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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 219 Protokollsjustering 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ordföranden och Ola Karlsson (M) med Anna Ågerfalk (L) som ersättare justerar 
protokollet, samt 

att protokollet ska vara justerat senast den 11 december 2020. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 220 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 2020-11-26, kompletteringsval till kommunala 

handikapprådet i Degerfors kommun 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ärendet utgår. 
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2020-11-26 

§ 221 Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor i 
Degerfors kommun, specifikt samverkansråd för folkhälsa 
samt Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation 

Diarienummer: 20RS9605 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen beviljade Kent Gustafssons (S) begärda entledigande från uppdragen som 
ledamot i rådet för funktionshinderfrågor i Degerfors kommun, ledamot i sepcifikt 
samverkansråd för folkhälsa samt ersättare i Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation den 
20 oktober 2020. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, kompletteringsval till specifikt 

samverkansråd för folkhälsa samt Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ärendet utgår. 
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Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 222 Kompletteringsval till etikrådet 

Diarienummer: 20RS10689 

Sammanfattning 

Regionstyrelsen beviljade Lars-Eric Johanssons (S) begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i etikrådet den 20 oktober 2020. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, kompletteringsval 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att ärendet utgår. 
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Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

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

Diarienummer: 20RS11491 

Sammanfattning 

En ny ersättare i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalen Loka ska utses efter 
Catharina Schlyter. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26 entledigande samt kompletteringsval till 

Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Catharina Schlyter som ersättare i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och 
brunnsanstalten Loka, samt 

att till ny ersättare utse Ingrid Domberg i stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och 
brunnsanstalten Loka för tiden 2020-11-26 - 2022-12-31. 

Skickas till 

Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och brunnsanstalten Loka 
Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
Catharina Schlyter 
Ingrid Domberg 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 224 Entledigande samt kompletteringsval till Stiftelsen 
Activa i Örebro län 

Diarienummer: 20RS11494 

Sammanfattning 

En ny ledamot i stiftelsen Activa i Örebro län ska utses efter Karin Haster. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, entledigande samt kompletteringsval till 

Stiftelsen Activa i Örebro län 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Karin Haster som ledamot i Stiftelsen Activa i Örebro län, samt 

att till ny ledamot utse John-Ivar Fallström i Stiftelsen Activa i Örebro län från och med 
2020-11-26. 

Skickas till 

Stiftelsen Activa i Örebro län 
Regionkansliet - staben Administration, Juridik och säkerhet 
Karin Haster 
John-Ivar Fallström 
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Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 225 Entledigande samt kompletteringsval till 
regionstyrelsens arbetsutskott efter Anna Ågerfalk (L) 

Diarienummer: 20RS11656 

Sammanfattning 
Anna Ågerfalk (L) har lämnat in en begäran om entledigande från uppdraget som 2:e vice 

ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott. 

Regionstyrelsen ska bevilja entledigandet samt utse ny 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, entledigande samt kompletteringsval till 

regionstyrelsens arbetsutskott 
• Begäran om entledigande från uppdragen som ledamot i regionstyrelsen, ledamot i 

regionstyrelsens arbetsutskott och ledamot i styrelsen för Region Örebro läns 
förvaltnings AB 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att entlediga Anna Ågerfalk (L) från uppdraget som 2:e vice ordförande i regionstyrelsens 
arbets-utskott, samt 

att till ny 2:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott utse Willhelm Sundman (L) 
för tiden 2021-01-01 - 2022-12-31. 

Skickas till 
Anna Ågerfalk (L) 
Willhelm Sundman (L) 

Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 226 Val av ledamot till Läkemedelskommitten 

Diarienummer: 20RS11974 

Sammanfattning 

Läkemedelskommitten föreslår Izis Serie som ny ledamot i Läkemedelskommitten som 
distriktsläkarrepresentant för norra länsdelen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, val av ledamot till 

Läkemedelskommitten 
• Hemställan om ny ledamot till Läkemedelskommitten 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att utse Izis Serie till Läkemedelskommitten som distriktsläkarrepresentant för norra 
länsdelen. 

Skickas till 
Läkemedelskommitten 
Izis Serie 

Regionkansliet - staben Administration, juridik och säkerhet 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 227 Periodrapport oktober 2020 

Diarienummer: 20RS3006 

Sammanfattning 

Helårsprognosen per oktober ligger kvar på samma nivå som i september, med 300 mnkr, 
exklusive balanskravsjusteringar. Balanskravsresultat för helår 2019 var 63 mnkr. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 2,9 procent av skatter och statsbidrag, och 
uppfyller därigenom kravet för god ekonomisk hushållning för det enskilda året. 

Balanskravsresultat per oktober är 220 mnkr, vilket är 91 mnkr bättre än motsvarande siffra 
för samma period föregående år. 

Nettokostnaden för perioden är 8 291 mnkr (8 001 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår 
till 3,6 procent (5,4 procent). Utvecklingstakten är därmed lägre i år jämfört med föregående 
år, och även lägre än ökningen av skatter och statsbidrag ( 4, 1 procent). 

Besluts underlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, periodrapport oktober 2020 
• Periodrapport oktober 2020 

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

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna periodrapporten per oktober 2020. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 228 Fördelning av statsbidrag för HPV-vaccination 

Diarienummer: 20RS10232 

Sammanfattning 
Inom barnhälsovård och elevhälsa erbjuds barn och ungdomar för närvarande vaccinationer 
som ger skydd mot tolv sjukdomar. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras 
genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter. 
Sedan den 1 januari 2010 ingår vaccination mot Humant papillomvirus (HPV) i det 
allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds flickor i årskurs 5 eller 6. HPV är en 
mycket smittsam sexuellt överförbar infektion och de flesta människor infekteras med en 
eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. HPV-infektionen är symtomfri och läker 
oftast ut av sig själv. HPV-infektionen kan också bli kronisk och vissa HPV-typer kan efter 
många år ge upphov till olika typer av cancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV
relaterade cancerformen. 

Från år 2020 omfattas även vaccination av pojkar mot HPV av det nationella vaccinations
programmet för barn. Samtidigt har rekommenderad tidpunkt för vaccinationen ändrats till 
årskurs 5 från tidigare årskurs 6. Detta innebär att det pågår en utökad vaccination under 
höstterminen 2020 för att nå även pojkar och flickor i årskurs 5. Sannolikt kommer denna 

"catch-up-vaccination" även pågå en bit in i år 2021. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, fördelning av statsbidrag för HPV

vaccination 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att fördela 1,4 miljoner årligen från och med 2020 till Hälsovalsenheten för inköp av HPV
vaccin till pojkar, 

att utöver detta ersätta Hälsovalsenheten med kostnader för "catch-up-vaccination" för 
HPV för 2020 och 2021 upp till 2,8 miljoner kronor, samt 

att medlen disponeras ur regionstyrelsens planeringsreserv. 

Skickas till 

Hälsovalsenheten 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 229 Fördelning av föreningsbidrag och projektstöd till 
länets funktionshinderorganisationer 2021 

Diarienummer: 20RS9308 

Sammanfattning 

Fördelningsgruppen har tillsammans med funktionshinderkonsulenten tagit fram ett förslag 
till fördelning av föreningsbidrag samt projektstöd till länets funktionshinderföreningar för 
år 2021. Enligt förslaget kommer några av föreningarna att få en höjning av bidraget. Medel 
till de höjda bidragen kommer dels från outnyttjade projektmedel och dels från medel som 
inte har fördelats som tidigare år då två föreningar inte har inkommit med ansökan samt en 
förening som har ansökt om ett lägre bidrag än tidigare. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, fördelning av föreningsbidrag och 

projektstöd 2021 till länets fuktionshinderorganiationer 
• Fördelnignsförslag funktionshinderorganisationer för år 2021 
• Bilaga 1 F ördelningsförslag funktionshinderorg 2021, justerad 

Yrkanden 
Anna Ågerfalk (L) med instämmande av Ola Karlsson (M) och Elin Jensen (SO) yrkar 
avslag på den del som rör beviljande av bidrag till Elöverkänsligas förening. 

Jihad Menhem (V), Carina Dahl (S) och Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

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

förvaltningens förslag. 

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

avslagsyrkande. 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att anta förslaget om fördelning av föreningsbidrag om 2 806 000 kronor till funktions
hinderorganisationerna, och att det inom ramen för detta beviljas 40 000 kronor till Örebro 
Dövas Ungdomsklubb, under förutsättning att de lämnar in en godkänt ekonomisk 
redovisning samt lämnar in en plan där det framgår hur de ska åtgärda de brister som 
påpekas i den revisionsberättelsen som lämnades in tillsammans med ansökan, 
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att avsätta 20 000 kronor till rådet för funktionshinderfrågors referens
grupp, samt 

att eventuell uppräkning i budget 2021 används för projektmedel år 2022. 

Skickas till 

Funktionshinderkonsulent 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 230 Fördelning av medel för intern klimatkompensation 
2019 

Diarienummer: 20RS10649 

Sammanfattning 
Ar 2010 fattade dåvarande landstingsstyrelsen beslut om att organisationens tjänsteresor 
skulle klimatkompenseras internt. Sedan dess har varje förvaltning faktureras en avgift för 
föregående års koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Avgifterna ska sedan, enligt beslut i 
regionstyrelsen från 2018, användas för att finansiera interna projekt och åtgärder som syftar 

till att minska klimatpåverkan från resor och/eller informera, utbilda och styra resor i 
tjänsten i en mer hållbar riktning. Klimatkompensationsavgifterna finansierar även tjänste
resor med kollektivtrafik inom länet via Länstrafikens företagskort. 

Under 2019 fakturerades förvaltningarna 2 413 535 kronor i klimatkompensationsavgift. Av 
dessa har 558 230 kronor använts till att finansiera företagskort och 800 000 kronor har 
avsatts till Regionservice arbete med hållbar logistik. Av återstående medel föreslås 522 293 
kronor gå till de verksamheter som ansökt om bidrag och uppfyller ansökningskriterierna. 
Detta innebär att det återstår 533 512 kronor på klimatkompensationskontot som inte 
kommer att användas till det ändamål de är avsedda för. För att förhindra att detta händer i 
framtiden behöver kriterierna för tilldelning av klimatkompensationsmedel omarbetas så att 
de även omfattar åtgärder som kan minska klimatpåverkan från annat än tjänsteresor. 
Eftersom tjänsteresor dessutom står för en ganska liten andel av Region Örebro läns totala 
klimatpåverkan kan en förändring förhoppningsvis bidra till att syftet med klimat

kompensationen uppfylls i högre grad. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, fördelning av medel för intern 

klimatkompensation 2019 
• Sammanställning över inkomna ansökningar 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att bevilja ansökningar om medel från den interna klimatkompensationen för 2019 enligt 
redovisat underlag. Totalt belopp för de beviljade ansökningarna är 522 293 kronor, samt 

att uppdra åt regiondirektören att ta fram förslag på nya kriterier för tilldelning av 
klimatkompensationsmedel. 

Skickas till 

Regionkansliet - Staben Hållbar utveckling 
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Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 231 Attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter 
år2020 

Diarienummer: 20RS1360 

Sammanfattning 

Förslag till attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter år 2020. 

Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3 779, § 10 Attestförteckning, ska varje 
nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess 
ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare. 

Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av fyra delar, 

- attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom 
regionfullmäktiges egna verksamheter, 

- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, 

- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en 
person kan attestera, samt 

- förteckning över personer inom Regionservice som har behörigheter på regionfullmäktiges 
egna verksamheter. 

I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionfullmäktiges egna verksamheter 
som regionfullmäktige fattar beslut om. 

Besluts underlag 

• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, attestliggare för regionstyrelsens egen 
verksamhet år 2020 

• Attestliggare 2020 för regionstyrelsens och regionfullmäktiges egna verksamheter 
• Signaturlista 2020 Regionstyrelsen och Regionfullmäktige 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att anta förslag till attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter år 2020, samt 

att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av attesträtter 
fram till nästa beslut om attestliggare. 
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§ 232 Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet 
år 2020 

Diarienummer: 20RS11519 

Sammanfattning 

Förslag till attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2020. 

Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, ska varje 

nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess 

ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare. 

Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av fyra delar, 

- attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter inom 

regionfullmäktiges egna verksamheter, 

- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag, 

- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en 

person kan attestera, samt 

- förteckning över personer inom Regionservice som har behörigheter på regionfullmäktiges 

egna verksamheter. 

I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionstyrelsens egna verksamheter som 

regionstyrelsen fattar beslut om. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, attestliggare för regionfullmäktiges egen 

verksamhet år 2020 
• Attestliggare 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktiges egna verksamheter 
• Signaturlista 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktiges egna verksamheter år 

2020 

Anteckning 
Under överläggningen enades styrelsen om att göra mindre justeringar i attestliggaren. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

att anta förslag till justerad attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2020, 

samt 

www.regionorebrolan.se 19 (42) 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post regionen@regionor br~an.se 

~~ 



• .. • Region Örebro län 
~ 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

att delegera till regiondirektören att besluta om erforderliga förändringar av attesträtter 
fram till nästa beslut om attestliggare. 

Skickas till 

Regionfullmäktige 
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§ 233 Ansökan om stöd vid europamästerskap i fälttävlan 
vid Segersjö 2021 

Diarienummer: 20RS11046 

Sammanfattning 
Region Örebro län har från Segersjö fältrittklubb fått en ansökan om ekonomiskt stöd samt 

närvaro av ambulans från Region Örebro län vid ett europamästerskap i fälttävlan vid 

Segersjö den 25-29 augusti 2021 . Ambulansverksamheten i Region Örebro län förordar efter 
att ha gjort en riskbedömning, att ambulans ska finnas på plats i Segersjö under evene
manget. 

Region Örebro län är av uppfattningen att evenemanget är viktigt ur flera aspekter och att 
det därför kan vara motiverat att fatta beslut om att stödja det. Stödet bör dels bestå av ett 
ekonomiskt bidrag om 50 000 kronor dels av att ambulans från Region Örebro län finns på 

plats vid evenemanget utan kostnad för fältrittklubben. 

Beslutsunderlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, ansökan om stöd vid europamästerskap i 

fälttävlan vid Segersjö 2021 
• Ansökan om bidrag till europamästerskap i fälttävlan vid Segersjö 2021 
• Riskanalys av fälttävlan i Segersjö 2021 

Yrkanden 
Anna Agerfalk (L) med instämmande av Jihad Menhem (V) yrkar bifall till eget förslag: 
Regionstyrelsen beslutar att bevilja Segersjö fältrittklubb 110 000 kronor under förutsättning 
att de tecknar avtal med Region Örebro län avseende ambulansens medverkan vid arrange
manget i enlighet med Region Örebro läns riktlinje. 

Mats Gunnarsson (MP) yrkar i första hand återremiss av ärendet för ytterligare beredning så 
att ärendet kan beredas i den nämnd som ansvarar för aktuell fråga. I andra hand yrkar han 
avslag till förvaltningens förslag och i tredje hand yrkar han bifall till Anna Ågerfalks (L) 

yrkande. 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförande först proposition på Mats 
Gunnarssons (MP) yrkande om återremiss och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. Därefter ställer han förvaltningens förslag mot Mats Gunnarssons (MP) 
avslagsyrkande och finner att styrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag. Sedan 
ställer han förvaltningens förslag mot Anna Ågerfalks (L) yrkande mot varandra och finner 
att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Anna Ågerfalk (L), Mats Gunnarsson (MP) och Jihad Menhem (V) reserverar sig mot 

styrelsens beslut till förmån för sina egna yrkanden. 
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Regionstyrelsen beslutar 
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att stödja Segersjö fältrittklubb vid dess genomförande av europamästerskap i fältritt den 
25-29 augusti 2021 i Segersjö med 50 000 kronor och genom att ambulans från Region 
Örebro län finns på plats under evenemanget, samt 

att kostnaden för stödet ska belasta regionstyrelsens budget. 

Skickas till 

Segersjö Fältrittklubb 
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§ 234 Avtal om sjukvårdsregional samverkan samt budget 
för gemensamma verksamheter 

Diarienummer: 19RS479 

Sammanfattning 
Sjukvårdsregionernas indelning styrs av hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) där anges 

i 3 kap. 2 § att för hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska landet vara indelat i 

samverkansregioner. Kravet på samverkan regleras i hälso- och sjukvårds-lagen 7 kap. 8 § 

där det anges att i frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska regionerna 

samverka. Lag (2019:973). 

De flesta samverkansregionerna har bytt till andra namn än de som anges i för-ordningen för 

att markera den sjukvårdsregionala samhörigheten. 

Sjukvårdsregionerna heter idag: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion, Sydöstra sjukvårds

regionen, Södra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Norra sjukvårdsregionen. 

Samverkansnämnden har nu beslutat byta namn på Uppsala-Örebro sjukvårdsregion till 

Sjukvårdsregion Mellansverige. Namnet blir då likvärdigt de övriga sjukvårdsregionerna i 
Sverige och minskar otydligheten kring vilken regionnivå som åsyftas. 

Region Värmland har sedan 1980 ingått i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion/ Sjukvårdsregion 

Mellansverige tillsammans med Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, 

Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län. Sjukvårdsregionernas 

indelning styrs av hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) där anges i 3 kap. 2 § att för 

hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska landet vara indelat i samverkansregioner. 

Kravet på samverkan regleras i hälso- och sjukvårds-lagen 7 kap. 8 § där det anges att i 

frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska regionerna samverka. Lag 
(2019:973). 

I de flesta fall har samverkansregionerna bytt till andra namn än de som anges i 

förordningen för att markera den sjukvårdsregionala samhörigheten. 

Sjukvårdsregionerna heter idag: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion, Sydöstra 
sjukvårdsregionen, Södra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Norra 

sjukvårdsregionen. Samverkansnämnden har nu beslutat byta namn på Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion till Sjukvårdsregion Mellansverige. Namnet blir då likvärdigt de övriga 
sjukvårdsregionerna i Sverige och minskar otydligheten kring vilken regionnivå som 

åsyftas. 

Sedan 1993 finns inom Sjukvårdsregion Mellansverige ett övergripande avtal som reglerar 
formerna för regionsamarbetet och finansieringen av vissa regiongemensamma 

verksamheter. Det övergripande målet för samverkan är att erbjuda regionens invånare en 

hälso- och sjukvård på lika villkor. Nuvarande avtal om samverkan gäller till 2020-12-31. 

Mot bakgrund av en medvetenhet om att regionerna kan få positiva effekter av en utökad 

samverkan så har samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige vidgats till att även 

omfatta samverkan utanför den högspecialiserade vården. Regionerna har gemensamt ansvar 
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för ett långsiktigt samarbete kring verksamhet och utveckling, forskning, kunskapsstyrning, 
utbildning och kompetensförsörjning samt digitalisering och e-hälsa. Avtalet ger också 
möjligheter för parterna att inrätta nya samverkansområden under avtalsperioden. 
Samarbetet ska kännetecknas av gemensamt ansvarstagande, hög delaktighet, öppenhet och 
dialog. 

Det nya avtalet har arbetats fram med syfte att stärka sjukvårdsregionen för att uppnå målet 
om en mer jämlik vård i sjukvårdsregionen. Till avtalet kopplas bland annat bilagor med 
uppdragsbeskrivningar för de verksamheter som finansieras gemensamt, avtal om vård vid 
universitetssjukhus och avtal om vård vid läns/länsdelssjukhus. 

Regionerna är ense om att det ligger ett värde i att behovet av sjukvård inom sjukvårds
regionen tillgodoses inom sjukvårdsregionen och har därför föreslagit fortsatt avtal för 
vården vid universitetssjukhus. Bilaga 2 Avtal om vård vid universitetssjukhus mellan 
regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige 2021-2024 reglerar den samverkan. 

Pris- och ersättningsmodellen baseras på modellen i nuvarande avtal. Två förändringar har 
dock gjorts. En sänkning av abonnemanget från 50 procent till 40 procent av avtalssumman 
och istället för landstingsprisindex kommer uppräkning mellan åren att ske utifrån kostnads
utvecklingen på alla sjukhus i sjukvårdsregionen. Nuvarande pris- och ersättningsmodell har 
inte gett universitetssjukhusen täckning för deras självkostnader. Nya beräkningar av själv
kostnader har därför lagts till grund för pris- och ersättnings-modellen i det nya avtalet. 

Samverkansnämndens regiondirektörsgrupp har i samarbete med ekonomidirektörsgruppen 
tagit fram ett förslag till nytt sjukvårdsregionalat avtal. Förslaget har behandlats i 
Samverkansnämndens arbetsutskott som gett regiondirektörsgruppen i uppdrag: 
- att utvärdera funktion och kostnadseffektivitet av Avtal om vård vid universitetssjukhus, 

- att utvärderingen ska redovisas senast under hösten 2022, och vid behov innehålla förslag 
på förändringar av pris- och ersättningsmodellen från och med 2023-01-01, 
- att senast den 31 december 2021 presentera en modell för ökad transparens och tillit inom 
ramen för Avtal om vård vid universitetssjukhus, bilaga 2 till Avtal om samverkan inom 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, och 
- att utreda möjligheten till att införa en modell med incitament som stimulerar till ökad 
samverkan och samarbete inom sjukvårdsregionen vid köp av vård vid universitetssjukhus. 

Samverkansnämnden i Uppsala Örebro sjukvårdsregion behandlade avtalsförslaget vid sitt 
sammanträde den 2 oktober och beslutade rekommendera de ingående regionerna att 
godkänna och realisera avtalet. 

Region Örebro län står för en förhållandevis större del av Arbets- och miljömedicinska 
klinikens budget. För år 2021 är klinikens totala budget 27 092 tkr och region Örebro bidrar 
till budgeten med 27,31/invånare. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, avtal om sjukvårdsregional samverkan 

samt budget för gemensamma verksamheter 
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• Protokoll, inklusive bilagor, samverkansnämnden Uppsala-Örebro 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Samverkansnämndens rekommendationer 

att godkänna "Avtal om samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige" för perioden 
2021 och tillsvidare, 

att ge regiondirektören i uppdrag att realisera avtalet i regionen, 

att budget för 2021 för de gemensamma verksamheterna Regionalt cancercentrum 
inklusive Regionalt biobankscentrum, Samverkansnämndens verksamhet, Hornhinnebank, 
HT A-enhet, Arbets- och miljömedicin Uppsala och Centrum för sällsynta diagnoser, utgörs 
av budget 2020 uppräknat med 1 procent, samt 

att Region Örebro län bidrar med en förhållandevis större och över avtalsperioden ökande 
andel av budget för Arbets- och miljömedicin Örebro medan regionbidraget från Region 
Västmanland, Region Värmland och Region Sörmland under år 2021-2023 fryses till 21,93 
kronor/invånare. 
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§ 235 Gemensam upphandling av hyrpersonal 

Diarienummer: 20RS11206 

Sammanfattning 

Tillsammans med landets samtliga övriga regioner har Region Örebro län sedan januari 
2016 deltagit i gemensamt långsiktigt arbete för att uppnå ett oberoende av inhyrd 
vårdpersonal. Målsättningen att kunna bemanna den löpande verksamheten med egna 
medarbetare och att uppnå ett hyroberoende för att: 
• Patienterna ska ha en trygg vård med hög grad av kontinuitet 
• Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö 
• Vården ska vara säker och hålla hög kvalitet 
• Uppnå en bättre kostnadseffektivitet 

Region Örebro län hyr endast yrkeskategorin läkare och är en av tre regioner som inte 
överhuvudtaget anlitar hyrsjuksköterskor, vilket är en framgångsfaktor. Men beroendet av 
hyrläkare gör att det regiongemensamma arbetet med att bli hyroberoende är ytterst 
angeläget. 

För Region Örebro läns del handlar det om att minska beroendet av inhyrda läkare, inte 
minst inom primärvården där beroendet av hyrläkare är som störst. Sedan arbetet att bli 
hyroberoende inleddes har Region Örebro län successivt minskat beroendet av hyrläkare. 
Region Örebro län är nu en av 11 regioner som på totalen minskat användningen av hyr
personal, men ännu har vi inte uppnått målsättningen och ett fortsatt arbete i regionerna för 
ett oberoende av inhyrd personal behöver därför fortgå i samma takt som tidigare. Ett 
område som förväntas ha stor effekt i arbetet att uppnå målsättningen med ett hyroberoende 
är ett utökat samarbete mellan regionerna kring upphandling av inhyrd vårdpersonal. 

Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kommer bland annat leda till att regionerna blir en 
stark och tydlig kravställare. Detta genererar i sin tur rimligare priser, lägre löneincitament 
att blir hyrpersonal istället för att vara anställd i en region, högre kvalitet, bättre leverans och 
på sikt förutsättningar för en seriösare bemanningsbransch. Sammantaget ett viktigt steg i 

arbetet för att bli hyroberoende. 

Bes I uts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, gemensam upphandling av hyrpersonal 
• PM från Sveriges kommuner och regioner om underlag för gemensam 

upphandlingsavtal hyrpersonal 
• Frågor och svar från Sveriges kommuner och regioner om gemensam upphandling av 

hyrpersonal 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att Region Örebro län senast den 30 november 2020 avger en avsiktsförklaring om att delta 
i den nationella gemensamma upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården. 
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Region Örebro läns deltagande villkoras av att minst 15 av landets regioner deltar i en 
gemensam upphandling. 

Skickas till 

Sveriges Kommuner och Regioner 
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§ 236 Bedrivande av vårdverksamhet inom Lag om 
valfrihetssystem (LOV) psykoterapi Örebro län 

Diarienummer: 20RS9620 

Sammanfattning 
Region Örebro län har utifrån lag om valfrihetssystem (LOV) beslutat att från och med 2014 

ge en specificerad målgrupp inom den psykiatriska specialistvården möjlighet att fritt välja 

mellan regionanställda och privata psykoterapeuter som efter godkännande utifrån ställda 

krav erhållit kontrakt med Region Örebro län om att bedriva psykoterapi inom ramen för 

LOV. Alla vårdgivare som uppfyller ställda kriterier i förfrågningsunderlaget har rätt att 

bedriva psykoterapi i Örebro län med ersättning från Region Örebro län. Förfrågnings

underlaget avser tilldelning av kontrakt enlig lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

Psykoterapi Monika Alm er ( organisationsnummer 561104-6623) har ansökt om att få 
bedriva psykoterapi inom LOV Örebro län. Monika Almer som är aktuell för uppdraget 
arbetar idag halvtid som psykoterapeut på Yxe herrgård samt bedriver psykoterapi i egen 

regi. 

Monika Almer kommer att erbjuda individuell psykoterapi utifrån ett integrativt 
förhållningsätt, det vill säga hon använder både tekniker inom KBT och psykodynamisk 
terapi. Verksamheten kommer att vara lokaliserad på Järnvägsgatan 16 A, Örebro. 
Mottagningen kommer i första hand att vara öppen torsdagar och fredagar klockan 

08.00-19.00 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Lag om valfrihetssystem (LOV) 

psykoterapi i Örebro län 
• Ansökan om att bedriva psykoterapi enligt LOV 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna ansökan från Monika Almer om att bedriva psykoterapi inom LOV i Örebro 

län enligt förfrågningsunderlaget vid mottagning i Örebro, samt 

att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal med legitimerad psykoterapeut Monika 

Almer. 

Skickas till 

Monika Almer 
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§ 237 Rekommendation från SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) om marknadsföring av hälso- och sjukvård 

Diarienummer: 19RS10261 

Sammanfattning 
Frågor om marknadsföring av hälso- och sjukvård har fått ökad aktualitet de senaste åren, 

bland annat på grund av framväxten av vårdgivare som erbjuder hälso- och sjukvård via 
digitala kanaler över hela landet. Även om grundläggande bestämmelser finns i Marknads

föringslagen, finns samtidigt ett behov av komplettering och förtydliganden utifrån de 

förhållanden som gäller i hälso- och sjukvården. 

SKR har nu i samverkan med regionerna arbetat fram nationella riktlinjer för marknads
föring. Riktlinjerna tar sikte på vårdgivare inom offentligfinansierad hälso- och sjukvård 
och är teknikneutrala i den mening att de omfattar all hälso- och sjukvård, oavsett om den 
erbjuds fysiskt eller digitalt. Syftet är att skapa tydliga villkor för marknadsföring av hälso
och sjukvård och bidra till att invånare får god och relevant information om de tjänster som 
erbjuds. 

I riktlinjerna anges exempelvis att vårdgivare inte får marknadsföra sig och sina vårdtjänster 
med fokus på avgifters storlek. Vårdgivare får inte heller rikta sin marknadsföring till barn 
och ungdomar under 18 år. Av SKR:s rekommendation framgår att riktlinjerna behöver 

införas i regionernas etableringsvillkor för primärvård för att få genomslag i praktiken. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, rekommendation från SKR om 

marknadsföring av hälso- och sjukvård 
• Meddelande från styrelsen nummer 17/2019 - Marknadsföring av hälso- och sjukvård 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att i enlighet med rekommendation från styrelsen för SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) införa och tillämpa riktlinjer för marknadsföring av hälso- och sjukvård, samt 

att i nästa revidering införa riktlinjen i Krav- och kvalitetsbok för Hälsoval Örebro län. 

Skickas till 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Hälsovalsenheten 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 238 Internationell strategi Region Örebro län 2021 - 2026 

Diarienummer: 20RS9246 

Sammanfattning 
I Verksamhetsplanen för Region Örebro län 2020, med planeringshorisont 2022, identifieras 
att internationellt samarbete ska skapa förutsättningar för och ge ett mervärde till det 
regionala utvecklingsarbetet. Länets intressen ska främjas genom att arbeta med politisk 
påverkan gentemot EU:s institutioner. Region Örebro län bedriver internationellt fram
gångsrik klinisk forskning och internationellt framgångsrik innovation för kunskapsdriven 
sjukvård och regional samhällsutveckling. Örebro län har stor potential och växtkraft genom 
sitt geografiska läge som en mittpunkt för hela Sverige och ett logistiskt nav med inter

nationell konkurrenskraft. Idag saknas riktlinjer för internationellt arbete. Strategin 
identifierar syfte och mål med internationellt arbete samt identifierar strategisk inriktning. 
Strategin klargör därför att internationellt arbete ska skapa ett mervärde för länets invånare, 
den egna verksamheten och för länet i stort samt verkar för förbättrad samhällsservice, ökad 
regional utveckling och hälsa/sjukvård genom att stärka förutsättningarna till internationellt 

arbete. Strategin behandlar även genomförande, ansvar och organisation. 
Under hösten 2019 gavs i uppdrag till förvaltningen Regional utveckling att färdigställa 
arbetet med att ta fram förslag till en internationell strategi. Förslaget är framtaget i samråd 
med samtliga förvaltningar i Region Örebro län, och regionstyrelsen har nu möjlighet att ta 

ställning till förslaget. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, internationell strategi Region Örebro län 

2021-2026 
• Internationell strategi Region Örebro län 2021-2026 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsstrateg Gordon Hahn ärendet. 

Yrkanden 
Ola Karlsson (M) och Anna Ågerfalk (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen 
för att komplettera strategin med text om Oslo-Stockholm 2.55 AB, Örebro läns flygplats 

samt internationellt perspektiv på hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Andreas Svahn (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande ändringsyrkande: 
Texten på sidan ett, stycke tre, näst sista meningen byts ut mot följande "Påverkansarbetet 

ska ske i enlighet med Region Örebro läns styrande dokument". 

Propositionsordning 
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförande först proposition på återremiss
yrkandet och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han 
proposition på förvaltningens förslag med sitt eget ändringsyrkande och finner att 

regionstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med ändringsyrkandet. 
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Regionstyrelsen 

Reservationer 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

Ola Karlsson (M), Sebastian Cehlin (M) och Anna Ågerfalk (L) reserverar sig mot 

styrelsens beslut till förmån för återremissyrkandet. 

Upplysning 
Patrik Nyström (SO) och Elin Jensen (SO) deltar inte i beslutet. 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att anta internationell strategi Region Örebro län 2021-2026. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 239 Central Sweden beställning 

Diarienummer: 20RS9311 

Sammanfattning 
Central Sweden är en ideell förening, stationerad i Bryssel. Föreningen har tre medlemmar: 
Region Örebro län (Värdregion), Region Gävleborg och Region Dalarna. Inför varje 
verksamhetsår förbereds beställningar från alla tre ägare enskilt. Kommande beställning 
gäller för två år, det vill säga 2021-2022. Dessa beställningar sammanställs och jämkas 

sedan samman till en verksamhetshetsplanering för Central Sweden för de kommande åren. 

Central Sweden verksamhet ska fokuseras på politisk påverkan och projektutveckling. 
Under de senaste åren har Central Swedens fokusområden varit desamma, vilket medfört att 
vi byggt upp en unik kompetens i Bryssel. föreslås att områdena kvarstår 2021-2022 men 
med vissa förändringar inom dessa. Samtliga områden är framtagna av respektive ansvars
enhet på Region Örebro län. Region Örebro län ser även att EUs styrning, framtid och 

horisontella frågor bör ha fortsatt stor betydelse som ett horisontellt område. 

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsstrateg Gordon Hahn ärendet. 

Yrkanden 
Elin Jensen (SD) yrkar att Central Sweden får i uppdrag att avveckla sitt samarbete med 
Region Örebro län, bilaga§ 239. 

Iren Lejegren (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

förvaltningens förslag. 

Reservationer 
Elin Jensen (SD) och Patrik Nyström (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån 

för Elin Jensens (SD) yrkande. 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att föreslagna beställning skickas till Central Sweden för vidare beredning inför 
fastställande av slutgiltig verksamhetsplan. 
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Yrkande 

Regionstyrelsen 2020-11-26 
Ärende: 21 

Bilaga§ 239 

StJerij~~aluM 
Region Orebro län 

Beställning till verksamhetsplan för Region Örebro läns Brysselkontor, Central Sweden, för år 
2021-2022 

I Sverigedemokraternas budgetförslag för år 2021 vill vi avveckla vårt samarbete med Central Sweden 
och istället använda dessa pengar till verksamheterna. Lobbying skall Region Örebro län inte syssla 
med, vårt fokus skall vara att förvalta de skattemedel vi hanterar från Örebro läns skattebetalare och 
se till att alla dessa pengar går invånarna till gagn. Det är svårt att veta vilket värde Central Swedens 
arbete ger tillbaka till Region Örebro län och vi väljer att lägga resurserna på våra kärnuppdrag istället. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Central Sweden får i uppdrag att avveckla sitt samarbete med Region Örebro län. 

Elin Jensen 
sverigedemokraterna Örebro län 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 240 Svar på remissen Regional utvecklingsstrategi för 
Värmland, Värmlandsstrategin 

Diarienummer: 20RS9179 

Sammanfattning 
Den regionala utvecklingsstrategin för Värmland, Värmlandsstrategin 2040 innehåller en 

vision, tre nycklar, fem perspektiv samt fyra insatsområden. 

Värmlands vision "Vi förändrar världen" är en bild av Värmland så som det skulle kunna 
vara år 2040. För att nå visionen anger strategin tre nycklar för förändring: Vi samverkar på 
nya sätt, Vi utforskar proaktivt och Vi leder modigt. 

Strategin prioriterar fyra insatsområden: Bygga beredskap, Säkra kompetensen, Utveckla 
attraktiva och tillgängliga platser samt Stärka konkurrens- och innovationskraften, som är 
särskilt viktiga för Värmlands utveckling. Områdena griper in i varandra och bygger vidare 
på Värmlands styrkor, möjligheter och utmaningar. Till varje insatsområde finns utpekade 
effektmål som ska bidra till ett attraktivt, konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. 

Värmlandsstrategin pekar också ut fem perspektiv att inkludera i genomförandet: Barn och 
unga, Land och stad, Jämställdhet, Mångfald och Hållbarhet. Perspektiven ska påminna om 
vad som är viktigt och gå horisontellt genom insatsområdena. 

Region Örebro län har granskat remissförslaget utifrån områden som berör Örebro län och 
där samverkan sker med Region Värmland. Region Örebro län har därför i sitt yttrande 
främst lämnat inspel inom områden som rör infrastruktur, transporter samt bredbands

utbyggnadens inverkan på kompetensförsörjningen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, svar på remissen Regional 

utvecklingsstrategi för Värmland, Värmlandsstrategin 
• Svar på remissen Regional utvecklingsstrategi för Värmland, Värmlandsstrategin 
• Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland, Värmlandsstrategin 2040 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att förslaget till yttrande godkänns som Region Örebro läns svar till Region Värmland. 

Skickas till 

Region Värmland 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 241 Svar på remissen Ändring i säkerhetsskyddslagen 
och säkerhetsskyddsförordningen efter framställan från 
Transportstyrelsen 

Diarienummer: 20RS9408 

Sammanfattning 
Regeringskansliet har remitterat en framställan från Transportstyrelsen om ändringar i 

säkerhetsskyddslagen och i säkerhetsskyddsförordningen. 

Transportstyrelsen har enligt säkerhetsskyddslagen och dess förordning, inom sitt verk
samhetsområde, ansvaret för placering i säkerhetsklass 2 och 3 och handläggning av 
ansökningar om registerkontroll och särskild personutredning, för enskilda verksamhets
utövare. Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades lämplighet 
att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild verksamhetsutövare, är det i stället 
myndigheten som gör den slutliga bedömningen. Detta innebär bland annat att det är 
kommunerna och regionerna som ska göra denna bedömning avseende de regionala och 
kommunala flygplatserna. 

Transportstyrelsen föreslår nu att myndigheten får ett bemyndigande enligt säkerhets
skyddsförordningen (2018:658) att besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och att 
handlägga ärenden om registerkontroller och särskild personutredning för kommunala och 
regionala flygplatser inom luftfartsskyddet. 

Transportstyrelsen föreslår även att myndigheten får ett bemyndigande enligt säkerhets
skyddslagen (2018:585) att göra den slutliga bedömningen om den prövades lämplighet att 
delta i säkerhetskänslig verksamhet hos sådana verksamhetsutövare inom luftfartsskyddet. 

Som skäl för förslaget anför Transportstyrelsen att ändringarna är nödvändiga för att Sverige 
ska uppfylla sina förpliktelser inom internationella åtaganden inom luftskyddet. 

Region Örebro län kan förstå varför Transportstyrelsen ur sin synvinkel lägger förslaget. 
Men för region Örebro län är frågan mer komplex. Det finns flera frågor som i grunden 
måste utredas innan ytterligare ställning kan tas till förslaget. 

Dels måste de arbetsrättsliga aspekterna av att ansvaret flyttas, utredas. Dessa är 
komplicerade eftersom Transportsstyrelsen ju inte har det arbetsrättsliga ansvaret för de 
personer som den ska registerkontrollera och särskilt utreda. Det kan också finnas bolags
rättsliga aspekter att utreda när det föreslås att ansvaret ska flyttas . Slutligen måste nämnas 
att säkerhetsskyddsarbetet består av tre delar; personkontroll och utredning, det fysiska 
skyddet och informationssäkerhetsskyddet. Att som i förslaget bryta ut en del och placera 
den hos annan är den organisation som har helhetsansvaret, är problematiskt, och 
konsekvenserna av det måste noga utredas vidare. 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

Region Örebro län har haft kontakt med Sveriges kommuner och regioner i arbetet med 
svaret på remissen. 

Besluts underlag 
• FöredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, svar på remissen Ändring i 

säkerhetsskyddslagen och säkerhetskyddsförordningen efter framställan från 
Transportstyrelsen 

• Svar på remissen Ändring i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen 
efter framställan från Transportstyrelsen 

• Remiss - Ändring i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att avstyrka förslaget med hänvisning till att ytterligare utredning behövs. 

Skickas till 

Transportstyrelsen 
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Protokoll 

Regionstyrelsen 
Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

§ 242 Svar på remissen Grundlagsskadestånd - ett 
rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44) 

Diarienummer: 20RS9508 

Sammanfattning 
I 2 kap. regeringsformen regleras skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna. 
Skyddet, som varierar med avseende på grad och form, gäller i förhållande till det allmänna. 
Det finns inte någon särskild lagreglering om rätten till ersättning vid överträdelser av 2 kap. 
regeringsformen ("grundlagsskadestånd"). Utgångspunkten i svensk rätt är att det krävs 
särskilt lagstöd för att det ska finnas en rätt till ersättning för icke-ekonomisk eller ideell 
skada. Däremot finns det enligt skadeståndslagen möjligheter för en skadelidande att få 
ersättning för bland annat sakskada som har vållats genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. 
Kommitten har haft i uppdrag att överväga om rätten till ersättning från det allmänna för 
skada som orsakats vid överträdelser av 2 kap. regeringsformen bör utvidgas. Kommittens 
uppdrag går tillbaka på Högsta domstolens dom i rättsfallet Medborgarskapet I. Domstolen 
kom där fram till att staten var ersättningsskyldig, trots avsaknaden av uttryckligt lagstöd, 
för ideell skada på grund av avregistrering av ett svenskt medborgarskap i strid med 
regeringsformen. Rättsfallet ger inte någon klar bild av vilka grundläggande fri- och 
rättigheter i regeringsformen som kan komma i fråga för att med framgång åberopas i ett 
skadeståndsmål. 

Om någon lagreglering inte införs, innebär det att lagstiftaren även fortsättningsvis ger 
domstolarna en framskjuten roll i fråga om att slå fast i vilka situationer en enskild ska 
kunna få grundlagsskadestånd. Det finns enligt kommitten starka skäl för att i stället lägga 
detta ansvar på lagstiftaren. 

Kommitten föreslår mot bakgrund av ovanstående att ett grundlagsskadestånd införs. 
Region Örebro län anser det vara självklart att de grundläggande fri- och rättigheterna som 
anges i regeringsformen respekteras och tillämpas i den verksamhet som myndigheterna, 
däribland Region Örebro, län ansvarar för. Det är viktigt att det finns goda verktyg på plats 
som medverkar till att så sker. Grundlagsskadestånd enligt förslaget, skulle kunna vara ett 
sådant verktyg. Den föreslagna regleringen av det allmännas skadeståndsansvar motsvara 
den utveckling som har skett i rättspraxis. Det kan dock finnas skäl att ytterligare belysa 
tillämpningen av skadeståndsreglerna i förhållande till de olika rättigheterna i RF 2 kap. Det 
kan särskilt nämnas att det på skolans och arbetsrättens områden kan vara svårt att avgöra 
vad som kan vara grund för skadestånd i frågor som rör till exempel drogtester och 

undersökning av elevskåp och liknande utrymmen. 

Beslutsunderlag 
• F öredragningsPM regionstyrelsen 2020-11-26, svar på remissen Grundlagsskadestånd, 

ett rättighetsskydd för enskilda 
• Svar på remissen Grundlagsskadestånd, ett rättighetsskydd för enskilda 
• Sammanfattning av remiss 
• Remiss - Grundlagsskadestånd, ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44) 
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Regionstyrelsen 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

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

Skickas till 

Justitiedepartementet 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 243 Anmälnings- och meddelandeärenden 

Diarienummer: 20RS387 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden: 

1. Regiondirektören har fattat beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar, uppgifter avseende upphandling av Framtidens vårdinformationsstöd, 
20RS11342. 

2. Regionjuristen har fattat beslut om att avslå begäran om utlämnande av uppgifter ur 
patientjournal, 20RS 10844. 

3. Kanslichefen har fattat beslut om reviderade riktlinjer för distansarbete, resor, möten, 
konferenser, utbildningar och evenemang under pandemin, 20RS8648. 

4. Kanslichefen har fattat beslut om att stänga gym i Region Örebro län under pandemin, 
20RS8648. 

5. Kanslichefen har fattat beslut om att stänga sjukhusbiblioteken i Region Örebro län under 
pandemin, 20RS8648. 

6. Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har undertecknat samarbetsavtal 
mellan Region Värmland och Region Örebro län om ambulanshelikopterverksarnhet. 

7. Regiondirektören har undertecknat uppdragsavtal avseende analys av de olika 
handlingsalternativen utifrån rapporten från utredningen om tredjepartslogistik för 
varuförsörjning, 20RS 11445. 

8. Områdeschefen för närsjukvård norr har fattat beslut om tidsbegränsat lönetillägg för 
extra insatser med olika uppdrag under perioden 2020-02-01 - 2021-08-31, 20RS I 0976. 

9. Områdeschefen för närsjukvård norr har fattat beslut om lönetillägg för uppdrag som 
vårdsamordnare, från och med 2020-11-16, 20RS 10977. 

10. Regionstyrelsens ordförande har undertecknat svar på remiss - Konsekvensutredning 
över föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar inom Örebro län för att motverka spridning av covid-19, 20RS 11780. 

11 . Regiondirektören har undertecknat avtal med Capio Läkargruppen AB avseende 
reglering av vårdavtalets takbelopp, l 7RS6386. 

Besluts underlag 
• 20201016 A vslagsbeslut med underrättelse FVIS 
• Beslut om avslag på begäran om journal uppgifter, 20RS I 0844 
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Regionstyrelsen 

• Beslut Örebro LAR 3 nov 2020 pdf 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-11-26 

• Cambio - Sekretessbegäran - 201014 med sekretessmaskning 
• Finansrapport Örebro oktober 2020 
• Innehavsrapport okt 2020 
• Nyhetsbrev 3 2020, Gullspångsälvens vattenvårdsförbund 
• Protokoll RS Au 2020-10-15 
• Protokoll RFF 27 oktober 
• Rev best om resor möten distansarbete 3 nov 2020 NT 
• Stänga RÖL gym 
• Stänga sjukhusbiblioteken NT 
• Skrivelse från Vårdföretagarna 

Beslut 

Regionstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 

Regionstyrelsen 2020-11-26 

§ 244 Regiondirektörens information 

Senior rådgivare Regional utveckling Magnus Persson informerar om Region Örebro läns 
samarbete med Länsstyrelsen Örebro län avseende civilt försvar. Vidare redovisas de 
argument som talar för att Civilområdeskansliet ska placeras i Örebro. 

Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om: 

Aktuellt storregional och nationell nivå 
Den nationella löneavtalsprocessen är klar. De lokala förhandlingarna pågår. 

Förhandlingarna om överenskommelserna 2021 mellan staten och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) är i slutfasen. Överenskommelserna kommer att behandlas i december av 
styrelsen i SKR. 

Inom Inera pågår diskussioner med medlemmarna om budgeten år 2021. Bland annat 
diskuteras vilka satsningar som ska göras samt innehållet i långtidsplanen. 

Aktuellt regionalt (samverkan kommun, länsstyrelse, universitet) 
Kommunstyrelsen i Karlskoga har beslutat om att lämna delägarskapet i Alfred Nobel 
Science Park. Förhandlingar pågår om hur utträdet ska ske och hur aktierna ska fördelas 
mellan kvarvarande ägare. 

Några av länets kommuner har meddelat att de vill säga upp gymnasiekorten och att 
färdtjänsten ska skatteväxlas. Med anledning av detta kommer en översyn/uppföljning 
inledas avseende kommunernas avtal om kollektivtrafik. 

Örebro universitet önskar en gemensam avsiktsförklaring med Region Örebro än avseende 
lokalförsörjningen på Universitetssjukhuset Örebro Campus. Universitetets ambition är att 
etablera samtliga utbildningar kopplade till hälso- och sjukvård på USÖ Campus. 

Aktuellt internt 
Förvaltningarna har påbörjat arbetet med verksamhetsplan och budget 2021. I slutet av 
januari sker ett uppföljningsseminarium där regionstyrelsen samlar nämndernas ordförande 
och ansvariga tjänstepersoner. 

Testning av covid-19 fortsätter. Avtal har tecknats med externa leverantörer avseende 
analyser. De allmänna lokala rekommendationerna har förlängts till och med den 13 
december i Örebro län. Smittan har stannat av under de senaste veckorna och kurvan har 
planats ut. Just nu är det cirka 40 inneliggande patienter med konstaterad smitta, 4-7 vårdas 
på intensiven. Arbetet med att planera inför vaccineringen pågår. Det finns inga uppgifter 
idag om när vaccineringen kan starta, men troligen någon gång i början av nästa år. Inom 
kollektivtrafiken har trycket på beställningstrafiken sjunkit. 
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Igår publicerades en rapport från Inspektionen för vård och omsorg som handlar om 
regionernas insatser vid äldreboendena. Region Örebro län liksom övriga regioner i landet 
får skarp kritik av IVO. De vårdcentraler som omfattats av granskningen är Hällefors, 
Ängen, Karla och Varberga. Region Örebro län ska svara på kritiken senast den 15 januari 
2021. Vidare redovisas antal vårdtagare i kommunal verksamhet med smitta, friskförklarats 
eller avlidit. 

Länsstyrelsen Örebro län har skickat remiss om rekommendationen om högst åtta personer 
vid offentliga sammankomster, svar ska skickas in senast den 1 december. Då svarstiden är 
kort kommer regionstyrelsens ordförande att fatta beslut om svar med stöd i delegations
ordningen avseende brådskande ärende. Svaret kommer sedan att redovisas till 
regionstyrelsen. 

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår en omorganisation, hälso- och 
sjukvårdsdirektören kommer att avvakta med steg två i förändringen på grund av den 
rådande pandemin. 

Region Örebro läns bolag rapporterar att verksamheten fortsätter under pandemin som 
vanligt förutom Länsteatern som ställt in samtliga föreställningar med undantag för dem 
som vänder sig till barn och ungdomar. Scantec Trafikcenter har sagt upp personal och 
kommer att klara ekonomin för år 2020. Almi Företagspartner Mälardalen AB arbetar mot 
näringslivet och har fått förstärkning från Region Örebro län för att arbeta aktivt mot 
näringslivet. Örebro läns flygplats har också påverkats av pandemin. 

Rekrytering av tandvårdsdirektör pågår och kommer att slutföras inom kort. 

Ekonom Maria Persson redovisar innehållet i regionstyrelsens och regionkansliets 
verksamhetsplan med budget 2021. Beslutas av regionstyrelsen den 21 december 2020. 
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