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Protokoll från regionstyrelsens sammanträde
Tid:

2016-10-24 kl. 18.35 – 18.50

Plats:

Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Henrik Fritzon (S), ordförande
Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande
Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande
Pontus Lindberg (M)
Anna-Lena Hogerud (S)
Patrik Jönsson (SD)
Ulrika Heindorff (M)
Joakim Sandell (S)
tjg ersättare för Märta Stenevi (MP)
Amela Hodzic (S)
Gilbert Tribo (L)
Stefan Svalö (S)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Birte Sandberg (C)
Ingrid Lennerwald (S)
Birgitta Södertun (KD)
Ersättare
Yvonne Augustin (S)
Caroline Wessel (M)
Carina Wutzler (M)
Nicklas Ljungström (MP)
Cristina Glad (L)
Sara Svensson (V)
Åsa Erlandsson (SD)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Övriga deltagare:
Alf Jönsson, regiondirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Mats Ekstrand, strategisk rådgivare
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Mattias Olsson (S), stabschef
Jonas Duveborn (M), kanslichef
Stefan Brandt, politisk sekreterare (MP)
Nova-Jeanette Nilsson, politisk sekreterare (C)
Cecilia Eklund, sekreterare

§ 239 Val av justeringsperson

Carl Johan Sonesson (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 240 Upphandling av sammanhållet digitalt vårdinformationssystem
Diarienummer 1603587

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen antar regiondirektörens förslag till strategi för en
framtida sammanhållen digital vårdmiljö.
2. Regionstyrelsen ställer sig bakom upphandling av sammanhållet
digitalt vårdinformationssystem.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna, Gilbert Tribo (L), Birte
Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) reserverar sig med hänvisning till
eget yrkande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen antog 2016-05-12 § 106 en strategi för eHälsa 2016-2020.
Strategin utrycker en vision där utvecklingen av eHälsa ska bidra till de nya
lösningar och arbetssätt som krävs för att vi även i framtiden ska kunna
erbjuda invånarna en tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad hälso- och
sjukvård. Visionen innebär att vi genom att ta till vara på digitaliseringens
möjligheter kan förbättra kvaliteten, patientsäkerheten och tillgängligheten
vilket bidrar till mer jämlik vård och hälsa samtidigt som resurserna används
mer effektivt.
Visionen innebär att Region Skåne ska ha ett attraktivt och lättillgängligt
utbud av digitala tjänster inom hälsa och vård som ger mervärde för
patienter såväl som vårdens medarbetare. Ambitionen är att bli Sveriges
ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom
hälso- och sjukvården. För att uppnå denna vision och leva upp till
ambitionen måste tillgång till en sammanhållen digital vårdinformationsmiljö uppfyllas.
Regionstyrelsen tog 2015-10-08 § 165 ett investeringsbeslut att uppgradera
journalsystemet Melior. Detta beslut ersätter regionstyrelsens beslut
2015-10-08 § 165. I kammarrättens dom 2016-09-16 meddelades att Region
Skånes upphandling av ett konsoliderat journalsystem och ett remiss- och
svarssystem ska göras om. Regiondirektören beslutade den 23 september
2016 att avbryta pågående upphandlingar.
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Regionstyrelsen beslutade 2016-06-02 § 148 att ställa sig bakom samverkan
med samtliga landsting för att säkra gemensamma standarder vad gäller ITarkitektur och informatik samt att kvarstå i den politiska styrgruppen för 3R
samt att den fortsatta medverkan i 3R samarbetet i nuläget inte omfattar
gemensam kravfångst och upphandling. Regionstyrelsen uppdrog till
regiondirektören att samtidigt inkomma med en strategi för att säkra
framtidens vårdinformation.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Ordföranden Henrik Fritzon (S) yrkar, med instämmande av Patrik Jönsson
(SD), att styrelsen beslutar enligt beslutet ovan.
Carl Johan Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Gilbert Tribo (L),
Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD), att styrelsen beslutar bifalla
framlagt förslag med följande tillägg:




Regiondirektören ges i uppdrag att arbeta fram upphandlingsunderlaget i nära samarbete med Stockholms läns landsting och
Västra Götalandsregionen för att säkerställa att vårdinformationsmiljön blir kompatibel.
Regiondirektören ska återkomma till regionstyrelsen för
fastställande av upphandlingsunderlaget.

Ordföranden och Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer först proposition på framlagt förslag och finner att
styrelsen har bifallit hans yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkandet och finner att
styrelsen har avslagit detsamma.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som avslå tilläggsyrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Patrik Jönsson (SD), Lars-Johan Hallgren (SD), Ingrid Lennerwald (S),
Stefan Svalö (S), Amela Hodzic (S), Joakim Sandell (S), Anna-Lena
Hogerud (S), Anders Åkesson (MP) och Henrik Fritzon (S).
Nej-röster ges av:
Carl Johan Sonesson (M), Pontus Lindberg (M), Ulrika Heindorff (M),
Gilbert Tribo (L) Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-10-18
2. Strategi Sammanhållen Digital Vårdmiljö
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§ 241 Återställ polisens resurser i Skåne - svar på initiativärende
Diarienummer 1603037

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet på sätt att regionstyrelsens
ordförande får i uppdrag att tillskriva inrikesministern samt
rikspolischefen om behovet att säkerställa nödvändiga resurser till
polisen i Skåne.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för moderaterna, Gilbert Tribo (L), Birte
Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) reserverar sig med hänvisning till
eget yrkande.
Sammanfattning
Liberalerna har genom ett initiativärende väckt frågan hur polisens resurser
och närvaro i Skåne påverkats av polisens omorganisation och föreslår en
skrivelse till regeringen. Av denna anledning har en enkätundersökning
genomförts till Skånes kommuner.
Yrkanden
Ordföranden Henrik Fritzon (S) yrkar, med instämmande av Patrik Jönsson
(SD), att styrelsen beslutar enligt beslutet ovan.
Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande av Carl Johan Sonesson (M),
Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD), att styrelsen beslutar enligt
följande:
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet på så sätt att
regiondirektören får i uppdrag att ta fram en skrivelse, som
regionstyrelsens ordförande och samtliga gruppledare som önskar
ges möjlighet att underteckna, att skickas till inrikesministern samt
rikspolischefen, om behovet att säkerställa nödvändiga resurser till
polisen i Skåne.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Gilbert Tribos yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Patrik Jönsson (SD), Lars-Johan Hallgren (SD), Ingrid Lennerwald (S),
Stefan Svalö (S), Amela Hodzic (S), Joakim Sandell (S), Anna-Lena
Hogerud (S), Anders Åkesson (MP) och Henrik Fritzon (S).
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Nej-röster ges av:
Carl Johan Sonesson (M), Pontus Lindberg (M), Ulrika Heindorff (M),
Gilbert Tribo (L) Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-10-24
2. Polisens närvaro i Skånes kommuner - resultat av enkät
3. Initiativärende 2016-09-08
4. Initiativärende 2016-04-07

Vid protokollet

Cecilia Eklund
Sekreterare
Justerat 2016-10-25

Henrik Fritzon (S)
Ordförande

Carl Johan Sonesson (M)

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Region Skånes anslagstavla,
Kristianstad 2016-10-25

Lena Nordqvist
Administratör

Region Skåne
Regionstyrelsen

