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Sammanträde i regionstyrelsen
Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde.
Tid:
Plats:

2019-10-10, kl 09.30
Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen 26 Malmö

Information:
09.30 – 10.30 – Information från Arbetsmiljöverket gällande
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar – Helena Eneroth och Eva-Lena
Andersson, arbetsmiljöinspektörer

1. Val av justeringsperson

2. Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer 1900002

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2019-10-02

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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3. Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1900003

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-03

4. Redovisning av inkomna remisser
Diarienummer 1900132

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av inkomna remisser där Region Skåne erbjuds att lämna
yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2019-10-03

5. Redovisning av ej avgjorda motioner
Diarienummer 1402523

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2019-10-02
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6. Innovationsstrategi för Skåne
Diarienummer 1900282

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen antar den nya strategin; ”Skånes innovationsstrategi
för hållbar tillväxt”.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur ”Skånes
innovationsstrategi för hållbar tillväxt” kan implementeras i Region
Skånes egna verksamheter.
Sammanfattning
Skånes innovationsstrategi löper ut och är under uppdatering. En process för
detta inleddes 2018. I strategiförslaget hanteras Skånes styrkor och
utmaningar inom produktivitet, konkurrenskraft, hållbar tillväxt, FoI samt
gemensamma vägval för skånska aktörer framåt.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-09-26, § 60
2. Beslutsförslag 2019-08-08
3. Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt
4. Innovationsrapport Region Skåne 2019

7. Ägaranvisning Almi Företagspartner Skåne
Diarienummer 1900317

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ägaranvisning
för Almi Företagspartner Skåne AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Skåne AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %)
och Region Skåne (49 %). Ägarna, Almi Företagspartner AB och Region
Skåne, har gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i
Almi Företagspartner Skåne AB för 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-09-26, § 61
2. Beslutsförslag 2019-06-07
3. Ägaranvisning Almi Företagspartner AB
4. Bilaga till ägaranvisning - Måltal
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8. Remissversion av regionala utvecklingsstrategin
Diarienummer 1800897

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen fastställer remissversion för revidering av Det öppna
Skåne 2030 och uppdrar åt regiondirektören att återkomma med
bearbetad version senast juni 2020.
Sammanfattning
En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 har genomförts
enligt förordning om regionalt tillväxtarbete, vilket har resulterat i
föreliggande remissversion. Översynen omfattade uppföljning, utvärdering
samt dialog och resulterade i följande justeringar: förändringar i innehåll,
relation till andra styrdokument samt utveckling av genomförande och
uppföljning.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-09-26, § 58
2. Beslutsförslag 2019-09-18
3. Läsanvisning till remissversion
4. Remissversion revidering av Det öppna Skåne 2030 2019-09-18
5. Tidsplan

9. Skånes befolkningsprognos 2019-2028
Diarienummer 1900394

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger Skånes befolkningsprognos 2019-2028 till
handlingarna.
2. Regionstyrelsen uppmanar alla nämnder och förvaltningar att nyttja
Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete.
Sammanfattning
Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett
viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. Enligt den nya
befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med 9,1
procent eller drygt 124 000 invånare, från 1 362 164 den 31 dec 2016, till
cirka 1 486 000 invånare år 2028.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-09-26, § 65
2. Beslutsförslag 2019-08-08
3. Skånes befolkningsprognos 2019-2028
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10. Strategi för Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter
(ATMP) i Region Skåne
Diarienummer 1900445

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen fastställer mål och strategier för Avancerade
Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) inom Region Skåne.
2. Region Skåne etablerar Skånes kliniska utvecklings- och
behandlingscentrum för Avancerade Terapeutiska Medicinska
Produkter i enlighet med förslaget.
3. Regionstyrelsen beaktar investeringskostnader om 20 miljoner
kronor för finansiering av GMP-facilitet i sin internbudget för 2020.
4. Regiondirektören får i uppdrag att förbereda och genomföra
förändringen.
Sammanfattning
Läkemedel för avancerad terapier (Avancerade Terapeutiska Medicinska
Produkter, ATMP) är en ny klass av läkemedel som har en stor potential att
påverka sjukdomsprogression eller funktionshinder vid ett flertal kroniska
sjukdomar. Användningen av dessa läkemedel kräver helt nya arbetssätt och
strukturer avseende farmaceutisk kompetens och flöden. För att Region
Skåne ska bli en framträdande aktör inom Life Science området måste
regionen göra det attraktivt för hälso- och sjukvården att forska och delta i
produktutveckling.
I ärendet finns följande dokument
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 108
2. Beslutsförslag 2019-09-10

11. Motion. En tryggare förlossningsvård
Diarienummer 1900141

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionens första att-sats.
2. Regionfullmäktige bifaller motionens andra att-sats.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i motion till regionfullmäktige daterad 2019-03-12
föreslagit att sjukhusstyrelsen vid Helsingborgs Lasarett får i uppdrag att
skyndsamt starta upp projektet ”Min Barnmorska - Helsingborg” igen samt
att utreda hur metoden med en sammanhållen och teambaserad vårdkedja i
förlossningsvården kan införas på andra sjukhus med förlossningsavdelning
i Region Skåne.
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I ärendet finns följande dokument
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 115
2. Motionssvar 2019-06-14
3. Motion 2019-03-12

12. Riktade hälsosamtal
Diarienummer 1900251

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer avgift för riktade hälsosamtal till 0 kr.
Sammanfattning
I verksamhetsplan och budget 2020, regionfullmäktige 2019-06-17-18, § 32,
framgår att riktade hälsosamtal på vårdcentral till alla personer i utvalda
åldersgrupper ska införas och tillgängliggöras i hela Skåne. Riktade
hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma
levnadsvanor i syfte att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed
förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes i befolkningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 107
2. Beslutsförslag 2019-09-02
3. Rapport - Resursbehov för erbjudande av hälsosamtal till valda
åldersgrupper av vuxna invånare i Region Skåne

13. Återrrapportering NSH
Diarienummer 1900453

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger lägesrapporten med godkännande till
handlingarna.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt beredningen att återkomma med förslag
till hur gjorda investeringar i byggnad 23 säkerställs.
Sammanfattning
Återrapportering med anledning av rådgivningsrapport från pwc, avseende
genomlysning om- och tillbyggnad av sjukhusområdet i Helsingborg och i
enlighet med regionstyrelsens arbetsutskott beslut i §40/19. Arbetet har
påbörjats med att styra upp de stora investeringsprojekten samt förbättra den
ekonomiska redovisning i enlighet med det som framkommit i
revisionsrapporten. Det finns dock beslut som inte kan vänta till september
2020 och det är dels behov av beslut för att säkra redan gjorda i
investeringar i byggnad 23 samt behov av fastighetsinvesteringar i höghuset
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för att få beslutad MR3Tesla på plats vilket kommer att bli ett separat
ärende till regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beredningen strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut 2019-09-20,
§ 25
2. Beslutsförslag 2019-09-20

14. Krisberedskap- och kriskommunikationsplan
Diarienummer 1900012

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till
Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan för Region Skåne
2019-2022 med bilagor att gälla fr.o.m. 2020-01-01 för samtliga
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag inom regionen samt
offentligt finansierade privata leverantörer som arbetar på uppdrag
av Region Skåne och enligt vad som framgår i avtal.
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att implementera
Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan för Region Skåne
2019-2022 med bilagor i all verksamhet, genomföra de åtgärder som
framgår av planen, följa upp förvaltningarnas arbete årligen samt
redovisa uppföljningen i Region Skånes årsredovisning.
Sammanfattning
Region Skåne måste kunna hantera samhällsstörningar som hotar eller
drabbar regionens verksamheter. Likaså att under samhällsstörningar kunna
upprätthålla de samhällsviktiga funktioner som regionen ansvarar för.
Region Skåne måste därför ha en väl utvecklad krisberedskap. Som del av
det civila försvaret måste Region Skåne även ha förmåga att vid höjd
beredskap, krigsfara eller krig kunna värna medborgarna, upprätthålla
samhällsviktig verksamhet samt ge stöd åt Försvarsmakten.
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 1 §, ska
kommuner och landsting för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
de skall hantera extraordinära händelser.
Region Skånes verksamhet utgör även en del av det civila försvaret.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-10
2. Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan för Region Skåne
2019-2022 inkl. bilagor.
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15. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 - Regionstyrelsen och
Medicinsk service
Diarienummer 1900146

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande verksamhetsberättelse för
regionstyrelsens egen verksamhet för perioden januari-augusti år
2019.
2. Regionstyrelsen fastställer föreliggande verksamhetsberättelse för
förvaltningen Medicinsk service för perioden januari-augusti år
2019.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens och medicinsk service
verksamhetsberättelser för perioden jan-aug 2019. I ärendet lämnas en
uppföljning och prognos efter augusti månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Verksamhetsberättelse Regionstyrelsen januari-augusti 2019
3. Verksamhetsberättelse Medicinsk service januari-augusti 2019

16. Delårsrapport januari-augusti 2019
Diarienummer 1900146

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport för Region Skåne
avseende perioden januari-augusti 2019.
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner rapportering av intern kontroll 2019 för
Region Skånes nämnder.
2. Regionstyrelsen lägger informationen om Region Skånes
majoritetsägda bolags delårsrapportering av intern kontroll 2019 till
handlingarna.
3. Regionstyrelsen godkänner återrapportering av särskilt uppdrag till
Folktandvården AB enligt särskild bilaga.
4. Regionstyrelsen godkänner återrapportering av särskilt uppdrag till
Malmö Opera och Musikteater AB enligt bilaga.
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Sammanfattning
Redovisning av delårsrapport januari-augusti är nu framtagen.
Uppföljningen omfattar såväl ekonomiskt bokslut som uppföljning av
verksamhetens tillgänglighet och kvalitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Region Skånes delårsrapport januari-augusti 2019
3. Intern kontroll 2019 - rapportering av nämndernas uppföljning inkl.
bilaga
4. Bilaga särskilt uppdrag till Folktandvården AB
5. Bilaga särskilt uppdrag till Malmö Opera och Musikteater AB

17. Finansrapport januari - augusti 2019
Diarienummer 1900146

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger med godkännande finansrapport januariaugusti 2019 till handlingarna.
2. Regionstyrelsen beviljar Skåne Care AB en kreditlimit om 10 Mkr.
Sammanfattning
Redovisning av finansrapport för perioden januari-augusti föreligger.
Vidare finns hemställan från Skåne Care AB om en utökad kreditlimit om
10 Mkr.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-19
2. Finansrapport januari-augusti 2019
3. Granskningsintyg
4. Skrivelse från Skåne Care

18. Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan 2020 Medicinsk service
Diarienummer 1900013

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen fastställer förslag till internbudget och intern
kontrollplan 2020 för förvaltningen Medicinsk service.
Sammanfattning
Regionstyrelsen är driftsledningsnämnd för förvaltningen Medicinsk
Service och har att fastställa internbudget och intern kontrollplan för år 2020
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för förvaltningen. Förslag föreligger till internbudget och intern kontrollplan
2020 för förvaltningen Medicinsk service.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Förslag till budget med bilagor

19. Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan 2020,
inkl förtroendemannabudget - Regionstyrelsen
Diarienummer 1900013

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till verksamhetsplan
och internbudget för regionstyrelsen år 2020.
2. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att fastställa fördelning
av koncernkontorets internbudget 2020.
3. Regionstyrelsen godkänner föreliggande plan för god hushållning
och intern kontrollplan för 2020.
4. Regionstyrelsen fastställer rutin för hantering av avvikelse/brist inom
den interna kontrollen för regionstyrelsen.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget år
2020 samt regionstyrelsens internkontrollplan för år 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Regionstyrelsens Vplan och internbudget 2020
3. Intern kontrollplan regionstyrelsen 2020
4. Rutin för hantering av avvikelse/brist inom den interna kontrollen för
regionstyrelsen.

20. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - plan för
verksamhet och ekonomi 2020
Diarienummer 1900013

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020.
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Sammanfattning
Efter likalydande beslut i fullmäktige för de regioner som inom sig rymmer
universitetssjukhus konstituerades kommunalförbundet 2006-08-31. Dessa
är; Region Skåne, Region Uppsala, Region Örebro län, Region
Östergötland, Region Stockholm, Region Västerbotten och Västra
Götalandsregionen.
Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska verksamhetsplan och
budgetram tillställas medlemsregionerna för godkännande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-04
2. Skrivelse 2019-04-12 från Skandionkliniken

21. Stärka styrningen av fastighetsfrågorna i Region Skåne
Diarienummer 1900453

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen tar emot regiondirektörens sammanställning med
förslag till åtgärder för att stärka styrningen av fastighetsfrågorna i
Region Skåne.
Sammanfattning
Revisionsfirman PWC har på regiondirektörens uppdrag genomfört en
genomlysning av nybyggnationen av sjukhusområdet i Helsingborg. Vid
sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 uppdrogs åt
regiondirektören att till regionstyrelsen 2019-10-10 återkomma med förslag
till åtgärder för att stärka styrningen av fastighetsfrågorna i Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-01

22. Resultatredovisning stiftelser
Diarienummer 1900464

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen godkänner resultatrapport för stiftelser per juni 2019
och lägger denna till handlingarna.
Sammanfattning
I rapporten redovisas förvaltningsresultat och ekonomisk ställning per
2019-06-30 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Rapport

23. Rekommendationer för Region Skånes ledamöter och ersättare i
finansiella samordningsförbunds styrelser
Diarienummer 1900269

Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen antar föreslagna rekommendationer för Region
Skånes ledamöter och ersättare i finansiella samordningsförbunds
styrelser.
Sammanfattning
Region Skånes ledamöter och ersättare i Skånes finsamsförbunds styrelser
har i uppdrag av regionstyrelsen att följa de identifierade behov som faller
på Region Skånes deltagande som part i finansiell samordning i Skåne samt
antagna rekommendationer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Rekommendationer till Region Skånes ledamöter och ersättare
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 109 inkl
yttrande

24. Svar på initiativärende - "Stöd till nationellt utbildningscenter inom
tågteknik i Skåne"
Diarienummer 1900247

Ordförandens förslag
Regionstyrelsen bifaller initiativärendet.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har inkommit med ett initiativärende till regionstyrelsens
sammanträde 2019-04-25 med förslag att regiondirektören ges i uppdrag att
se över hur Region Skåne kan vara ett stöd för Hässleholms kommun i
etablerandet av ett nationellt utbildningscenter inom tågtrafiken.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-17
2. Initiativärende
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Carl Johan Sonesson
Ordförande

Enligt uppdrag

Cecilia Eklund
Sekreterare
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