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Protokollsjustering
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
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Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Anmälan av medborgarförslag om att ha bröstpump tillgänglig på
akuten vid Karlskoga lasarett
Anmälan av medborgarförslag om att återöppna primärjour för
kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på Lindesbergs lasarett
Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) om att utveckla tillgång till reservat, leder
och nationalparkerna
Kompletteringsval till kommunala handikapprådet i Degerfors
kommun
Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor
Kompletteringsval till Nyckelfondens styrelse
Revidering av den gemensamma varuförsörjningsnämndens
reglemente och samverkansavtal mellan medlemmarna
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021
Fastställande av bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB
Fastställande av bolagsordning i Bettorpsdepån i Örebro AB
Förnyad borgen för Stiftelsen Activa
Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020
Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
Region Örebro läns miljöpris år 2021
Mälardalstaxan, etapp 2
Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av
regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende uppdateringar inför
etapp 2 Mälardalstrafik
Remissvar: SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
Svar på remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården, SOU 2021:19.
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§ 186
§ 187

Anmälnings- och meddelandeärenden
Regiondirektörens information
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§ 153 Protokollsjustering
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ordföranden och Willhelm Sundman (L) med Karin Sundin (S) som ersättare
justerar protokollet.
Protokollet ska vara justerat senast den 25 juni 2021.
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§ 154 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4796
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussar i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 155 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4797
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragingsPM regionfullmäktige 2021-06-21, anmälan av medborgarförslag
om att behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 156 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4798
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 157 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4799
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 158 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4800
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att inte stänga ner flextrafiken
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige

Sida 10 av 48

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-11

Regionstyrelsen

§ 159 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4802
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att inte stänga ner flextrafiken
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 160 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4803
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 161 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4805
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 162 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4806
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 163 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4808
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 164 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4809
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige

Sida 16 av 48

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-11

Regionstyrelsen

§ 165 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4812
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 166 Anmälan av medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Diarienummer: 21RS4813
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 12 maj
2021 om att behålla flexbussarna i Region Örebro län.
Medborgarförslaget har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av medborgarförslag att
behålla flexbussarna
 Medborgarförslag om att behålla flexbussarna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 167 Anmälan av medborgarförslag om att ha bröstpump
tillgänglig på akuten vid Karlskoga lasarett
Diarienummer: 21RS4982
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 17 maj
2021 om att ha bröstpump tillgänglig på akuten på Karlskoga lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för
hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om bröstpump på akuten i Karlskoga
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 168 Anmälan av medborgarförslag om att återöppna primärjour
för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på Lindesbergs
lasarett
Diarienummer: 21RS5471
Sammanfattning
Anmäls att ett medborgarförslag har inkommit till Region Örebro län den 28 maj
2021 om att återöppna primärjour för kirurgi, ortopedi och urologi 21:00-07:30 på
Lindesbergs lasarett.
Medborgarförslaget har överlämnats för beredning till regionkansliet – staben för
hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av inkommet
medborgarförslag
 Medborgarförslag om att återöppna primärjouren vid Lindesbergs lasarett
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överlåta till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta i ärendet, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 169 Anmälan av motion från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune
(MP) och Fredrik Persson (MP) om att utveckla tillgång till
reservat, leder och nationalparkerna
Diarienummer: 21RS5489
Sammanfattning
Anmäls att en motion har inkommit från Mats Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP)
och Fredrik Persson (MP) till Region Örebro län den 28 maj 2021 om att utveckla
tillgång till reservat, leder och nationalparkerna.
Motionen har överlämnats till Regional utveckling för stöd i beredningen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, anmälan av motion från Mats
Gunnarsson (MP), Monika Aune (MP) och Fredrik Persson (MP) om att
utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparker
 Motion - Utveckla tillgång till reservat, leder och nationalparkerna
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att remittera motionen till regional tillväxtnämnd och samhällsbyggnadsnämnd för
beredning, samt
att ta anmälan till protokollet.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 170 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 2021-06-11, kompletteringsval till
kommunala handikapprådet i Degerfors kommun
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.
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§ 171 Kompletteringsval till rådet för funktionshinderfrågor
Diarienummer: 21RS4047
Sammanfattning
Regionstyrelsen beviljade Pernilla Marbergs (SD) begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor den 29 april 2021.
Ny ledamot ska utses till rådet för funktionshinderfrågor.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att till ledamot i rådet för funktionshinderfrågor utse Viktoria Svanberg (SD) för
tiden 2021-06-11 – 2022-12-31.
Skickas till
Rådet för funktionshinderfrågor
Den valda
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
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§ 172 Kompletteringsval till Nyckelfondens styrelse
Diarienummer: 21RS5239
Sammanfattning
En ny ersättare i Nyckelfondens styrelse ska utses efter Benny Frengen.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, kompletteringsval till
Nyckelfondens styrelse
 Förslag till ny ersättare i Nyckelfondens styrelse
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att efter Benny Frengen utse Jenny Emerén till ny ersättare i Nyckelfondens stiftelse
för tiden 2021-06-11 – 2022-12-31.
Skickas till
Nyckelfondens styrelse
Regionkansliet – staben Administration, juridik och säkerhet
Jenny Emerén
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§ 173 Revidering av den gemensamma varuförsörjningsnämndens
reglemente och samverkansavtal mellan medlemmarna
Diarienummer: 21RS4096
Sammanfattning
Region Örebro län är tillsammans med Region Västmanland, Region Dalarna,
Region Sörmland och Region Uppsala medlem i den gemensamma
varuförsörjningsnämnden. Region Uppsala är värdorganisation för nämnden.
Varuförsörjningsnämnden har vid sitt sammanträde den 26 mars 2021 beslutat
föreslå medlemmarna justeringar i reglemente och samverkansavtal. Revideringarna
är i huvudsak två: Dels införande av möjlighet till distansmöte (reglementet). Dels
förändring av bestämmelsen i samverkansavtalet om ordförandeskap och vice
ordförandeskap, så att dessa ska rotera mandatperiodvis mellan medlemmarna istället
för årsvis.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, revidering av den gemensamma
varuförsörjnings-nämndens reglemente och samverkansavtal mellan
medlemmarna
 Protokollsutdrag sammanträde 2021-03-26 - Revidering av
varuförsörjningsnämndens reglemente och avtal om samverkan
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson
beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen revidering av reglemente och samverkansavtal avseende
den gemensamma varuförsörjningsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 174 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar 2021
Diarienummer: 21RS3123
Sammanfattning
Riksdagen har den 15 december 2020 antagit propositionen Totalförsvaret 2021–
2025 (prop. 2020/21:30). Propositionen innehåller bland annat förslag om ett
övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila
försvaret.
Av propositionen framgår att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst
krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila
försvaret. Det är särskilt viktigt att arbetet med att stärka motståndskraften i de
viktigaste samhällsfunktionerna vidareutvecklas och fördjupas.
Att bygga förmåga inom det civila försvaret, liksom inom det militära försvaret, är
ett omfattande arbete med långa ledtider. Arbetet med planering, kunskapsuppbyggnad och förmågeutveckling behöver utvecklas och fördjupas ytterligare.
Under perioden 2021–2025 är det viktigt att förmågan i det civila försvaret utvecklas
och att konkreta steg framåt tas.
Medel till regionerna inom ramen för överenskommelsen avseende 2021 omfattar
sammanlagt 200 miljoner kronor. Sveriges Kommuner och Regioner tilldelas
därutöver 4,5 miljoner kronor för år 2021. Medel inom ramen för överenskommelsen
avseende 2022–2025 kommer att beslutas i särskilda regeringsbeslut under
förutsättning att riksdagen beviljar medel.
Civilt försvar är den verksamhet som myndigheter, kommuner och regioner
samt enskilda, företag, föreningar och andra relevanta aktörer vidtar för att
förbereda Sverige för krig. Erfarenheter från covid-19-pandemin ska omhändertas i
det fortsatta beredskapsarbetet. Under arbetet med att hantera den pågående
pandemin görs många praktiska lärdomar avseende omställning och beredskap i
svensk hälso- och sjukvård.
För att få ta del av medlen inom ramen för denna överenskommelse ska
regionerna tillsammans med berörda myndigheter delta i planeringen av
totalförsvaret.
Planeringen ska förbereda Sverige för krig. I fredstid sker det i form av beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder samt under höjd beredskap och ytterst
krig genom nödvändiga åtgärder för att upprätthålla målet för civilt försvar.
Regionernas insatser bör utgå från en analys av hur hälso- och sjukvårdens
beredskap ska kunna anpassas till den pågående utvecklingen av hälso- och
sjukvården, bland annat arbetet med en god och nära vård och den högspecialiserade
vården. Regionernas insatser påverkas under 2021 av den pågående covid-19pandemin. Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvård, tandvård samt annan
hälso- och sjukvårdsrelaterad verksamhet som regionerna ansvarar för och som
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bedrivs vid fredstida kriser och krig. Exempel på annan sjukvårdsrelaterad
verksamhet är försörjning av läkemedel, blod, livsmedel och textilier.
Region Örebro län bedriver sedan tidigare sådant arbete som anges i överenskommelsen, och kommer att med detta som grund, och de medel som erhålls genom
överenskommelsen, kunna fortsätta att fördjupa detta arbete.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, överenskommelse mellan staten
och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med
civilt försvar 2021
 Meddelande till Regionstyrelsen -Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar
2021
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson
beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att för Region Örebro läns del godkänna överenskommelsen mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt
försvar.
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§ 175 Fastställande av bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län
AB
Diarienummer: 21RS5110
Sammanfattning
Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget
Rodret 6 & 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån
i Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i
Örebro län. Säljande parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården
Fastigheter AB.
Bussdepåer i Örebro län AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB
under 2021. I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån
aktiebolagslagen och kommunallagen.
Förvärvet av Bussdepåer i Örebro län AB genomfördes formellt den 3 maj.
Konstituerande bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny
bolagsordning, styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar med mera.
Bolagsordningen ska fastställas av fullmäktige i Region Örebro län och i Region
Västmanland för att vinna giltighet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, bolagsordning Bussdepåer i
Örebro län AB
 Bolagsordning för Bussdepåer i Örebro län AB
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av
bolagsordningen.
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§ 176 Fastställande av bolagsordning i Bettorpsdepån i Örebro AB
Diarienummer: 21RS5111
Sammanfattning
Fullmäktige i Region Örebro län och Region Västmanland beslutade i februari 2021
tillstyrka att det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken AB förvärvade bolaget
Rodret 6 & 8 i Örebro AB (nuvarande Bettorpsdepån i Örebro AB) omfattande depån
i Bettorp, dels bolaget Bussdepåer i Örebro län AB omfattande åtta mindre depåer i
Örebro län. Säljande parter var Örebroporten Holding AB respektive Länsgården
Fastigheter AB.
Bettorpsdepån i Örebro AB kommer att fusioneras upp i Svealandstrafiken AB under
2021. I väntan på att fusion sker måste vissa formella beslut tas, utifrån aktiebolagslagen och kommunallagen.
Förvärvet av Bettorpsdepån i Örebro AB genomfördes formellt den 10 maj.
Konstituerande bolagsstämma hölls samma dag, där också stämman beslutade om ny
bolagsordning, styrelse utsågs utifrån fullmäktiges nomineringar med mera.
Bolagsordningen ska fastställas av fullmäktige i Region Örebro län och i Region
Västmanland för att vinna giltighet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, bolagsordning Bettorpsdepån i
Örebro AB
 Bolagsordning för Bettorpsdepån i Örebro AB
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att för Region Örebro läns del godkänna de föreslagna förändringarna av
bolagsordningen.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 177 Förnyad borgen för Stiftelsen Activa
Diarienummer: 21RS4324
Sammanfattning
Region Örebro län har ställt borgen för Stiftelsen Activas lån om högst 4 miljoner
kronor. Beslutet togs i landstingsstyrelsen den 20 april 1998. Vid omsättning av
stiftelsens lån önskar långivaren beslut om förnyelse av detta borgensbeslut.
Stiftelsen Activa köpte 1998 en fastighet på Landbotorpsallén 25. I samband med
köpet lånade stiftelsen 8 miljoner kronor och dåvarande Örebro läns landsting och
Örebro kommun beslutade om borgen för 4 miljoner kronor var. Lånet omsattes 2016
och då förnyade regionstyrelsen borgensbeslutet.
Den 31 december 2021 är det slutförfall på lånet som idag finns på Swedbank. För
att få en lägre ränta kommer lånet att flyttas till Kommuninvest. Kommuninvest har
begärt in borgenshandlingar för det nya lånet som planeras att tecknas från och med
1 januari 2022. Stiftelsen Activa har därför lämnat en ansökan om förnyad borgen
om 4 miljoner kronor från Region Örebro län. Motsvarande beslut från Örebro
kommun finns redan.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, förnyad borgen för stiftelsen
Activa
 Ansökan om förnyat borgensåtagande
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Activas låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 4 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Skickas till
Stiftelsen Activa

Sida 30 av 48

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-11

Regionstyrelsen

§ 178 Årsredovisningar för samordningsförbunden för år 2020
Diarienummer: 21RS3479
Sammanfattning
Samordningsförbunden i Lekeberg och Örebro, Sydnärke, Karlskoga/Degerfors och
Norra Örebro län SOFINT har inkommit med årsredovisningar och revisionsberättelser för 2020. Förbundens ändamål är att svara för en finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
regionorganisationen och kommun. I enlighet med förbundsordningen ska
styrelserna årligen till förbundsmedlemmarna i samband med bokslutet redovisa
verksamheternas resultat.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, årsredovisningar för
samordningsförbunden för år 2020
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Sydnärke
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet Finsam Degerfors /
Karlskoga
 Årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT
 Bilaga till årsredovisning för år 2020, Samordningsförbundet i norra Örebro län,
SOFINT
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning
för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Sydnärke ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga årsredovisning
för 2020,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020,
att godkänna Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT årsredovisning för
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att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen för
Samordningsförbundet Norra Örebro län SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 179 Attestliggare för regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
Diarienummer: 21RS3269
Sammanfattning
Förslag till attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter år 2021.
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning,
ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda
attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- 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, samt
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som
en person kan attestera.
I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionstyrelsens egna
verksamheter som regionstyrelsen fattar beslut om.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, attestliggare för
regionfullmäktiges egen verksamhet år 2021
 Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamhet år 2021
 Signaturlista för regionstyrelsens och regionfullmäktiges egna verksamheter år
2021
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att ärendet utgår.
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§ 180 Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
Diarienummer: 21RS3270
Sammanfattning
Förslag till attestliggare för regionstyrelsens egna verksamheter år 2021.
Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning,
ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda
attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.
Attestliggare för regionfullmäktiges egna verksamheter består av tre delar,
- 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 samt
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som
en person kan attestera.
I attestliggaren finns även verksamheter som avser regionfullmäktiges egna
verksamheter som regionfullmäktige fattar beslut om.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, attestliggare för regionstyrelsens
egen verksamhet år 2021
 Attestliggare för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
 Signaturlista för regionstyrelsens egen verksamhet år 2021
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ärendet utgår.

Sida 34 av 48

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-11

Regionstyrelsen

§ 181 Region Örebro läns miljöpris år 2021
Diarienummer: 21RS4145
Sammanfattning
Varje år delas Region Örebro läns miljöpris ut till en eller flera verksamheter. I år är
miljöpriset på 50 000 kronor och följande har nominerats:
1. Centrum för hjälpmedel
2. Utbildning och arbetsmarknad, Regional utveckling
3. Audiologiska kliniken, Örebro
4. Bygg och Verksamhetsservice Fastigheter Drift, USÖ
5. Tolk- och Översättarservice
6. Anna Ekvall och Anna Burman, Avd 26 Barn och ungdom
På sammanträdet kommer förslag om vem som ska få priset att redovisas. För att ett
beslut inte ska riskera att avslöjas i förtid, genom att komma i protokollet, föreslås att
styrelsen vid sitt sammanträde diskuterar, och informellt beslutar om vem priset ska
gå till och sedan delegerar till ordföranden att fatta det formella beslutet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, miljöpriset 2021
 Sammanställning över inkomna nomineringar till miljöpriset 2021
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Karin Runnels beslutsunderlaget.

Yrkanden
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att delegera till regionstyrelsens ordförande att mot bakgrund av diskussionen vid
styrelsemötet besluta om vem/vilka som ska få Region Örebro läns miljöpris 2021.
Skickas till
Regionkansliet - ekonomistaben
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§ 182 Mälardalstaxan, etapp 2
Diarienummer: 21RS4722
Sammanfattning
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Sörmland,
Östergötland, Örebro och Västmanland, (i ärendet benämnda RKTM), ingick år 2014
ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter,
Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och
parallella lokala spår- och busstrafiken.
Mälardalstaxan infördes hösten 2017 i form av periodbiljetter med tillhörande
resevillkor. Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer
Mälardalstrafik från och med 12 december 2021 (T22) att ansvara för hela produktsortimentet på de sträckor som omfattas av Mälardalstrafik upphandlade trafik. Till
följd av detta ingår även enkelbiljetter med tillhörande resevillkor i Mälardalstrafiks
sortiment från T22.
Inför Etapp 2 har ett arbete genomförts med att ta fram förslag till resevillkor,
produkter och priser för Mälardalstaxan Etapp 2. Detta ärende redogör för förslag till
övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar
exempelvis hantering av kampanjer och tilläggsavgifter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, Mälardalstaxan 2021, etapp 2
 08 - Ärende 8 - Beslut om Mälardalstaxan
 Styrelseprotokoll 20201209 - signerad
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar enhetschef Fredrik Eliasson beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag från Mälardalstrafiks styrelse,
att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag,
att tilläggsavgift om 1.500 kronor ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte
föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag, samt
att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och
kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafiks
styrelse årligen antagen budget.
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Regionfullmäktige
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§ 183 Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av
regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende uppdateringar
inför etapp 2 Mälardalstrafik
Diarienummer: 21RS2000
Sammanfattning
Mälardalstrafik AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala,
Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland (nedan Parterna).
Den trafik som Mälardalstrafik organiserar regleras i ett samverkansavtal, som
ingåtts mellan de kollektivtrafikansvariga i Mälardalen. Samverkansavtalet beskriver
översiktligt vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska gå till och hur kostnaderna ska
fördelas. Mellan Mälardalstrafik och ägarkretsen finns i nästa steg tecknat ett
uppdragsavtal, som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarkretsen.
Uppdragsavtalet utgör också en bilaga (bilaga A) i samverkansavtalet.
Samverkansavtalet om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige
(”Samverkansavtalet”) tecknades mellan Mälardalstrafiks ägare den 22 juni 2015.
Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande förberedelser inför
Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger skäl till bifogat
framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av vissa bilagor. De
bilagor som föreslås uppdateras är följande bilagor:
Bilaga B- Trafikutbud Etapp 2
Bilaga C – Finansiering Etapp 1 ersätts av Bilaga C – Finansiering Etapp 2
Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 1 ersätts av Bilaga D – Principer för
prissättning Etapp 2
Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 1 ersätts av Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga G – Affärsplan Etapp 2 ersätts av ny Bilaga G – Affärsplan Etapp 2
Bilaga A kvarstår och Bilaga E är sedan tidigare uppdaterad. Bilaga H ligger fast.
Samverkansavtalet ska i övrigt bestå oförändrat. Tilläggsavtalet är villkorat av att de
beslutande församlingarna hos Parterna, ställer sig bakom Tilläggsavtalet.
Tilläggsavtalet är bindande först när samtliga beslutande församlingar har beslutat att
tillträda Tilläggsavtalet.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, tilläggsavtal 2 till
samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i östra Sverige avseende
uppdateringar inför etapp 2, Mälardalstrafik
 Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i
Mälardalsregionen avseende uppdateringar inför etapp 2 Mälardalstrafik
 Bilaga 1 - Styrelseprotokoll 2020-12-09
 Bilaga 3 - Ärende 9, beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
 Bilaga 4 - ärende 9, tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
 Bilaga 5 - ärende 9, bilaga B Trafikplan Trafikutbud Etapp 2
 Bilaga 6 - ärende 9, bilaga C Finansiering
Sida 38 av 48

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-11

Regionstyrelsen





Bilaga 7- ärende 9, bilaga D Principer för prissättning
Bilaga 8 - ärende 9, bilaga F Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga 9 - ärende 9, bilaga G Affärsplan Etapp 2
Bilaga 10 - 08.1, ärende prismatris Mälardalstaxan period 30 dagar

Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar enhetschef Fredrik Eliasson beslutsunderlaget.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår, under förutsättning att övriga ägare fattar beslut för sin del,
regionfullmäktige besluta
att ingå det tilläggsavtal som uppdaterar följande bilagor:
Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2
Bilaga C – Finansiering Etapp 2
Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2
Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.
Skickas till
Regionfullmäktige
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§ 184 Remissvar: SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
Diarienummer: 21RS2512
Sammanfattning
Regeringen beslutade i augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och
föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central,
regional och lokal nivå. Utredningens slutsatser och förslag redovisas i Struktur för
ökad motståndskraft SOU 2021:25 som överlämnades till regeringen i mars 2021.
Region Örebro län har beretts möjlighet att ge synpunkter på utredningen.
Remisstiden löper ut 11 juni 2021.
Utredningen föreslår bland annat att landet delas in i större geografiska områden för
civil ledning och samordning, så kallade civilområden. Civilområdena ska följa
samma gränser som nuvarande samverkansregioner (tidigare sjukvårdsregioner).
Utredningen föreslår att civilområdeschefen med tillhörande kansli för Mellersta
civilområdet placeras vid Länsstyrelsen i Örebro län. Region Örebro län tillstyrker
utredningens förslag att Länsstyrelsen i Örebro län får detta ansvar. I Örebro län
finns goda förutsättningar att bygga upp ett effektivt och väl fungerande nav i
civilförsvaret för såväl Mellersta civilområdet som för landet som helhet. Region
Örebro läns samlade remissvar framgår av bifogat förslag. Region Örebro län
avstyrker däremot utredningens förslag avseende att civilområdeschefen ska ha
befogenheter att fatta beslut om bistånd mellan regioner och omfördelning av
sjukvårdsresurser mellan regioner inom civilområdet. Region Örebro län avstryker
även förslaget om ny lag om kommuners och regioners beredskap.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, svar på remissen Struktur för
ökad motståndskraft, SOU 2021:25
 Svar på remissen Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25
 Sammanfattning betänkandet Struktur för ökad motstandskraft(730939)
(0)_TMP
 Remiss - Remittering av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft
 Betänkandet Struktur för ökad motståndskraft
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utvecklingsledare Ola Ström
beslutsunderlaget.

Yrkanden
Mats Gunnarsson (MP) yrkar bifall till eget förslag till svar, bilaga § 184.
Torbjörn Ahlin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Mats Gunnarsson (MP) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt eget
yrkande.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att lämna svar på remissen i enlighet med vad som framgår av förslaget, samt
att paragrafen omedelbart justeras.
Skickas till
Justitiedepartementet
ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L4@regeringskansliet.se
Paragrafen är justerad
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Bilaga § 184

Yrkande till Regionstyrelsens möte 11/6 2021, ang remissvar SOU 2021:25

Bifall till utredningens förslag om befogenheter för civilområdeschefen
Miljöpartiet delar i stort förslaget till remissvar som föreslås till regionstyrelsen med ett viktigt
undantag och det är avstyrkandet vad gäller civilområdeschefens befogenheter att fatta
beslut om bistånd mellan regioner etc.
Under åren har flera allvarliga händelser visat på behovet av samordning och prioritering på
högre nivå än kommun och län. Att inrätta civilförsvarsområden är ett sätt att möta detta men
då måste också befogenheter ges. Att planera för katastrofscenarion där svåra och snabba
prioriteringar måste kunna göras, innebär också att föreställa sig lägen där en regionledning
eller sjukvården i en region slås ut. Då är det orimligt att flytta ansvaret till ett samarbete utan
formella mandat och hoppas att ingen av de ingående parterna prioriterar sitt eget territorium
före någon annans. De rika ländernas beteende under pandemin är väl tyvärr ett extremt
tydligt exempel på svårigheten i detta. Men även mer lokala exempel som storbranden i
Västmanland visar på behovet av en tydligare definierad beslutshirarki innan katastrofen är
ett faktum.
Miljöpartiet tillstyrker därför utredningens förslag vad gäller befogenheter för
civilområdeschefen och yrkar avslag på den delen i yttrandet med hänvisning till
ovanstående.
För Miljöpartiet de Gröna
Mats Gunnarsson
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§ 185 Svar på remiss av delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU
2021:19.
Diarienummer: 21RS4067
Sammanfattning
Region Örebro län har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19. Delbetänkandet
gäller hur en försörjningsberedskap kan stärkas i samverkan för att även i fredstida
kris och krig kunna säkerställa bedrivande av vård som inte kan anstå. Synpunkter
önskas senast den 20 augusti 2021.
Region Örebro län är positiv till delbetänkandets intentioner med en nationell
struktur med ökat statligt ansvar och ett mer effektivt resursnyttjande av de
förnödenheter vi har tillgång till samt säkerställd distribution, inklusive lagerhållningsskyldighet även för kriser i fredstid.
Region Örebro län har dock reservationer gällande Socialstyrelsens roll och ansvar
samt oklarheter gällande finansiering, vilket redovisas mer i detalj under respektive
kapitelnummer med rubrik. I de fall kapitel inte nämns har Region Örebro län inga
synpunkter.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2021-06-11, svar på remiss av delbetänkandet
En stärkts försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU 2021:19
 Svar på remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården, SOU 2021:19
 Sammanfattning remiss
 Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården
 Bilaga 1 - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, Del 1
 Bilaga 2 - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, Del 2
 Bilaga 3 - Remissinstanser
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Ted Rylander och beredskapsoch säkerhetschef Mia Westin beslutsunderlaget.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att redovisat förslag till yttrande godkänns som Region Örebro läns yttrande till
Socialdepartementet.
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Skickas till
Socialdepartementet
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§ 186 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 21RS168
Sammanfattning
Anmälningsärenden:
1. Regiondirektören har fattat beslut om tillfällig samlokalisering av verksamheterna
vid Varberga och Karla vårdcentraler under veckorna 25 – 31, 2021, 21RS4639.
2. Kanslichefen har undertecknat svar på Coronakommissionens frågor ställda i
meddelande av den 30 april 2021.
3. Förvaltningschefen för Regionservice har fattat beslut om tillsvidareanställningar
enligt sammanställning, 21RS979-5.
4. Områdescheferna inom Regionservice har fattat beslut om att bevilja bisysslor
enligt sammanställning, 21RS1939-4.
5. Regiondirektören har undertecknat tilläggsavtal, inklusive bilagor, mellan Region
Örebro län och TietoEvery AB om Vårdinformationssystem, 15RS4406.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärder med anledning av
covid-19, 20RS13268-16, 20.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärd för att upprätthålla
patientsäker verksamhet inom ANIVA och TIVA, 20RS13628-17, 25.
8. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärd för att upprätthålla
patientsäker verksamhet inom akutmottagningen, USÖ, 20RS13628-18.
9. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om åtgärder för att upprätthålla
planerad verksamhet inför sommaren 2021 i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
20RS13628-19.
10. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om kompletterande åtgärder
covid, 20RS13628-21.
11. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om reviderat dokument övertid
första linjens chefer, 20RS13628-23.
12. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om reviderat dokument övertid
läkare, 20RS13628-24.
13. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fattat beslut om reviderat dokument angående
covid-vård, 20RS13628-22.
14. Kanslichefen har fattat beslut om att öppna gym på sjukhusen, 20RS8648.
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15. Regionstyrelsens ordförande har fattat beslut om att godkänna uppdrag för
regiondirektören. Ledamotsuppdrag i LÖF och Adda AB (f.d. SKL Kommentus).
16. Regiondirektören har fattat undertecknat samverkansavtal mellan Region
Värmland och Region Örebro län om servicelinje från Karlstad till Uppsala,
2RS4793.
Meddelandeärenden:
1. Protokoll
- Rådet för funktionshinderfrågor 2021-04-21.
- Sammanfattande minnesanteckningar från samtal med ordförande i regionstyrelse
och nämnder.
2. Åsa Andersson är tillförordnad förvaltningschef för Regionservice under Mehmed
Hasanbegovics semester 2021-06-28 – 2021-07-04.
3. Camilla Almgren är tillförordnad förvaltningschef under Mehmed Hasanbegovics
semester 2021-07-26 – 2021-08-08.
4. Robert Kaivanto är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa och tolkförmedling under Caroline Balkstedts semester 2021-06-08 – 2021-06-11 och
2021-07-26 – 2021-08-01.
5. Malin Sandberg är tillförordnad förvaltningschef för Företagshälsa och tolkförmedling under Caroline Balkstedts semester 2021-07-12 – 2021-07-25.
6. Ingmar Ångman är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter
Arnebacks semester 2021-07-05 – 2021-05-18.
7. Katarina Strömgren-Sandh är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling
under Petter Arnebacks semester 2021-07-19 – 2021-07-25.
8. Johan Ljung är tillförordnad förvaltningschef Regional utveckling under Petter
Arnebacks semester 2021-07-26 – 2021-08-01.
9. Carl-Fredrik Arnelund är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under
perioden 2021-07-05 – 2021-07-11.
10. Annika Gustafsson är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under
perioden 2021-07-12 – 2021-07-18.
11. Helin Ardil är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under perioden
2021-07-19 – 2021-07-25.
12. Josefin Gagerman-Good är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under
perioden 2021-07-26 - 2021-08-01.
13. Anna Westin är tillförordnad förvaltningschef Folktandvården under perioden
2021-08-02 – 2021-08-08.
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14. Gustav Ekbäck är tillförordnad förvaltningschef hälso- och sjukvårdsdirektör
under Jonas Claessons semester 2021-07-12 – 2021-07-21.
15. Mats G Karlsson är tillförordnad förvaltningschef hälso- och sjukvårdsdirektör
under Jonas Claessons semester 2021-07-22 – 2021-08-01.
16. Tobias Kjellberg är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under Jonas
Claessons semester 2021-08-02 – 2021-08-08.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 187 Regiondirektörens information
Periodrapport per maj
Ekonomidirektör Lennart Frommegård informerar om periodrapporten.
Resultatutveckling - prognos per maj uppgår till 191 miljoner kronor,
nettokostnadsökningstakt är 0,5 procent. Balanskravsresultat är 250 miljoner
kronor. Driftredovisning per nämnd - prognos med budgetavvikelse redovisas,
summa för samtliga verksamheter visar på en prognos för 2021 på -404 miljoner
kronor.
Redovisas att 1 210 000 kronor i statsbidrag som beviljats och kommer att beviljas
till Region Örebro län avseende covid-19 relaterade kostnader.
Pensionsportfölj
Vidare informerar ekonomidirektör Lennart Frommegård om att portföljens
marknadsvärde är 4 496 miljoner kronor och har ett övervärde på 719 miljoner
kronor. Portföljen har under året avkastat 7,4 procent, vilket motsvarar 228 miljoner
kronor. Nya placeringar hittills uppgår till 120 miljoner kronor (av budgeterat 674
miljoner kronor).
Regiondirektör Rickard Simonsson informerar om:
Covid-19
I dagsläget är det 8 inneliggande patienter i Region Örebro län. Smittan i länet
sjunker, förra veckan var det cirka 200 smittade. Det finns lediga tider för
vaccinering mot covid-19, detta har gjort att yngre åldersgrupper i fas 4 erbjuds tider.
Verksamheterna planerar för höstens arbete för att bland annat komma ikapp med
vård som fått anstå på grund av pandemin.
Norrtäljemodellen
Regionstyrelsen fattade beslut den 22 mars 2021 om att ge regiondirektören i
uppdrag att utreda de organisatoriska, ekonomiska, demokratiska och juridiska
aspekterna och konsekvenserna av att bedriva aktuella verksamheter i västra
länsdelen enligt den så kallade Norrtäljemodellen och att även belysa dessa aspekter
ur ett sammanhållet länsperspektiv samt att erbjuda berörda kommuner att delta i
utredningen.
Information ges till styrelsen om vad det innebär att bilda ett kommunalförbund och
hur Norrtäljemodellen fungerar.
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