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Protokoll från regionstyrelsens sammanträde
Tid:

2018-12-18 kl. 10.00 – 11.45

Plats:

Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L)
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S)
Carina Svensson (S), tjg ersättare för Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Carina Zachau (M)
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Louise Eklund (L)
Birte Sandberg (C)
Anders Lundström (KD)
Mätta Ivarsson (MP)
David Westlund (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)
Paul Svensson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
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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Övriga deltagare:
Alf Jönsson, regiondirektör
Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör
Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Jonas Duveborn (M), kanslichef
Sara Mellander (S), planeringschef
Johanna Sturesson (C), politisk sekreterare
Cecilia Eklund, sekreterare

§ 264 Val av justeringsperson

Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 265 Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer 1800005

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2018-12-11

§ 266 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1800006

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-12-11
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§ 267 Upphandling av spårvagnsdepåbyggnad i Lund - Tilldelning av
medel
Diarienummer 1800681

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner investering i spårvagnsdepå i Lund med
160 miljoner kronor i bygginvesteringsmedel varav 101 miljoner
kronor 2019 och 59 miljoner kronor 2020. Investeringen finansieras
ur regionstyrelsens investeringsanslag.
2. Regionstyrelsen omdisponerar 40 miljoner kronor avsatta för
investeringar inom kollektivtrafiken inom ramen för regionstyrelsens
investeringar till spårvagnsdepå under åren 2019 och 2020.
3. Regionstyrelsen ger Regionfastigheter och Skånetrafiken i uppdrag
att genom minskad ambitionsnivå i anläggningen samt noggrann
prövning av ändrings- och tilläggsarbeten ytterligare reducera
investeringens omfattning.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
En upphandling har genomförts av etapp två av spårvagnsdepå.
Upphandlingen innebär att ytterligare medel behöver skjutas till för att
slutföra investeringen. Regionstyrelsen äger rätt att fördela
investeringsmedel till annan nämnd.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-11
2. Kollektivtrafiknämndens beslut 2018-11-30, § 73

§ 268 Upphävande av mål och särskilda uppföljningsanvisningar för
Malmö Opera och Musikteater AB
Diarienummer 1802172

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen upphäver mål för Malmö Opera och Musikteater
AB:s verksamhet samt anvisningar för uppföljning.
Sammanfattning
Ägarnas styrning av Malmö Opera och Musikteater AB:s verksamhet sker
idag utifrån ägardirektiv och av regionstyrelsen fastställda mål och
anvisningar för uppföljning. Under våren 2019 kommer förslag till nya
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ägardirektiv att tas fram, som ska ersätta tidigare ägardirektiv och mål samt
anvisningar för uppföljning. För kulturnämndens verksamhetsbidrag tas
särskilda villkor fram i samband med beslut om budget för 2019.
I ärendet finns följande dokument:
1. Kulturnämndens beslut 2018-12-06, § 64
2. Regionstyrelsens beslut 2011-02-10, § 28
3. Kulturnämndens beslut 2010-11-03, § 91

§ 269 Upphävande av mål och särskilda uppföljningsanvisningar för
Skånes Dansteater AB
Diarienummer 1802173

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen upphäver mål för Skånes Dansteater AB:s
verksamhet samt anvisningar för uppföljning.
Sammanfattning
Ägarnas styrning av Skånes Dansteater AB:s verksamhet sker idag utifrån
ägardirektiv och av regionstyrelsen fastställda mål samt anvisningar för
uppföljning. Under våren 2019 kommer förslag till nya ägardirektiv att tas
fram, som ska ersätta tidigare ägardirektiv och mål samt särskilda
anvisningar för uppföljning. För kulturnämndens verksamhetsbidrag tas
särskilda villkor fram i samband med beslut om budget för 2019.
I ärendet finns följande dokument
1. Kulturnämndens beslut 2018-12-06, § 65
2. Regionstyrelsens beslut 2011-02-10, § 29
3. Kulturnämndens beslut 2010-12-17, § 112

§ 270 Upphandlingsplan 2019 - hälso- och sjukvård
Diarienummer 1801672

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till upphandling av vårdtjänster
för år 2019 enligt hälso- och sjukvårdsnämndens redovisade behov.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanställt behov av vårdtjänster som
underlag för upphandlingar 2019.
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Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
beslutet ovan.
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag med ändringen att
styrelsen beslutar avslå upphandling av naturunderstödd rehabilitering på
landet.
Ordföranden ställer först proposition på förslaget om upphandling, med
undantag av naturunderstödd rehabilitering och finner att styrelsen har
bifallit förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marlen Ottesens yrkande och
finner att styrelsen har avslagit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-10-31, § 185

§ 271 Sociala investeringsmedel. Medel för projekt med ett socialt
investeringsperspektiv 2018
Diarienummer 1801566

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller följande ansökningar om sociala
investeringsmedel:
• Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne 262 000 kronor
• Kulturcentrum Skåne 359 450 kronor
2. Regionstyrelsen avslår övriga ansökningar med hänvisning till att
kriterierna inte uppfylls.
Sammanfattning
Folkhälsoberedningen behandlade vid sitt sammanträde i september sju
ansökningar om sociala investeringsmedel. Dessa uppfyllde dock inte
kriterierna varför en ny ansökningsomgång utannonserades. Sex nya
ansökningar har inkommit och av dessa föreslås att två beviljas medel.
I ärendet finns följande dokument
1. Folkhälsoberedningens förslag 2018-11-23, § 22

§ 272 Verksamhetsberättelse 2018 - Demokratiberedningen
Diarienummer 1703869

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2018 för
demokratiberedningen.
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Sammanfattning
Inför 2018 strävade demokratiberedningen efter nya sätt att utveckla
demokratin, att träffa grupper som har svårare att göra sin röst hörd och att
hitta långsiktiga samarbetspartners. Med satsningen på att bland annat möta
elever på Skånes folkhögskolor lyckades beredningen uppnå dessa mål.
I ärendet finns följande dokument
1. Demokratiberedningens förslag 2018-11-12, § 26

§ 273 Återrapportering 10 - Nya sjukhusområdena
Diarienummer 1501541

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner investering för vidare planeringsinsatser
på sjukhusområdet i Lund med 25 miljoner kronor per år 2019-2022
och finansierar dessa med en omdisponering inom ramen för
medelstilldelning om 300 miljoner kronor i juni 2018 regionstyrelsen
§ 132.
2. Regionstyrelsen godkänner övriga förslag till investeringar i
återrapportering 10 enligt förslag från beredningen för framtidens
sjukvård med finansiering ur hälso- och sjukvården
investeringsanslag för bygg och utrustningsinvesteringar.
Sammanfattning
Beredningen för framtidens sjukvård har lyft fram behov av ytterligare
investeringar i hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen förtydligar
finansieringen av dessa.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-11
2. Beredningen för framtidens sjukvård förslag 2018-12-03, § 40

§ 274 Planering vårdlokaler SUS Malmö
Diarienummer 1602243

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner investering med 3,5 mkr under 2019 för
vidare planeringsinsatser för psykiatri, habilitering, palliativ
verksamhet och ASiH i Malmö och finansierar dessa med en
omdisponering inom ramen för medelstilldelning om 300 miljoner
kronor i juni 2018, regionstyrelsens beslut § 132.
Sammanfattning
Beredningen för framtidens sjukvård har lyft fram behov av ytterligare
investeringar i hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen förtydligar
finansieringen av dessa.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-11
2. Beredningen för framtidens sjukvård förslag 2018-12-03, § 39

§ 275 Fysisk utvecklingsplan Hässleholm
Diarienummer 1802314

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer Fysisk utvecklingsplan, med
underliggande planer för fastighetsutveckling och lokalförsörjning
för Hässleholms sjukhusområde. Fysisk utvecklingsplan är ett
inriktningsdokument.
2. Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar får i uppdrag att
göra en kostnadsberäkning för projekteringen av nya
operationslokaler för ortopedin i Hässleholm samt återrapportera till
regionstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 och till regionstyrelsen
2019-06-04, så att styrelsen kan ta ställning till den medelstilldelning
som kommer att behövas. Beredningen ska även inkomma med en
realistisk genomförandeplan.
Sammanfattning
Den fysiska utvecklingsplanen är framtagen då ärendet om framtidens
ortopedi på Hässleholms sjukhus aktualiserades. Syftet med
utvecklingsplanen är att se till att investeringar på sjukhusområdet som
helhet följer en långsiktigt hållbar plan. Två dokument är underliggande till
denna, fastighetsutvecklingsplan och lokalförsörjningsplan.
Yrkanden
Henrik Fritzon (S) yrkar att styrelsen beslutar enligt framlagda förslaget
avseende beslutspunkt 1 och att beslutspunkterna 2 och 3 ersätts med
följande:
- Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar får i uppdrag att
göra en kostnadsberäkning för projekteringen av nya
operationslokaler för ortopedin i Hässleholm samt återrapportera till
regionstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 och till regionstyrelsen
2019-06-04, så att styrelsen kan ta ställning till den medelstilldelning
som kommer att behövas.
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) instämmer i ändringsyrkandet med
tillägget att beredningen även ska inkomma med en realistisk
genomförandeplan.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har
bifallit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Beredningen för framtidens sjukvårds förslag 2018-12-03, § 38

Region Skåne
Regionstyrelsen

Datum

2018-12-18

8 (16)

§ 276 Granskning av Fastighetsinvesteringar (rapport nr 1 -2018)
Diarienummer 1800488

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt
föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skånes revisorer har granskat huruvida regionens investeringar och
projekt gällande framtidens sjukvård är ändamålsenliga och effektiva. Syftet
är att granska att huruvida Region Skånes investeringar och projekt är
ändamålsenliga och effektiva sett till framtidens sjukvård och dess
utmaningar. Den nya investeringsprocessen från 2016 bedöms
ändamålsenlig och effektiv sett till framtidens sjukvård och dess
utmaningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Förslag till yttrande
2. Beredningen för framtidens sjukvårds förslag 2018-12-03, § 41
3. Skrivelse 2018-09-26 från Region Skånes revisorer inkl.
granskningsrapport

§ 277 Regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2019
inklusive förtroendemannaorganisationen samt internkontrollplan
2019
Diarienummer 1801143

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer, efter viss revidering, föreliggande förslag
till verksamhetsplan och internbudget för regionstyrelsen år 2019.
2. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om
för den samlade förtroendemannaverksamheten i Region Skåne
under år 2019. Partipåsar får disponeras enligt de principer som
angetts i föreliggande förslag.
3. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att fastställa fördelning
av koncernkontorets internbudget 2019.
4. Regionstyrelsen godkänner föreliggande plan för god hushållning
och intern kontrollplan för 2019.
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Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget år
2019 samt Regionstyrelsen internkontrollplan för år 2019.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-17
2. Regionstyrelsen verksamhetsplan och budget 2019
3. Intern kontrollplan regionstyrelsen 2019

§ 278 Rapport om informationssäkerhetsarbetet
Diarienummer 1604263

Regionstyrelsens beslut
1. Med anledning av det ökande beroendet till externa leverantörer ges
regiondirektören i uppdrag att inom ramen för SDV genomföra
fördjupade riskanalyser avseende krav på tillgänglighet till system
som stödjer samhällsviktig verksamhet med målet att identifiera
åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa tillgängligheten såväl
under normala omständigheter, som under höjd beredskap och krig.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att under 2018/2019
genomföra minst en övning där Region Skånes IT-infrastruktur är
otillgänglig för hälso- och sjukvården.
3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att snarast möjligt,
dock senaste 30:e juni 2019:
- genomföra översyn av samtliga pågående utlämningar till
kvalitetsregister och forskning för att kontrollera att utlämnandet
sker på laglig grund och att beslut om utlämnande har fattats av
behörig
- vidta åtgärder för att förhindra att patientuppgifter lämnas ut
innan beslut fattats av S-KVB
- lämna förslag till regionstyrelsen med underlag till beslut om
vem eller vilka som ska besluta om tillfälligt utlämnande av
hälsodata
4. Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kortsiktiga mål för
informationssäkerheten. Regionstyrelsen beslutar att prioritet vid
genomförandet av målen ska ligga på nedan mål:
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klassificera informationstillgångar som stödjer samhällsviktig
verksamhet
genomför riskanalyser för de informationstillgångar som stödjer
samhällsviktig verksamhet
uppdatera/skapa processer som krävs för att rätt krav ska ställas
på informationssäkerhet.
utbilda samtliga medarbetare med hjälp av e-utbildningen i
informationssäkerhet.

Sammanfattning
Denna rapport utgör den information som enligt gällande föreskrifter och
enligt Region Skånes riktlinjer för informationssäkerhet en gång om året ska
lämnas till vårdgivaren. Rapporten utgör även underlag till ledningen med
information om hur ledningssystemet för informationssäkerhet fungera.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-27
2. Rapport om informationssäkerhetsarbetet

§ 279 Brukarsamverkan
Diarienummer 1802301

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar inrätta Region Skånes pensionärsråd som
samrådsorgan mellan Region Skåne och pensionärsorganisationerna
i enlighet med förslag till reglemente.
2. Regionstyrelsen utser 11 ledamöter och 11 ersättare till
pensionärsrådet.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att till styrelsens
sammanträde i februari återkomma med förslag till brukarsamverkan
avseende funktionshindersråd och studentråd.
Sammanfattning
Med start från 2019 föreslås en ny organisation för brukarsamverkan på
politisk nivå med bland annat ett pensionärsråd.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-04
2. Förslag till reglemente för Region Skånes pensionärsråd från 2019
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§ 280 Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne (rapport nr 2 - 2018)
Diarienummer 1801219

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande till Region Skånes revisorer i enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne och i tolv skånska kommuner har genomfört en
granskning av Region Skånes och dessa kommuners roll i implementeringen
av hälso- och sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne och de
skånska kommunerna 2016.
I ärendet finns följande dokument
1. Förslag till yttrande
2. Missiv 2018-09-26 från Region Skånes revisorer inkl.
granskningsrapport

§ 281 Gruvdrift på Österlen - svar på initiativärende
Diarienummer 1802014

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärende avseende agera mot gruvdrift
på Österlen.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Bergsstaten har beviljat undersökningstillstånd för mineralbrytning i fem
skånska kommuner där besöksnäring, jordbruk och livsmedelsproduktion är
särskilt viktig och bidrar till sysselsättning. Mineralbrytningens ställning
som allmänt intresse kan därför ifrågasättas, så även förfarandet kring
prövning av undersökningstillstånd utan intresseavvägning.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-23
2. Förslag till brev
3. Initiativärende 2018-08-06 från Birte Sandberg (C)

Region Skåne
Regionstyrelsen

Datum

12
(16)

2018-12-18

§ 282 Kartläggning av den skånska elförsörjningen
Diarienummer 1802357

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att kartlägga de skånska
företagens nuvarande och framtida elbehov, och att återrapportera till
regionstyrelsen senast på sammanträdet 2019-03-21.
Sammanfattning
Elbristen i Skåne är ett faktum. Detta inverkar menligt på företagens
tillväxtmöjligheter och den därmed sammanhängande, framtida välfärden.
Region Skåne bör därför först utreda hur elbehovet i Skåne ser ut för att
därefter kunna inleda ett påverkansarbete i avsikt att verka för att bland
annat korta ledtiderna i tillståndsprövningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-17

§ 283 Val som skall förrättas av regionstyrelsen
Diarienummer 1802204

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen förrättar följande val att gälla fr o m
2019-01-01 – 2022-12-31:
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar (8+0)

Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande
Annette Linander (C)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Sara Svensson (V)
Vakant (MP)
Niclas Nilsson (SD)
Pensionärsråd (11+11)

Ledamöter:
Anna Mannfalk (M), ordförande
Ingrid Lennerwald (S), vice ordförande
Carina Zachau (M)
Ann Hörnebrandt-Sturesson (C)
Malin Henriksson (L)
Andreas Schönström (S)
Carina Svensson (S)
Thord Kristiansson (V)
Jan Rydén (MP)
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Alexander Aardgaard (SD)
Stefan Greschner (SD)
Ersättare:
Caroline Hedenström (M)
Stefan Lamme (M)
Henrik Silvferstolpe (L)
Per Einarsson (KD)
Mattias Olsson (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Tommy Augustsson (S)
Anita Peterson (V)
Vakant (MP)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Tommy Rosenberg (SD)
Idéburna sektorn – politisk styrgrupp (8)

Anna Mannfalk (M), ordförande
Annette Linander (C)
Daniél Tejera (L)
Anders Lundström (KD)
Carina Svensson (S)
Debora Svensson (V)
Linnea Skoogh (MP)
Marlen Ottesen (SD)
Klimatsamverkan Skåne (3+2)

Ledamöter:
Annette Linander (C), ordförande
Tony Rahm (M)
Jonas Esbjörnsson (S)
Ersättare:
Peter Langerbeck (M)
Dolores Öhman (MP)
Medlemskap i nätverket Klimatkommunerna (1)

Anette Linander (C)
Flygråd Malmö/Sturup (3+1)

Ledamöter:
Carl Johan Sonesson (M)
Carina Zachau (M)
Pierre Sjöström (S)
Ersättare:
Vakant
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Politikerforum – operativ arbetsgrupp för
sammanhållningspolitiken (SKL) (2015-2020) (1 ersättare)

Anna Jähnke (M)
CETC EGTC General Assembly (1+1)

Ledamot:
Pontus Lindberg (M)
Ersättare:
Ilmar Reepalu (S)
CETC EGTC Supervisory Board (1)

Annika Annerby Jansson (M)
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Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) (1)

Jens Listrup (opol), Skånetrafiken
I ärendet finns följande dokument
1. Valförteckning 2018-11-23

Regionstyrelsens sammanträde inleds med följande information:
•
•

Mats Ekstrand, IT-direktör och Pelle Johnsson, programchef
informerar om nuläget för SDV-genomförandet
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör, informerar om bidrag till SSU

Vid protokollet

Cecilia Eklund
Sekreterare
Justerat 2018-12-18

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne
Regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S)

RS 2018-12-18 § 267

Protokollsanteckning rörande ärende 4, ”Upphandling
spårvagnsdepå Lund - Tilldelning av medel”, Regionstyrelsen
2018-12-18

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi är av den åsikten att det
inte bör ske någon satsning på spårvagn i Lund, som vi tidigare har reserverat oss
mot när beslutet om spårvagnar i Lund togs. Vi Sverigedemokrater ser spårvagnar
som Skånetrafikens gökunge som tar resurser från angelägna satsningar på tåg och
bussar. Vi beklagar att miljonrullningen bara fortsätter på detta urspårade projekt.

_____________________
Niclas Nilsson (SD)

RS 2018-12-18 § 267

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsen 2018-12-18

Ärende 4. Upphandling av spårvagnsdepåbyggnad i Lund – tilldelning av medel
Socialdemokraterna är positiva att regionen nu tar nästa steg i förverkligandet av en
spårvagnsdepå i Lund.
Men vi ser med viss oro på att medel till spårvagnsdepån tas från en omdisponering av 28 mkr
som är avsatta till investeringar i bussdepåer i Lund/Malmö. Detta då det framgår i ärendet att
det är för tidigt att kunna konsekvensbeskriva problematiken kring tillgång till tomter för att
etablera depåer och det står i ärendet att det enbart är ”sannolikt” att planeringsinsatserna
kommer ha lägre förbrukningstakt än beräknat tidigare under hösten.
Det är av vikt att regionstyrelsen följer detta noggrant så att bussdepåerna inte försenas till
följd av omdisponeringen.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon

RS 2018-12-18 § 267

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2018-12-18
Ärende 4. Upphandling av spårvagnsdepåbyggnad i Lund – Tilldelning av
medel
Vänsterpartiet har hela tiden drivit på för spårvagnstrafik i Lund och är därför positiva till att
ärendet om upphandling nu är antaget. Det är dock viktigt att den tredje attsatsen om att
minska ambitionsnivån och noggrant pröva ändrings- och tilläggsarbeten görs på ett
genomtänkt sätt. Det vore ytterst olyckligt om man i sin iver att spara in utgifter minskar
ambitionsnivån på ett sätt som är fördyrande antingen i drift, för personal, för arbetsmiljön
eller ekonomiskt i längden.

För Vänsterpartiet

Sara Svensson

RS 2018-12-18 § 270

Reservation gällande ”Hälso-och sjukvårdsnämndens underlag till
upphandlingsplan 2019” ärende 7, Regionstyrelsen 2018-12-18
Sverigedemokraterna yrkade avslag på punkt A2 i upphandlingsplanen, Naturunderstödd
rehabilitering på lantgård.
Vi anser att det inte finns tillräcklig evidens på området, något som även konstaterades i ett
motionssvar som var uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-27. Fram tills att en god
evidensbaserad grund finns för verksamheten anser vi att pengarna gör bättre nytta på andra håll i
den skånska vården.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)
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RS 2018-12-18 § 276

Protokollsanteckning gällande ”Granskning av
fastighetsinvesteringar (rapport nr 1 – 2018)” ärende 13,
Regionstyrelsen 2018-12-18
KPMG skriver i sin revisionsrapport att samverkan mellan Beredningen för
framtidens sjukvård och sjukvårdsnämnderna samt servicenämnden har förbättrats
sedan föregående granskning, men att det kan bli bättre.
Sverigedemokraterna håller inte med granskarna om att samverkan har blivit bättre.
Vi kan inte erinra oss om att det funnits några ärenden i Hälso- och
sjukvårdsnämnden som berört byggnaderna. Vi ser positivt på att man menar att
det finns ytterligare förbättringspotential i samverkan. Denna förbättringspotential
är enligt vår mening väldigt stor, då samverkan med nämnderna idag är näst intill
obefintlig. Möjligen är det så att presidierna har träffats och diskuterat, men det är
inte samma sak som att nämnden involveras.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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RS 2018-12-18 § 277

Protokollsanteckning gällande ”Regionstyrelsens verksamhetsplan
och internbudget för 2019 inklusive
förtroendemannaorganisationen samt intern kontrollplan 2019”,
ärende 14, Regionstyrelsen 2018-12-18
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi hade ett eget budgetförslag
som inneburit andra satsningar och prioriteringar.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Niclas Nilsson (SD)
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RS 2018-12-18 § 277

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2018-12-18
Ärende 14. Regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2019
inklusive förtroendemannaorganisationen samt internkontrollplan 2019
Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget.
Vänsterpartiet hade en egen budget som vi yrkade på i regionfullmäktige. En budget som inte
innehöll de neddragningar och effektiviseringar som nu konkretiseras i den beslutade
alliansbudgeten.
Handlingarna till detta ärende kom mindre än ett dygn innan regionstyrelsens sammanträde
hölls varför det också har varit knappt om tid. Det försvårar den demokratiska processen för
partierna i opposition.

För Vänsterpartiet

Sara Svensson

RS 2018-12-18 § 277

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsen 2018-12-18

Ärende 14. Regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för 2019

Protokollsanteckning ärende 14
Det regionbidrag som regionstyrelsen erhållit av regionfullmäktige förutsätter ett
avkastningskrav på Folktandvården AB om 35 miljoner kronor och enligt de skrivningar som
återfinns i den av fullmäktige beslutade budgeten medför detta att Folktandvården måste höja
tandvårdstaxorna. Perspektivet som dominerar i den beslutade budgeten är det av vad som kan
tänkas gynna tandvårdsmarknaden. Socialdemokraternas perspektiv utgår från patientnytta
och Region Skånes ansvar att förse invånarna med god och jämlik hälsovård. Höjda taxor
kommer att slå mot grupper med låg inkomstnivå och ytterligare öka ojämlikheten i
tandhälsan.
Av denna anledning avsatte Socialdemokraterna i sitt förslag till budget 15 miljoner för att
sänka avkastningskravet och därmed göra det möjligt för Folktandvården att avstå från att
höja taxorna.
Vidare är vi Socialdemokrater negativa till de kraftiga nedskärningarna på regional utveckling
i internbudgeten. Något som hade kunnat undvikas om vår skattehöjning om 57 öre hade gått
igenom i Regionfullmäktige istället för Alliansens 49 öre.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon

RS 2018-12-18 § 277

Regionstyrelsens sammanträde 2018-12-18
Protokollsanteckning
Ärende 14: Regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget för
2019 inklusive förtroendemannaorganisation samt
internkontrollplan 2019
Miljöpartiet är kritisk till de kraftiga nedskärningar i klimat- och miljöarbetet som den
styrande Alliansen gör i internbudgeten för Regionstyrelsen. Klimatsamverkans budget
minskar med nästan 40 procent de kommande åren – från 8 miljoner 2018 till 5 miljoner per
år 2019-2021. Den särskilda klimatsatsning som det rödgröna styret har beslutat om på tre
miljoner kronor är helt borttagen.
I en tid när klimathotet är akut är det anmärkningsvärt att Alliansen väljer att prioritera ner
miljöarbetet på det sätt som nu sker. Nedskärningen i Klimatsamverkans budget skickar
signalen till Region Skånes samarbetspartners att ambitionsnivån nu sänks.
Miljöpartiet vill också påpeka det problematiska i att lägga fram internbudgeten mindre än ett
dygn innan mötet. De demokratiska processerna måste respekteras och som opposition måste
vi få tid till att analysera och sätta oss in i budgeten i god tid innan mötet.
Mätta Ivarsson
Ersättare i regionstyrelsen för Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

RS 2018-12-18 § 281

Regionstyrelsens sammanträde 2018-12-18
Protokollsanteckning
Ärende 18: Gruvdrift på Österlen – svar på initiativärende
Miljöpartiet välkomnar att regionstyrelsen skriver ett brev till regeringen mot gruvdrift på
Österlen och i Mittskåne. Men vi anser att formuleringarna i förslaget till brev är alldeles för
vaga. Miljöpartiet föreslår därför att regionstyrelsen kompletterar brevet med att Region
Skåne vill se ett nationellt förbud mot mineralbrytning i all mark med stora delar alunskiffer.
Precis som Alliansen vill vi ge markägare rätt att säga nej till gruvprospektering på deras
mark. Men ett veto för markägare skapar på egen hand inget långsiktigt skydd. Det räcker att
en markägare säger ja för att hela området riskerar att drabbas av miljöförstöringar och
påverkan på naturen.
Gruvbrytning i alunskiffer är särskilt känsligt. När alunskiffern bryts sönder bildas svavelsyra
som frigör ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen med risk att vattendrag,
grundvatten och hela markområden förgiftas under lång tid.
Ett nationellt förbud skulle ge de områden i Skåne där marken består av alunskiffer ett
långsiktigt skydd. Det gör också att gruvor på Österlen och Mittskåne en gång för all kan
stoppas.
Vi hoppas därför att den styrande alliansen formulerar om brevet innan de skickas till
Näringsdepartementet utifrån våra förslag.
Mätta Ivarsson
Ersättare i regionstyrelsen för Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

