ett ännu större fokus på demokrati och politiskt ledarskap hade varit önskvärt. 

I förslaget till remissvar lyfts frågan om samspelet mellan kommuner och regionen upp. 
Region Örebro län anser att det är en stor brist att utredningen inte alls nämner den regionala 
nivån och de lagstadgade uppdrag som åligger regionerna i detta sammanhang. 

Region Örebro län anser att den föreslagna strategin, som bygger på "strategisk samverkan" 
inte är helt realistisk. 

Beträffande de konkreta förslagen bejakar Region Örebro län bland annat nationella stöd 
och incitament för strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar av kommuner, 
men betydlig mer resurser behövs för ändamålet. 

Region Örebro län tillstyrker att försöksverksamhet införs men understryker att den måste 
vara radikal och långsiktig - minst 10 år! 

Region Örebro län avstyrker utredning om skuldöverföring till staten i samband med 
frivilliga kommunsammanläggningar. 

Förslaget om en kommundelegation tillstyrks, under förutsättning att det är ett uttryck för att 
staten vill ta ett större ansvar för indelningsfrågorna samt att det också ingår regionala 
företrädare i delegationen. Däremot anser Region Örebro län inte att landshövdingarna ska 
kopplas till delegationen, då ett sådant uppdrag riskerar att krocka med regionernas uppdrag 
att leda det regionala utvecklingsarbetet. Det bör i stället utses oberoende seniora personer 
att leda samtal om fortsatta strukturfrågor. 

Kommunforskningen bör stärkas, till exempel genom att initiativ liknande Centrum för 
kommunstrategiska studier uppmuntras av staten. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Statens närvaro i hela landet behöver enligt Region Örebro läns uppfattning systematiseras. 
En viktig fråga är de statliga arbetstillfällen som verksamheterna genererar och den 
breddning av arbetsmarknaden som detta ger. Ett första steg från regeringens sida borde 
vara ett tydligt moratorium för centralisering av befintlig verksamhet för utpekade 
myndigheter och lärosäten. 

Region Örebro län bejakar att en ny princip för statsbidrag etableras och att denna princip 
fastställs av riksdagen. Grunden skall vara generella statsbidrag. Punkt. I de fall det fortsatt 
(undantagsvis) skulle förekomma riktade statsbidrag, måste detaljredovisningen från 
kommunen av statsbidragets användning tas bort. 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet behöver löpande anpassas till förändrade 
förutsättningar. Region Örebro län bejakar att så sker. 

Region Örebro län bejakar utredningens förslag om nedskrivning av studieskulder, utan att 
ta ställning till alla detaljer. 

Bredbandskapaciteten är avgörande för att många av kommunernas digitala system ska 
fungera i hela kommunens geografi. Region Örebro län instämmer i utredningens förslag om 
att staten bör ta ett långsiktigt ansvar för att etablera en över tid hållbar 
förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och informationsutbyte som kommunerna 
kan ansluta sig till. 

Region Örebro län avstyrker utredningens förslag om förstärkning av kommunernas 
planeringsprocesser genom flernivåsamverkan. Region Örebro län anser att stora delar av 
detta ryms inom det redan befintliga lagstadgade uppdrag som regionerna har genom det 
regionala utvecklingsansvaret. Det finns också i dagens lagstiftning möjlighet att formalisera 
samspelet mellan kommunerna och den regionala nivån, enligt modell i Plan- och 
bygglagen, PBL, för Stockholm och Skåne. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på remissen Starkare kommuner -

med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
• Svar på remissen Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
• Remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
• Komplettering remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, 

externt diarienummer Fi2020/00647/K, referens SOU 2020:8 

Anteckning 
I samband med ärendet föredrar senior rådgivare regional utveckling Magnus Persson 
ärendet. 

Yrkanden 
Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändringsyrkande: på 
sidan två, femte stycket, under rubrik 1.2, stryks följande i sista meningen, " ... men ansvaret 
kan aldrig lämnas över till kommuner, regioner eller deras invånare (via folkomröstningar 

www.regionorebrolan.se 32 (56) 



• 4' a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 

etcetera.)" 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Ola Karlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Andreas Svahns 
(S) tilläggs yrkande samt lämnar ett eget till äggsyrkande enligt bilaga § 165. 

Anna Agerfalk yrkar bifall till Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Andreas Svahn (S) yrkar avslag på Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande. 

Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Andreas Svahns (S) 

ändringsyrkande och avslag på Ola Karlssons (V) tilläggsyrkande. 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Andreas Svahns 
(S) ändringsyrkande. 

Elin Jensen (SD) yrkar bifall till Ola Karlssons (M) tilläggsyrkande och bifall till Andreas 
Svahns (S) ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag med sitt ändringsyrkande under proposition 
och finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med sitt ändringsyrkande. 
Sedan ställer han Ola Karlssons (M) ändringsyrkande under proposition och finner att 
styrelsen avslår det. 

Reservationer 
Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M), Anna Ågerfalk (L), Elin Jensen (SD) och Patrik 
Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för Ola Karlssons (M) 
till äggsyrkande. 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Finansdepartementet. 

Skickas till 

Finansdepartementet 
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Tillägg 

Sid 9. 

20.2 

Bilaga §165 

En allt viktigare aspekt är att statens grundläggande uppgifter måste fungera och leverera, såväl i 
de mindre som större kommunerna. En växande och brutalare kriminalitet slår mot företag och 
befolkning i allt större områden och ställer både högre krav på kommunal verksamhet och 
kommunala kostnader, samtidigt som risken ökar att företag läggs ner och skatteintäkter minskar. 
Staten måste säkerställa att de uppgifter som staten ansvarar för sköts väl i hela landet. Det gäller 
inte minst rättsväsendet. 

Före befintlig text: 
20. 2.1 Omlokalisering av myndigheter och etablering av servicekontor 
Statens närvaro i hela landet behöver enligt Region Örebro läns uppfattning systematiseras. Service till 
medborgarna är en viktig aspekt som etablering av servicekontor ska tillgodose. Men en tydlig närvaro 
kräver en helt annan ambitions-nivå. Även till exempel Polismyndighetens och Arbetsfönnedlingens 
närvaro är viktig för att medborgarna i kommunerna ska ha förtroende för staten även framöver. Det 
kräver mer än någon timmes öppettid i veckan! 

En minst lika viktig fråga är de statliga arbetstillfällen som verksamheterna genererar och den 
breddning av arbetsmarknaden som detta ger. Det är angeläget att verksamhet med olika typer av 
arbetsuppgifter lokaliseras och utvecklas även till kommuner utanför residensstäder och högskoleorter. 
Tillväxtverkets verksamhet i Arjeplog, och Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Hällefors 
kommun, är goda exempel som manar till efterföljd. 
Ett första steg från regeringens sida borde vara ett tydligt moratorium för centralisering av befintlig 
verksamhet för utpekade myndigheter och lärosäten. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
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§ 166 Svar på revisionsrapporten Internkontroll i 
administrativa rutiner 

Diarienummer: 20RS5388 

Sammanfattning 

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen i ett antal 
administrativa system och rutiner. Syftet med granskningen är att ge svar på om 
regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll. 

Arets granskning har omfattat uppföljning av områden där brister noterats tidigare år. De 
områden som har följts upp är: utbetalningar avseende utomlänsvård, arvoden till 
förtroendevalda, hantering av bisysslor, kostnader för inhyrd personal och hantering av 
leverantörsregister. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen vidtagit många åtgärder med 
anledning av de brister som noterats tidigare år, vilket bedöms som positivt. Dock återstår 
brister i ett antal granskade områden. Den interna kontrollen kan därmed endast bedömas 
som tillräcklig i hantering av leverantörsregister. 

Regionstyrelsens yttrande 
Den 1 januari 2019 infördes en ny politisk organisation i Region Örebro län. Den politiska 
organisationen innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för att tillräcklig intern 
kontroll finns avseende uppföljning av kostnader för köpt vård och hyrläkare, medan 
regionstyrelsen till följd av arbetsgivaransvaret har ansvaret för att tillräcklig intern kontroll 
finns inom regionens HR-rutiner. 

Med anledning av redovisade iakttagelser och rekommenderade förbättringsåtgärder vill 
regionstyrelsen framföra följande: 

-Uppföljning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Styrelsen anser, liksom efter genomförd granskning 2018, att revisorernas granskning visar 
att Region Örebro län hanterar arvoden och ersättningar på ett tillfredställande sätt. 
Styrelsen delar därför inte revisionens uppfattning att ytterligare kontroller behöver införas. 
Sedan 2018 finns dokumenterade rutiner för hantering av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. Efter granskningen 2018 har vissa blanketter justerats för att nå än större 
tydlighet. 

-Hantering av bisysslor 
Bisysslor anmäls och registreras av den anställde i personalsystemet Heroma och godkänns 
eller avslås av chef. Medarbetarens ansvar är reglerat i kollektivavtalet AB. Tydlig 
information ges vid anställning och uppföljning sker i verksamheten. Vid det årliga 
medarbetarsamtalet tas också bisysslor upp som en dialogpunkt då det är en viktig del i 
arbetsmiljöarbetet och den enskildes arbetsbelastning. Mot bakgrund av detta anser styrelsen 
att bisysslor hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 

-Kostnader för inhyrd personal 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har hanterat revisionsrapporten den 27 augusti . 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om följande åtgärder inom hälso- och 
s j ukvårdsförvaltningen: 

* Stickprovskontroller kommer att fortsätta genomföras enligt fastställd uppföljningsrutin 
* Attestansvariga ska informeras om att inte godkänna faktura utan nödvändigt 
fakturaunderlag. 
* Utifrån resultaten av kontrollerna ska återkoppling ske till berörd part. 
* Tidrapporterna ändras så att läkarens kompetens måste anges, detta för att regionen ska 
kunna kontrollera prissättningen på fakturan mot angiven kompetens på tidrapporten 

Avseende kontroller av kostnader för köpt vård har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat 
att förvaltningen ska vidta de åtgärder som återstår att genomföra utifrån 2018 och 2019 års 
internkontroll plan samt i övrigt tillse att rutinen för köpt vård hanteras med hög säkerhet och 
effektivitet. 

Besluts underlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på revisionsrapporten Internkontroll 

i administrativa rutiner 
• Svar på revisionsrapporten Internkontroll i administrativa rutiner 
• Revisionsrapport - Löpande intern kontroll i administrativa rutiner 

Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till regionens revisorer. 

Skickas till 

Regionstyrelsen 
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§ 167 Svar på remissen God och nära vård. En reform för ett 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem 

Diarienummer: 20RS4621 

Sammanfattning 

Aktuell utredning utgör huvudbetänkande från utredningen samordnad utveckling för god 
och nära vård. Utredningen lämnar ett antal förslag som syftar till att stärka samverkan och 
skapa ett mer sammanhängande hälso- och sjukvårdssystem. Utredningen behandlar även 
hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar för att medverka i utbildning och presenterar två 
alternativa vägar för att integrera de läkare och fysioterapeuter som i dag verkar enligt den 
så kallade "nationella taxan". 

Region Örebro län ställer sig positiv till utredningens förslag och pekar på behovet att 
komplettera tandvård. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på remissen God och nära vård - en 

reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 
• Svar på remissen God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och 

s j ukvårdssystem 
• Remiss - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 

sou 2020:19 
• Remissunderlag - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem SOU 2020: 19 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsstrateg Katrin Boström 
ärendet. 

Yrkanden 

Sebastian Cehlin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringsyrkande enligt 
bilaga§ 167. Anna Ågerfalk (L) och Ola Karlsson (M) instämmer i Sebastian Cehlins (M) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Sebastian Cehlins (M) yrkande mot varandra 
och finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot 
styrelsens beslut till förmån för Sebastian Cehlins (M) yrkande. 
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Regionstyrelsen 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

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

Skickas till 

Socialdepartementet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Hälsokansliet 
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Bilaga §157 

Reservation ang remissvar på God och nära vård. 

Angående punkt 7 - "Verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och 

lagen om ersättning för fysioterapi". 

Det ska vara lättare att etablera sig som vårdgivare i länet. Det kräver förändringar och 
utveckling av vårdvalsystemet. Ersättningar, kravet på kvalitet och kompetens ska vara 
desamma oavsett vårdgivare. Vi vill att Örebro län ska vara ett län där vården präglas av 
kvalitet, entreprenörskap, nytänkande och innovation. 

I det aktuella remissvaret tar Region Örebro län upp för- och nackdelar med de scenarier 

som nämns i utredningen kring hur valfrihetsystemen och vårdval ska utformas för 

taxeläkare och fysioterapeuter. Scenario 1 innebär att två nya obligatoriska valfrihetssystem 

införs. Scenario 2 innebär att ett nytt kompletterande system för anslutning till offentligt 

finansierad vård införs. I Regionens remissvar förordas scenario 2. Moderaterna och 

Liberalerna delar inte den uppfattningen. 

Ett införande av obligatoriska valfrihetssystem inom fysioterapi och psykiatri skulle främja 

småföretagande och skapa goda förutsättningar att verka inom dessa områden. Genom att 

göra det obligatoriskt möjliggör man också till fortsatt verksamhet för en stor del av dem 

aktörer som redan är verksamma, vilket man inte gör om man implementerar scenario 2. 

Regionen kan själv genom utformandet av villkor, ersättningsnivåer och geografiska 

avgränsningar bidra till och främja jämlik vård i hela regionen. Detta tror vi kommer att leda 

till att fler mindre kliniker och vårdenheter startas, vilket i förlängningen kan ge goda 

effekter på arbetsmiljö, patientens trygghet och tillgängligheten till vård. 

Vi yrkar på att punkt 7 på sid 6-7 i remissvaret bör ändras genom att ersätta befintlig text 

med nedanstående stycke. 

Ett införande av obligatoriska valfrihetssystem inom fysioterapi och psykiatri 

skulle främja småföretagande och skapa goda förutsättningar att verka inom 
dessa områden. Genom att göra det obligatoriskt möjliggör man också till 

fortsatt verksamhet för en stor del av de aktörer som redan är verksamma, 
vi! ket man inte gör om man implementerar scenario 2. 

Sebastian Cehlin (M} Anna Ågerfalk (L) 
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§ 168 Svar på remissen Reglering av undersköterskeyrket -
kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 

Diarienummer: 20RS6414 

Sammanfattning 

Region Örebro län har beretts tillfälle att yttra sig över remissen av promemoria kring 
reglering av undersköterskeyrkets kompetenskrav och övergångsbestämmelser. 

I denna promemoria lämnas vissa förslag gällande införande av skyddad yrkestitel för 
undersköterskeyrket som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i 
vård och omsorg (SOU 2019:20) som regionen svarade på via samverkansnämnden 
(19RS4917). 

Denna promemoria behandlar nödvändiga ändringar till följd av vård- och 
omsorgsprogrammets nya utformning. Vidare föreslås ändrade övergångsbestämmelser i 
syfte att åstadkomma ett så ändamålsenligt införande av reglerna om skyddad yrkestitel för 
undersköterska som möjligt. 

Regionen instämmer i utredningens och promemorians bedömning att gymnasieskolans 
vård- och omsorgsprogram med krav på 1400 programgemensamma gymnasiepoäng är den 
framtida basnivån för undersköterskeprofessionen och skyddad yrkestitel ( 4.1 ). 

Regionen är också positiv till att valideringen innefattar krav på gymnasienivå i 
svenska/svenska som andra språk. 

Regionen har dock invändningar mot såväl föreslagen tidsutdräkt som innehåll i 
övergångsbestämmelserna. 
Promemorian lyfter här fram den även tidigare identifierade problematiken med att validera 
ett mycket stort antal personers formella och reella kompetens. Den intention som fanns i 
utredningen om att relativt snabbt (fem år) genomföra en validering av de personer som 
uppfyller de krav som motsvarar den nya och sammanhållna undersköterskeutbildningen. 
Detta för att etablera en undersköterskeprofession med en för kända utvecklingslinjer inom 
hälso- och sjukvården, inte minst etablering av nära vård, adekvat kompetens. 

Promemorian ger en annan inriktning på validering och övergångsbestämmelser, dels ses en 
tidshorisont på från idag 14 år innan den skyddade yrkestiteln endast kan uppbäras av 
personer med validerad kompetens, dels uppfattar regionen promemorians förslag som 
övergångsbestämmelser så att målet snarare är att samtliga personer med i dagsläget tjänst 
som undersköterska, oavsett formell och reell kompetens, ska ha möjlighet att få den 
skyddade yrkestiteln. Detta innebär ingen säkerställd gemensam kompetensbasnivå har 
etablerats vare sig före eller efter 2034. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på remissen Reglering av 

undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser Ds 2020:15 
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• Svar på remissen Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser Os 2020: 15 

• Remiss - Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket -
kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Os 2020: 15) 

• Remissunderlag - Remiss - Remittering av promemorian Reglering av 
undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Os 2020: 15) 

Beslut 

Regionstyrelsens beslutar 

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

Skickas till 

Socialdepartementet 
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§ 169 Svar på remissen Regional utvecklingsstrategi Västra 
Götaland 2021-2030 

Diarienummer: 20RS3891 

Sammanfattning 

Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi har målet: Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle. Med ett hållbart 
samhälle menas att Västra Götaland är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt 
fossiloberoende och cirkulärt. Region Örebro län uppskattar denna målsättning. 

Region Örebro län har granskat remissförslaget utifrån områden som berör Örebro län och 
har medskick inom området infrastruktur, transporter och fysisk planering. Här hävdar 
Region Örebro län att Örebro län är och kommer att vara en viktig länk för 
kommunikationer mellan Göteborg och Stockholm. God standard och kapacitet på Västra 
Stambanan och E20 är därför viktig för såväl Västra Götalandsregionens som hela landets 
utveckling. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på remissen Västra Götalands 

regionala utvecklingsstrategi 
• Svar på remissen Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 
• Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 
• Remissversion regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till Region Västra Götaland. 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 
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§ 170 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om att 
inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium 

Diarienummer: 19RS560 

Sammanfattning 

I en motion från Jihad Menhem (V) föreslås att Region Örebro län imättar ett idrottspris och 
ett idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av 
idrottsföreningar eller enskilda idrottare i Örebro län. I svaret föreslås att motionen avslås. 
Vidare framhålls att idrotten är viktig ur flera perspektiv, och att den stöds och bör stödjas 
av det offentliga på olika sätt, men att imättande av pris och stipendium inte är de främsta 
verktygen för att göra detta. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på motion från Jihad Mehem (V), 

imätta ett idrottspris och idrottsstipendium 
• Regionstyrelsens svar på motion från Jihad Menhem (V) om att imätta ett idrottspris 

och idrottsstipendium 
• Motion från Jihad Menhem (V) om att imätta ett idrottspris och idrottsstipendium 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Reservationer 
Jihad Menhem (V) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

att avslå motionen. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 171 Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om 
platsgaranti på Universitetssjukhuset Örebros parkeringar 
för personal 

Diarienummer: 19RS2457 

Sammanfattning 

Sebastian Cehlin (M) har lämnat en motion om att Region Örebro län ska utreda 
möjligheten att införa platsgaranti för personal inom Region Örebro län. I motionen 
hänvisas bland annat till att det råder platsbrist vid Universitetssjukhuset Örebro vilket då 
skulle innebära att personalen inte får en parkeringsplats trots att man betalat ett 
månadskort. 

Det har de senaste åren de facto inte funnits någon platsbrist på personalparkeringar inom 
sjukhusområdet, däremot har vissa parkeringar varit mindre populära än andra. Parkeringar 
vid den östra delen av Södra Grev Rosengatan hyrdes in i si utet av år 2014 för att klara 
parkeringssituation under tiden som H-huset och det nya parkeringshuset byggs och där har 
det vid varje given tidpunkt funnits plats för personalen att parkera. 
Det nya parkeringshuset öppnades den 10 januari 2020 vilket betyder att 
Universitetssjukhuset i Örebros (USÖ) parkeringar ligger mer centralt i relation till fler 
verksamheter och att vi även får fler parkeringar än vi tidigare haft. Under år'202 l kommer 
det netto finnas mellan 150-350 fler parkeringsplatser än det funnits tidigare på USÖ
området. Region Örebro län ser därför att det under de närmsta åren inte kommer att vara 
någon brist på personalparkeringar inom USÖ-området och att personalen då också har 
kortare gångsträcka till sina respektive arbetsplatser. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på motion från Sebastian Cehlin 

(M) om att införa platsgaranti på Universitetssjukhuset Örebro för personalparkering 
• Regionstyrelsens svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om att införa platsgaranti för 

personalparkering på Universitetssjukhuset Örebro 
• Motion till regionfullmäktige från Sebastian Cehlin (M) - Platsgaranti på USÖ:s 

parkeringar för personal inom Region Örebro län 

Yrkanden 
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till motionen. 

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

Reservationer 
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot 
styrelsens beslut till förmån för motionen. 
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att motionen ska avslås. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 172 Besvarande av motion från Sebastian Cehlin (M) om 
minskning av byråkratin för vårdens medarbetare 

Diarienummer: 19RS4486 

Sammanfattning 

Sebastian Cehlin (M) har i motion yrkat att regionfullmäktige ska starta ett 
avbyråkratiseringsarbete, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit medarbetare 
kan lämna förslag på regler och byråkrati som kan avskaffas eller förenklas. Som skäl för 
yrkandet anför han huvudsakligen att en stor del av arbetet går åt till administration på 
bekostnad av patienterna. Detta arbete kan dock med fördel omfatta även stora delar av 
regionens verksamhet och omfatta såväl sjukvård, regional utveckling, kultur som 
kollektivtrafik. I motionen beskrivs närmare en dansk metod på området. 

Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att onödiga regler och onödig byråkratin 
saknar värde. Det är viktigt att i det löpande arbetet och på olika sätt verka för att den 
administration och de regler som Region Örebro län själv råder över är ändamålsenlig(a). 
Det kan ske på olika sätt. Det är emellertid inte rimligt att anta att det bästa sättet att 
åstadkomma detta är att i enlighet med förslaget i motionen, tillsätta en ny administrativ 
grupp för att arbeta med saken. Det är däremot viktigt att, som ett led i det pågående arbetet 
med att minska inte minst de administrativa kostnaderna, lägga vikt även vid detta 
perspektiv. Vidare är det viktigt att fortlöpande inom både politik och förvaltning i samband 
med beslut om olika typer av regler vara vaksam på om regeln i fråga verkligen behövs, 
eller kan göras enklare, och ändå uppnå önskad effekt. Det bör även nämnas att 
administrativt arbete som utförs i Region Örebro län inte sällan är en konsekvens av statliga 
beslut, till exempel ansökningsregler och uppföijning av statsbidrag. Region Örebro län 
framför bland annat genom Sveriges Kommuner och Regioner regelmässigt förslag på 
förenkling av sådant arbete. Mot bakgrund av detta bör motionen förklaras vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på motion från Sebastian Cehlin 

(M) om att minska byråkratin för vårdens medarbetare 
• Svar på motion från Sebastian Cehlin (M) om att minska byråkratin för vårdens 

medarbetare 
• Motion från Sebastian Cehlin (M) - Minska byråkratin för vårdens medarbetare 

Yrkanden 
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M), Anna Ågerfalk (L) och Elin Jensen (SD) yrkar 
bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M), Anna Ågerfalk (L), Elin Jensen (SD) och Patrik 
Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att motionen förklaras besvarad. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 173 Besvarande av motion från Oskar Svärd (M) om att 
tillämpa den så kallade Broken Windows-teorin 

Diarienummer: 19RS7917 

Sammanfattning 

Oskar Svärd (M) har ställt en motion avseende att utreda vilka verksamheter inom Region 
Örebro län som kan tillämpa den så kallade Braken Windows-teorin. 

Denna teori innebär i korthet att skadegörelse ska åtgärdas så snabbt som möjligt, i 
praktiken innan den bredare allmänheten gjort sig uppmärksam på skadan. Förövaren får då 
inte den uppmärksamhet den kanske strävar efter. Kvarvarande skador kan också stimulera 
ytterligare skadegörelse. 

Bedömningen är att Braken Windows-teorin är mycket tillämpbar inom främst 
kollektivtrafiken, men även inom regionens fastigheter. Även om man idag inte uttalat 
jobbar enligt Braken Windows-teorin, är inriktningen att alla skadegörelse ska åtgärdas 
mycket skyndsamt. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på motion från Oskar Svärd (M) om 

att utreda vilka verksamheter inom Region Örebro län som kan anmma braken 
windows-teorin 

• Regionstyrelsens svar på motion från Oskar Svärd (M) om att utreda vilka verksamheter 
inom Region Örebro län som kan anamma braken windows-teorin. 

• Motion från Oskar Svärd (M) om utredning av vilka verksamheter inom Region Örebro 
län som kan anamma braken Windows-teorin 

Yrkanden 
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till motionen. 

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

Reservationer 
Sebastian Cehlin (M), Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L)reserverar sig mot styrelsens 
beslut till förmån för motionen. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad. 

www.regionorebrolan.se 48 (56) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16'Örebro ii_'' repbrolao se 
'-



• ~ a Region Örebro län 
~ 

Regionstyrelsen 

Skickas till 

Regionfullmäktige 

www.regionorebrolan.se 49 (56) 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Postadress 
Region Örebro län 

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

g_AJ" 
l , 



• ~ a Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

§ 174 Besvarande av motion från Mats Gunnarsson (MP) 
och Monika Aune (MP) om att utnyttja, effektivisera och sälja 
en del befintliga fastigheter 

Diarienummer: 19RS8456 

Sammanfattning 

Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) har lämnat en motion om att utnyttja, 
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter. Motionsförslaget till regionfullmäktige är 
"att uppdra åt regiondirektör att utreda och komma med lämpliga förslag kring en 
försäljning av alla eller delar av fastigheterna på Eklundavägen i första hand". Eftersom det 
redan pågår ett arbete kring administrativa lokaler inom ramen för uppdrag 65 i Region 
Örebro läns verksamhets plan med budget 2019 så föranleder inte motionen någon ytterligare 
åtgärd. 

I Region Örebro läns verksamhets plan med budget för 2019 fanns det med ett uppdrag, 
uppdrag 65, där regionstyrelsen fick i uppdrag att utreda alternativ för framtida 
administrativa lokaler för Region Örebro län. Regionfullmäktiges uppdrag till 
regionstyrelsen har utretts under 2019. Vid regionstyrelsens sammanträde den 29 november 
2019 presenterade regiondirektören en förstudie innehållande dels förslag på nybyggnation 
av lokaler, dels förslag att istället samla administrationen till vissa lokaler i Örebro. 
Regiondirektören fick då i uppdrag av regionstyrelsen att fördjupa utredningen om 
förutsättningarna för att samla administrationen i befintliga lokaler i Örebro. 
Eftersom fastigheterna på Eklundavägen inrymmer administration så kommer 
motionsförslaget att hanteras inom ramen för uppdrag 65. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, svar på motion från Monika Aune (MP) 

och Mats Gunnarsson (MP) om att utnyttja, effektivisera och sälja en del befintliga 
fastigheter 

• Regionstyrelsens svar på motion från Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) 
om att utnyttja, effektivisera och sälj en del befintliga fastigheter 

• Motion från Mats Gunnarsson (MP) och Monika Aune (MP) om att utnyttja, 
effektivisera och sälja en del befintliga fastigheter 

Yrkanden 
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

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

att motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 175 Besvarande av motion från Jihad Menhem (V) om 
sammanträden i nämnder och styrelse, öppna för 
allmänheten 

Diarienummer: 19RS4919 

Sammanfattning 

Jihad Menhem (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt Region 
Örebro läns nämnder att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten och 
att uppdra åt regionstyrelsen att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för 
allmänheten. 

Till stöd för sin motion uppger han i huvudsak följande. 

En stor del av de beslut som påverkar våra invånares vardag fattas av Region Örebro läns 
olika nämnder och av dess styrelse. Bara en liten del av diskussionerna och besluten går 
vidare till fullmäktige. Regionfullmäktige är en av de få platser där länets invånare kan vara 
närvarande och lyssna på de argument som förs fram. Detta är en stor brist i den lokala 
demokratin. 

Det föreslås nu att motionen avslås. Det viktigaste skälet för detta är att det huvudsakligen 
är ett uppdrag för de politiska partierna att diskutera politiska förslag och åtgärder med sina 
väljare och med övriga invånare. Vidare finns det ett berättigat intresse av att det vid 
sammanträden i nämnder och i styrelse, finns möjlighet att i ordnade former samtala om de 
politiska förslagen på ett sätt som ger utrymme för ett framåtsyftande och gott politiskt 
arbete. Ett sådant samtal gynnas typiskt sett inte av öppna sammanträden. Det gynnas 
däremot generellt sett av att sammanträden sker endast med deltagande av de personer som 
har förtroendevalts till de olika organen såsom representanter för sina väljare, och med 
deltagande av det stöd från förvaltningsorganisationen som det politiska organet i fråga 
anser sig behöva i varje enskild fråga. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, motion från Jihad Menhem (V), ge 

invånarna i Örebro län insyn - öppna sammanträden för allmänheten 
• Regionstyrelsens svar på motion från Jihad Menhem (V), ge invånarna i Örebro län 

insyn - öppna sammanträden för allmänheten 
• Motion från Jihad Menhem (V) om att ge invånarna i Örebro län insyn - öppna 

nämndsammanträden för allmänheten 

Yrkanden 
Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP) och Anna Ågerfalk (L) yrkar bifall till 
motionen. 

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

Reservationer 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-09-10 

Jihad Menhem (V), Mats Gunnarsson (MP) och Anna Ågerfalk (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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2020-09-10 

§ 176 Ledamotsinitiativ från Jihad Menhem (V); angående 
stopp för fakturering av avgift för vissa hjälpmedel 

Diarienummer: 20RS9129 

Sammanfattning 

Jihad Menhem har i ett så kallat ledamotsinitiativ i regionstyrelsen föreslagit att 
regionstyrelsen ska besluta om att stoppa faktureringen avseende abonnemangsavgifter för 
vissa hjälpmedel, tills domstol har avgjort pågående mål om laglighetsprövning av frågan. 

Regionfullmäktige i Region Örebro län beslutade den 18 november 2019 på förslag från 
hälso- och sjukvårdsnämnden, som sedan bereddes av regionstyrelsen, bland annat att införa 
abonnemangsavgifter för personliga hjälpmedel inom verksamheterna centrum för 
hjälpmedel, audiologiska kliniken samt syncentralen. Enligt "Bestämmelser för politiska 
organ inom Region Örebro län" är det hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvaret för 
habilitering och hjälpmedel. En fråga om att låta bli att verkställa fullmäktiges beslut om 
debitering av avgifter, ska mot bakgrund av detta prövas i hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Regionstyrelsen överlämnar därför ledamotsinitiativet till hälso- och sjukvårdsnämnden för 
behandling. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, ledamots initiativ - stoppa fakturering av 

avgiften för vissa hjälpmedel 
• Ledamotsinitiativ - stoppa faktureringen av hjälpmedel tills domstolen avgör ärendet 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ledamotsinitiativet ska lämnas över till hälso- och sjukvårdsnämnden eftersom det rör 
en fråga som enligt "Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län" tillhör den 
nämndens ansvarsområde. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Regionstyrelsen 2020-09-10 

§ 177 Anmälnings- och meddelandeärenden 

Diarienummer: 20RS387 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden: 

I . Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal avseende fordonsleasing för 
Region Örebro län, 19RS2347. 

2. Regiondirektören har fattat beslut om förlängning av avtal avseende Förmånscyklar, 
18RS7189. 

3. Folktandvården har överlämnat förteckning över tillsvidareanställningar inom 
Folktandvården. 

4. Regionservice har överlämnat förteckning för tillsvidareanställningar inom förvaltningen, 
20RS670- l 0. 

Meddelandeärenden: 

1. Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18. 

2. Skrivelse avseende infrastruktur och trafikering i Godsstråket genom Bergslagen, 
20RS8900. 

3. Skrivelse avseende synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RSI035-124. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-09-10, anmälnings- och meddelandeärenden 
• Protokoll RS Au 2020-08-18 
• Skrivelse om infrastruktur och trafikering Godsstråket genom Bergslagen 
• Synpunkter på Region Örebro läns ledning, 20RS1035-214 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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§ 178 Regiondirektörens information 

Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om: 

Aktuellt storregionalt och nationell nivå 
I samarbete med övriga ingående regioner i Varuförsörjningsnämnden startar inom kort en 
utredning som bygger på slutsatserna i den gemensamma analys som redovisades för 
styrelsen den 9 juni 2020. 

Aktuellt regionalt (samverkan kommuner, Länsstyrelse, Örebro universitet) 
Diskussioner pågår tillsammans med Länsstyrelsen om utveckling av det civila försvaret. 

Diskussioner pågår avseende bland annat ägarfrågor för stiftelsen Alfred Nobel Science 
Park. 

Antal smittade med Covid-19 i Örebro län har ökat jämfört med en månad sen. 
Testningsverksamheten har ökat, idag görs cirka 500-600 testningar per dag i länet. 
Tillgången till testning varierar i länet, längst väntetid är det i Örebro. 

Verksamheterna trappas upp inom hälso- och sjukvården och folktandvården. Hälso- och 
sjukvården har en god beredskap om antalet insjuknade i Covid-19 skulle öka. Inom 
sjukreseverksamheten har trycket ökat med anledning av att sjukvården och 
folktandvården har börjat kalla patienter ur riskgrupperna. Inom kollektivtrafiken är det brist 
på fordon vid vissa tider på dygnet. Trycket kommer med all säkerhet att öka senare under 
hösten när fler väljer att åka kollektivt istället för att till exempel cykla eller gå. 

Tillfällig besöks- och målrelaterad ersättning Hälsoval Örebro län 
Chefen för staben Hälso- och sjukvård Karolina Stridh redovisar utfallet för den tillfälliga 
besöks- och målrelaterade ersättningen inom Hälsoval Örebro län. 

Personalförändringar inom Folktandvården 
Tandvårdsdirektör Ola Fernberg och HR-direktör Maria Åkesson informerar om 
personalförändringar inom Folktandvården. 
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