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Det är av intresse för Region Örebro län att idrottsevenemang sker på ett säkert sätt och att vård kan 
tillhandahålls på plats, men det finns inget inom regionens avtal som specificerar att regionen själv 
ska vara leverantören av denna vård. I avsiktsförklaringen mellan Region Örebro län och Örebro 
läns idrottsförbund står det under regionens åtagande:  
 
”…att vid behov kunna bidra till hälso och sjukvårdsresurser, exempelvis i form av ambulans med 
personal på plats.”  
 
Detta innebär inte att Region Örebro län måste vara den aktör som utför tjänsten. Det finns en stor 
skillnad i att bidra ”till” och bidra ”med”. Därför är det mer rimliga alternativet att regionstyrelsen 
lämnar ett bidrag till arrangören för att köpa in vårdtjänster. Arrangören kan då själv välja vem och 
hur stor del av vårdtjänsterna som ska köpas från respektive aktör.  
 
Region Örebro län har sedan tidigare i riktlinjen för Ambulansens engagemang vid evenemang från 
2019 beslutat vilka villkor som är aktuella i den här sortens ärenden. Där finns kostnader och 
åtaganden från regionens sida specificerade vilket ger en klarhet i vad som gäller för både parter när 
en aktör köper ambulanstjänster av regionen.    
 
Att kringgå denna riktlinje på lösa politiska grunder skapar osäkerhet för aktörers rättigheter och 
skyldigheter mot Region Örebro län. Vidare bidrar det till att skapa en oklarhet vilka arrangörer 
som har rätt till gratistjänster av regionen och vilka som måste betala för sig. I ett bredare 
perspektiv låser det även in arrangörer i att enbart kunna välja Region Örebro län som leverantör av 
tjänster som i övrigt tillhandahålls på en väl fungerande marknad.  
 
Regionstyrelsens bidrag till evenemanget bör därför vara ett stöd genom resurser till att köpa in 
vårdtjänster. Det blir tydligare vad Region Örebro län har bidragit till samt att arrangören får en 
större valmöjlighet till att anlita olika aktörers sjukvårdstjänster. Ett sådant beslut stämmer mer 
överens med tidigare beslutande riktlinjer och redan fattade överenskommelser.     
 
 
DÄRFÖR YRKAR JAG PÅ ATT FÖRSTA ATTSATSEN ÄNDRAS TILL: 
 

• att stödja arrangerande klubbar Almby IK och Hagaby GoIF med 250.000kr i bidrag för 
inköp av sjukvårdsresurser under förutsättning att omständigheterna kring pandemin tillåter.   
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