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§ 252 Reglemente för styrelsen och nämnder i Region Skåne
Diarienummer 1802196

Regionstyrelsens beslut
1. Regionfullmäktige fastställer, efter viss revidering, föreliggande
förslag till reglemente för styrelse och nämnder i Region Skåne
mandatperioden 2019-2022.
2. Nuvarande arbetsordning för regionfullmäktige förlängs att gälla till
och med 2019-03-31, och regionstyrelsen ges i uppdrag att senast
2019-02-26 lägga förslag till ny arbetsordning.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Fullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa ett reglemente för
styrelsen, nämnder och revisorer. Ny politisk organisation har godkänts av
regionfullmäktige och föreliggande förslag till reglemente beskriver
ansvarsområdena. Patientnämndens reglemente har reviderats på grund av
att antalet ersättare har förändrats från tretton till elva.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-20
2. Reglemente för styrelser och nämnder
3. Reglemente för patientnämnd
Vid protokollet
Cecilia Eklund
Rätt utdraget intygar

Lena Nordqvist
Sänt till:
Regionfullmäktige
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsen 2018-11-29

Ärende 9. Reglemente för styrelsen och nämnder
Socialdemokraterna ser att det finns en problematik i att göra regionstyrelsen till
driftledningsnämnd för medicinsk service, en verksamhet som innefattar
laboratorieverksamhet, medicinsk teknik samt den prehospitala vården. Det är verksamheter
som är väl integrerade i den övriga hälso- och sjukvården och som inte stärks av att avstånden
ökar till övrig vårdstyrning. Ambulanssjukvården är exempelvis en viktig del av den
prehospitala vårdkedjan och bör snarare få en större närhet till det övriga akutuppdraget.
Vidare finns det en utmaning i att göra RSAU ansvariga för medborgardialog och
digitalisering när styret samtidigt har föreslagit att RSAU ska träffas färre antal gånger
framöver. Det är viktigt att utvecklingen av digitaliseringsfrågor har en stark koppling till
hälso- och sjukvården och vi hade hellre sett att det strategiska ansvaret låg där.
Vidare tycker vi att förslag till taxor i tandvården ska antas av HSN och inte som idag av
folktandvården då taxorna måste beaktas även utifrån ett patient- och medborgarperspektiv
och inte enbart utifrån ett produktions- och marknadsperspektiv.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon
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Protokollsanteckning gällande ”Reglemente för styrelsen och
nämnder i Region Skåne” ärende 9, Regionstyrelsen 2018-11-29
Reglementet föreskriver att ärenden i sjukhusstyrelserna som är av
principiell beskaffenhet ska hänskjutas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
I reglementet finns exempel på vad som är av principiell beskaffenhet,
men det finns också ett tolkningsutrymme. Sverigedemokraterna anser
därav att det borde ha tydliggjorts i reglementet att ett ärende bör anses
vara av principiell beskaffenhet om tre eller flera ledamöter så anser.
____________________________
Niclas Nilsson (SD)
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Protokollsanteckning
Ärende 9: Protokollsanteckning, MP, Reglemente för styrelser och
nämnder i Region Skåne
Miljöpartiet uppmärksammade regionstyrelsen på att strykningen jämfört med förra
reglementet av texten nedan var högst olycklig.
Vi uppskattar att regionstyrelsen lyssnade på miljöpartiets synpunkt och la tillbaka följande
text i reglementet under regionstyrelsen.
”Styrelsen har ett övergripande ansvar att verka för jämställdhet, jämlikhet och
antidiskriminering inom ramen för den egna verksamheten och det regionala
utvecklingsuppdraget.”
Det är viktigt att regionstyrelsen behåller detta ansvar, inte minst med tanke på #metoo.

Mätta Ivarsson
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

