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Protokoll från regionstyrelsens sammanträde
Tid:

2019-10-10, kl 09.30 – 11.25

Plats:

Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen 26, Malmö

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)
Anders Lundström (KD) tjg ersättare för Per Einarsson (KD)
Carina Svensson (S)
tjg ersättare för Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S)
David Westlund (S)
tjg ersättare för Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Mätta Ivarsson (MP)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)
Paul Svensson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
Övriga deltagare
Alf Jönsson, regiondirektör
Pia Lundbom, tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Karin Melander, HR-direktör
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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Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Jonas Duveborn (M), kanslichef
Sara Mellander (S), planeringschef
Erik Hedenbog-Bonde (KD), politisk sekreterare
Ville Trygg (C), politisk sekreterare
Emma Eliasson-Åström (V), politisk sekreterare
Emil Samnegård (MP), politisk sekreterare
Ingvar Thell, koncernstab kansli
Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning
Cecilia Eklund, sekreterare

§ 127 Val av justeringsperson

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

§ 128 Anmälan av delegationsbeslut
Diarienummer 1900002

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

§ 129 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1900003

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-03
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§ 130 Redovisning av inkomna remisser
Diarienummer 1900132

Regionstyrelsens beslut
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

§ 131 Redovisning av ej avgjorda motioner
Diarienummer 1402523

Regionstyrelsens beslut
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

§ 132 Innovationsstrategi för Skåne
Diarienummer 1900282

Regionstyrelsens beslut
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
Region Skåne
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4. Innovationsrapport Region Skåne 2019

§ 133 Ägaranvisning Almi Företagspartner Skåne
Diarienummer 1900317

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ägaranvisning
för Almi Företagspartner Skåne AB.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig med
hänvisning till bifogad reservation.
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.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
beslutet ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar att följande ändringar görs:
- I ägaranvisningen punkt 1 ”Uppdrag” ska texten ”samt kvinnor och
personer med utländsk bakgrund” strykas.
-

Under punkten Målområde Uppdraget i målbilaga regional
ägaranvisning ska texten ”kvinnors företagande och företagare med
utländsk bakgrund” strykas.

-

I målbilaga regional ägaranvisning ska punkt 2 ”Index
fokusgrupper” strykas i sin helhet.

Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.
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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§ 134 Remissversion av regionala utvecklingsstrategin
Diarienummer 1800897

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer remissversion för revidering av Det
öppna Skåne 2030 och uppdrar åt regiondirektören att återkomma
med bearbetad version senast juni 2020.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
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 med layout
5. Tidplan

§ 135 Skånes befolkningsprognos 2019-2028
Diarienummer 1900394

Regionstyrelsens beslut
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.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till
regionstyrelsen i maj 2020 med en utredning om vad
befolkningsprognosen får för effekt på sjukvårdens framtida behov.
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Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
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.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att regionstyrelsen beslutar
enligt framlagt förslag avseende beslutspunkterna ett och två.
Henrik Fritzon (S) yrkar med instämmande av Sara Svensson (V) bifall till
ordförandens förslag med följande tillägg:
- att uppdra åt regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen i
maj 2020 med en utredning om vad befolkningsprognosen får för
effekt på sjukvårdens framtida behov av demografiuppräkning.
Ordföranden och Marlen Ottesen (SD) instämmer i tilläggsyrkandet dock
med ändringen att orden ”av demografiuppräkning” stryks.
Ordföranden ställer först proposition på förslaget avseende första och andra
beslutspunkterna och finner att styrelsen har bifallit hans yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Henrik Fritzons tilläggsyrkande
och ordförandens reviderade förslag och finner att styrelsen har bifallit hans
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-09-26, § 65
2. Beslutsförslag 2019-08-08
3. Skånes befolkningsprognos 2019-2028

§ 136 Strategi för Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter
(ATMP) i Region Skåne
Diarienummer 1900445

Regionstyrelsens beslut
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.
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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

§ 137 Motion. En tryggare förlossningsvård
Diarienummer 1900141

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionens första att-sats.
2. Regionfullmäktige bifaller motionens andra att-sats.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
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.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
beslutet ovan.
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Henrik Fritzon (S) yrkar med instämmande av Sara Svensson (V) att
styrelsen beslutar bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2019-09-25, § 115
2. Motionssvar 2019-06-14
3. Motion 2019-03-12

§ 138 Riktade hälsosamtal
Diarienummer 1900251

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer avgift för riktade hälsosamtal till 0 kr.
Protokollsanteckning
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
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

§ 139 Återrrapportering NSH
Diarienummer 1900453

Regionstyrelsens beslut
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
Region Skåne
Regionstyrelsen
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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
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

§ 140 Krisberedskap- och kriskommunikationsplan
Diarienummer 1900012

Regionstyrelsens beslut
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
Region Skåne
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2. Krisberedskaps- och kriskommunikationsplan för Region Skåne
2019-2022 inkl. bilagor.

§ 141 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 - Regionstyrelsen
och Medicinsk service
Diarienummer 1900146

Regionstyrelsens beslut
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

§ 142 Delårsrapport januari-augusti 2019
Diarienummer 1900146

Regionstyrelsens beslut
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.
5. Regionstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att vidta adekvata
åtgärder för en ekonomi i balans.
6. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till
nästkommande sammanträde sammanställa tillgänglighetsläget samt
Region Skåne
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förklara varför målen avseende tidsgränser för standardiserade
vårdförlopp inte nås.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med
hänvisning till bifogad reservation.
Sara Svensson (V) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Redovisning av delårsrapport januari-augusti är nu framtagen.
Uppföljningen omfattar såväl ekonomiskt bokslut som uppföljning av
verksamhetens tillgänglighet och kvalitet.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
framlagt förslag avseende beslutspunkterna ett till och med 4.
Henrik Fritzon (S) yrkar att styrelsen beslutar enligt framlagt förslag med
följande tillägg:
1. Regionstyrelsen uppmanar nämnder och styrelser att vidta adekvata
åtgärder för en ekonomi i balans.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till
nästkommande sammanträde sammanställa tillgänglighetsläget i
cancervården samt förklara varför målen avseende tidsgränser för
standardiserade vårdförlopp inte nås.
Sara Svensson (V) instämmer i tilläggsyrkandet avseende beslutspunkt två.
Ordföranden och Marlen Ottesen (SD) instämmer i tilläggsyrkandet
avseende beslutspunkterna ett och två dock med ändringen att i beslutspunkt
två stryks orden ”i cancervården”.
Ordföranden ställer först proposition på framlagt förslag och finner att
styrelsen har bifallit hans yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Henrik Fritzons tilläggsyrkande
avseende beslutspunkt ett och finner att styrelsen har bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Henrik Fritzons tilläggsyrkande
avseende beslutspunkt två och ordförandens reviderade förslag och finner
att styrelsen har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-10
2. Region Skånes delårsrapport jan-aug 2019
3. Intern kontroll 2019 - rapportering av nämndernas uppföljning inkl.
bilaga
Region Skåne
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4. Bilaga särskilt uppdrag till Folktandvården AB
5. Bilaga särskilt uppdrag till Malmö Opera och Musikteater AB

§ 143 Finansrapport januari - augusti 2019
Diarienummer 1900146

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger med godkännande finansrapport januariaugusti 2019 till handlingarna.
2. Regionstyrelsen beviljar Skåne Care AB en kreditlimit om 10 Mkr.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Redovisning av finansrapport för perioden januari-augusti föreligger.
Vidare finns hemställan från Skåne Care AB om en utökad kreditlimit om
10 Mkr.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
beslutet ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar att styrelsen beslutar bifalla första beslutspunkten
och avslå andra beslutspunkten.
Ordföranden ställer först proposition på förslaget avseende första
beslutspunkten och finner att styrelsen har bifallit hans yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget avseende den andra
beslutspunkten och finner att styrelsen har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-19
2. Finansrapport januari-augusti 2019
3. Granskningsrapport
4. Skrivelse från Skåne Care

§ 144 Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan
2020 - Medicinsk service
Diarienummer 1900013

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer förslag till internbudget och intern
kontrollplan 2020 för förvaltningen Medicinsk service.
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Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
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.
Sammanfattning
Regionstyrelsen är driftsledningsnämnd för förvaltningen Medicinsk
Service och har att fastställa internbudget och intern kontrollplan för år 2020
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

§ 145 Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan
2020, inkl förtroendemannabudget - Regionstyrelsen
Diarienummer 1900013

Regionstyrelsens beslut
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.
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.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget år
2020 samt regionstyrelsens internkontrollplan för år 2020.

Region Skåne
Regionstyrelsen

Datum

14
(16)

2019-10-10

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Intern kontrollplan Regionstyrelsen 2020
3. Rutin för hantering av avvikelse/brist inom den interna kontrollen
för regionstyrelsen.

§ 146 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - plan för
verksamhet och ekonomi 2020
Diarienummer 1900013

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020.
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

§ 147 Stärka styrningen av fastighetsfrågorna i Region Skåne
Diarienummer 1900453

Regionstyrelsens beslut
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

Region Skåne
Regionstyrelsen

Datum

15
(16)

2019-10-10

§ 148 Resultatredovisning stiftelser
Diarienummer 1900464

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner resultatrapport för stiftelser per juni 2019
och lägger denna till handlingarna.
Sammanfattning
I rapporten redovisas förvaltningsresultat och ekonomisk ställning per 201906-30 för stiftelser förvaltade av Regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-26
2. Rapport

§ 149 Rekommendationer för Region Skånes ledamöter och ersättare i
finansiella samordningsförbunds styrelser
Diarienummer 1900269

Regionstyrelsens beslut
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 inklusive
yttrande

§ 150 Svar på initiativärende - "Stöd till nationellt utbildningscenter
inom tågteknik i Skåne"
Diarienummer 1900247

Regionstyrelsens beslut
1. 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
Region Skåne
Regionstyrelsen

Datum

16
(16)

2019-10-10

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

Regionstyrelsen inleds med en information av Helena Eneroth och
Eva-Lena Andersson, från Arbetsmiljöverket, gällande de förtroendevaldas
arbetsmiljöansvar.
Vid denna information deltar även följande:
Kristina Svensson, Försäkringskassan
Vinko Mikulic, koncernkontoret
Fredrik Dahl, koncernkontoret.

Vid protokollet

Cecilia Eklund
Sekreterare

Justerat 2019-10-15

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne
Regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S)

Reservation
Regionstyrelsen 2019-10-10
Ärende nr 7, Ägaranvisning Almi Företagspartner Skåne
Vi Sverigedemokrater är emot positiv särbehandling och kvotering. Vår uppfattning
är att principen bäst lämpad skall gälla före ålder, härkomst, kön, etnicitet och
genus. Vi yrkade därför att följande strykas i ägaranvisningen och bilagorna.
I ägaranvisningen punkt 1 ”Uppdrag” yrkar vi att den i stycket nedan överstrukna
texten stryks.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga
skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och
tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk
bakgrund.
I målbilaga regional ägaranvisning: under punkten ”Målområde Uppdraget” yrkar vi
att de nedan överstrukna texterna stryks.
Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande
affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande
och företagare med utländsk bakgrund.
I målbilaga regional ägaranvisning: yrkar vi att punkten 2 ”Index fokusgrupper”
stryks i sin helhet.
Då våra yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

RS 2019-10-10

Ärende 8. Remissversion av regionala utvecklingsstrategin

Socialdemokraterna tar inte ställning till innehållet i den regionala utvecklingsstrategin vid
dagens regionstyresesammanträde utan återkommer med ett eget remissvar.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Protokollsanteckning
Ärende 8. Remissversion av regionala utvecklingsstrategin
Vänsterpartiet anser att den version av regional utvecklingsstrategi (RUS) som tagits fram för remissrunda
innehåller skrivningar som på grund av sitt innehåll borde varit föremål för politisk diskussion innan
remissrundan. Detta påpekande gäller särskilt kapitlet ”Skåne ska ställa om för välfärden” (sid. 32-35). Nu
ska istället partierna diskutera efter remissrundan istället. Detta är bättre än inget, men ännu bättre hade
varit att diskutera det i förväg. Vi kommer att inkomma med synpunkter både i remissrundan och efteråt.
Det vi finner mest problematiskt är följande:
- Målsättningen ”Verka för ett förnyat samhällskontrakt” (sid. 34) pekar på ett skifte inom ansvarsfördelning
mellan stat (i detta fall, region) och invånare. I texten följer att invånarens individuella ansvar för sin hälsa
skall öka för att regionen skall ”klara av att leverera en välfärd av god kvalitet”. Vi menar att en förskjutning i
denna ansvarsfördelning är allvarlig och speglar en politisk skillnad i synen på folkhälsa och vilka lösningar
som betonas – individuella eller kollektiva/samhälleliga. Texten berör både en förskjutning mot individ men
även en förskjutning mot att näringsliv och privata lösningar betonas. Att Region Skåne ska kunna omforma
ett ”samhällskontrakt” är problematiskt inte minst utifrån att regionens uppdrag är fastslaget i lag.
- I diskussion om välfärdstjänster med fokus på hälsa saknar vi de grundläggande styrande faktorerna behov
och jämlikhet (HSL portalparagraf). Det nämns men alldeles för grunt. Samhällets ansvar för den
gemensamma välfärden tonas ner för mycket.

Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10
Protokollsanteckning
Ärende 8. Remissversion av regionala utvecklingsstrategin
Miljöpartiet har inte tagit något politiskt ställningstagande till innehållet i remissversionen
utan inkommer med våra synpunkter under remisstid och vidare behandling.

Mätta Ivarsson
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Reservation
Ärende 9. Skånes befolkningsprognos 2019 – 2028
Befolkningsprognosen för 2019 – 2028 visar att befolkningen i Skåne kommer att öka under de
kommande åren. Vi blir fler unga och många fler äldre. Detta ställer krav på sjukvården och
välfärden i stort i samhället. Därför yrkade vi bifall till Socialdemokraternas yrkande om att ta fram
underlag om hur denna befolkningsprognos påverkar behovet av demografiuppräkning i
budgetarna som följer under de kommande åren. Vi beklagar att alliansen med stöd av SD inte
biföll detta yrkande.
Vi reserverar oss till förmån för S yrkande om demografiuppräkning.

Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Reservation
Ärende 11. Motion. En tryggare förlossningsvård
Genom att i ett tidigt skede fånga upp gravida kvinnor som känner rädsla inför
förlossningen och de som tidigare drabbats av graviditets och förlossningsskador visar
forskningen på att kontinuitet skapar inte bara trygghet utan minskar också antalet
förlossningsskador, klipp och antalet kejsarsnitt.
Att det inte kunde genomföras i Helsingborg på grund av att en annan
barnmorskemottagning överklagade projektet utifrån lagen om valfrihet (LOV) visar
snarare på vikten av en sammanhållen sjukvård i egen regi. När lagstiftning förhindrar att
vi kan genomföra förbättringar för gravida kvinnor i vår region blir det i det närmaste
absurt.
Då vårt bifallsyrkande till motionens båda att-satser inte vann regionstyrelsens stöd
reserverar vi oss mot beslutet.

Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-09
Protokollsanteckning
Ärende 11: Motion. En tryggare förlossningsvård
Miljöpartiet välkomnar att den andra att-satsen i vår motion om en bättre förlossningsvård
bifölls av regionstyrelsen. Det innebär att Region Skåne nu ska utreda hur metoden med en
sammanhållen och teambaserad vårdkedja, där samma barnmorskor följer den gravida både
före, under och efter förlossningen, kan införas på Skånes offentliga sjukhus. Ett införande
kommer att underlätta för gravida med förlossningsrädsla och de som känner ett behov av
extra stöd i samband med graviditet och förlossning.
I Skåne hade kvinnokliniken på lasarettet i Helsingborg kommit i långt i planerna på att införa
metoden. Rekrytering av personal var redan igång när Region Skåne plötsligt satte stopp för
projektet. Därför föreslog Miljöpartiet också att sjukhusstyrelsen vid Helsingborgs lasarett
skulle få i uppdrag att skyndsamt starta upp projektet igen. Tyvärr säger den styrande
Alliansen nej till det. Vi har svårt att se anledningen till det. Ett införande av metoden skulle
självklart ske inom juridikens ramar. På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge finns
redan metoden – trots att även Region Stockholm har vårdval inom barnmorskemottagningar.
Det som fungerar i Stockholm kan självklart också funka i Skåne. Det finns därför ingen
anledning till varför inte Helsingborgs lasarett skulle kunna starta upp sitt projekt så snart som
möjligt.

Mätta Ivarsson
Ersättare i regionstyrelsen för Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Protokollsanteckning
Ärende 12. Riktade hälsosamtal
Preventiva insatser är viktigt för att vi ska få en jämlik hälsa över regionen. Det arbete
som nu startar behöver göras på ett sätt där erfarenheter görs i hela Skåne och med en
spridning kring vem som nås i det första skedet. Oavsett om du är låg- eller högutbildade,
bor på stad eller land behöver regionens arbete med hälsosamtalen nå fram.
Dock krävs en medvetenhet om effekterna med att “screena” medborgarna i Skåne, de
resultat som kommer till kännedom ska tas om hand vilket framförallt på kort sikt kommer
att öka belastningen inom primärvården. Den troliga ökade belastningen måste vi förhålla
oss till genom att tillföra de resurser som behövs.
Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelse 2019-10-10

Ärende 16 Delårsrapport januari-augusti 2019
Socialdemokraterna lämnar följande reservation till förmån för eget yrkande och för följande
kommentarer till protokollet.
Delårsrapporten för det andra tertialet visar på ett förbättrat ekonomiskt läge jämfört med
delårsrapporten för det första tertialet. Emellertid härrör två tredjedelar av
prognosförbättringen från ökade överskott i posten central finansiering, vilket huvudsakligen
förklaras med att KPA förändrat sin hantering av pensioner. Av den återstående tredjedel
förklaras cirka hälften av stora överskott i kollektivtrafiknämnden som uppstått till följd av
nerdragningar i busstrafiken och andra besparingar som drabbar resenärer och skånsk tillväxt.
Förbättringen på totalen riskerar att minska fokus på de fortsatt stora och allvarliga
underskotten i sjukvården. Dessa uppgår till 775 miljoner kronor och är mot bakgrund av den
skattehöjning som gjordes och den i budgeten anslagna underskottstäckningen i sjukvården ett
allvarligt tecken på dålig ekonomisk styrning av den skånska sjukvården. Vi bedömer att
förklaringen står att finna i kombinationen av orealistiska besparingskrav, tveksamma
budgetprioriteringar av sjukvårdens resurser samt i styrets senfärdiga och ofullständiga
utövande av uppsiktsplikten. Detta bådar illa inför nästa år, då den av fullmäktige tilldelade
finansieringen av sjukhusen är ännu skralare än i år.
Delårsrapporten innehåller även andra oroväckande utvecklingstendenser.
•
•

•

Kostnaden för inhyrd personal har ökat med nästan 80 mkr jämfört med samma period
förra året. Det är en ökning med 39 procent.
Den positiva kvalitetsutvecklingen i sjukvården som präglade förra mandatperioden
har avstannat. Drygt 43 procent av indikatorerna uppvisar förvisso en positiv
utveckling och/eller nådde måluppfyllelse. Det ska emellertid jämföras med
delårsrapporten för samma tid 2018, då 60 procent av indikatorerna utvecklades
positivt och/eller nådde måluppfyllelse.
Tillgängligheten försämras jämfört med förra året. Köerna till operation och åtgärd var
i augusti längre än de var vid något tillfälle under förra mandatperioden.
Tillgängligheten till besök i specialistvården har brukat ligga högre i Skåne än i riket.

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

•

Nu har Skåne fallit till samma nivå som riket och köerna ökar. Telefontillgängligheten
försämras. 6 av 8 tillgänglighetsindikatorer för akutsjukvården försämras.
Fortsatt stora problem i cancersjukvården. För buksarkom får ingen patient åtgärd
inom utsatt tid. För livmoderhals- och urinvägscancer får endast drygt två procent
åtgärd inom utsatt tid. Av dem som drabbas av cancer i gallvägar, testiklar och levern
får färre än var femte åtgärd inom utsatt tid. Faktum är att av de 29 cancerformer som
listas i delårsrapporten är det endast akut leukemi där 80 procent (vilket är målnivån)
av patienterna får behandling inom utsatt tid, men det ska jämföras med 2018 då
utfallet var 97 procent. Vi vill särskilt uppmärksamma att detta är läget i skånsk
cancersjukvård samtidigt som HSN endast betalar ut 20 av de totalt 55 miljoner
kronor, som HSN för innevarande år fått i anslag av regionfullmäktige, och som utgör
statliga bidrag till Region Skåne för utvecklingen av cancersjukvården.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon, för gruppledare S

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Reservation
Ärende 16. Delårsrapport januari-augusti 2019
Vänsterpartiet markerade redan när nu gällande budget antogs att den var orimlig. Vi pekade på
att det är uppenbart att sjukvården behöver mer resurser. Precis som vi har sagt under många år
behöver vården stärkas både med ökade generella anslag från staten och med en höjd
regionalskatt. Resurserna behövs för att finansiera en allt mer avancerad sjukvård, se till att den
når alla i befolkningen som behöver den, och anställa fler så att de behov av vård som människor
har kan mötas upp av sjukvården. Det vi ser i delårsrapporten är att just sjukvården inte kan följa
budgeten samtidigt som köerna växer, vårdplatser och hela avdelningar hålls stängda. Den nu
aktuella delårsrapporten och månadsuppföljningen ger oss rätt i vår kritik och även om vi i grunden
menar att det inte är möjligt att fullt ut hålla denna budget utan att tumma på hälso- och
sjukvårdslagens krav så har vi ett ansvar att fatta beslut som långsiktigt kan förbättra ekonomin. Vi
har också lagt förslag i den riktningen när de ekonomiska åtgärdsärenden har föredragits på
regionstyrelsen tidigare under året.
Socialdemokraterna la ett yrkande om att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en
sammanställning kring tillgängligheten i cancervården, som vi yrkade bifall till. Det är viktigt att
aktivt arbeta för att tillgängligheten ska bli bättre och regionstyrelsen behöver ha en
sammanställning som tittar på varför målen inte nås. Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för
detta tilläggsyrkande.
I övrigt godkänner vi också delårsrapporten.

Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-09
Protokollsanteckning
Ärende 16: Delårsrapport januari – augusti 2019
Miljöpartiet har sedan Alliansen tog över makten flera gånger uttryckt vår oro för
utvecklingen i Region Skåne. Den oron finns kvar även efter delårsrapporten.
På område efter område går utvecklingen nu åt fel håll. Kvaliteten i vården försämras och
köerna växer. Andelen väntande patienter inom psykiatrin som får tid för besök eller åtgärd
inom vårdgarantins 90 dagar har minskat från 87 procent till 81 procent. Inom primärvården
har antalet väntade inom 90 dagar för ett första besök minskat från 82 till 81,2 procent och
väntande inom 90 dagar för operation/åtgärd minskat från 68,6 till 65,6 procent. Bristen på
vårdplatser och operationsutrymme gör att väntetiderna inom cancervården i vissa fall är
alldeles för långa. Överbeläggningar har ökat från 5,6 procent till 7,5 procent. Listan kan
göras mycket längre.
Alliansen säger sig ha fått kontroll på ekonomin. Enligt delårsrapporten går Region Skåne
mot ett resultat på 850 miljoner kronor plus under 2019, vilket är 150 miljoner sämre än
budget. Det kan låta relativt bra, men bakom den siffran finns en verklighet som är långt ifrån
lika ljus. Största delen av överskottet är inte på grund av Alliansens politik, utan på saker
utanför deras kontroll. 198 miljoner beror på att beräkningarna för hur mycket pensionerna
kostar har förbättrats. Skatteintäkterna förväntas överstiga budget med 122 miljoner och de
specialdestinerade statsbidragen ökar med 271 miljoner. Dessutom räddas Alliansen av
Skånetrafiken, som har ett prognosticerat överskott på 120 miljoner kronor. Trots det läggs
busslinjer ner.
Det stora orosmolnet är hälso- och sjukvården. Samtidigt som kvaliteten försämras har
Alliansen inte kontroll på ekonomin. Den prognosticerade underskottet är hela 738 miljoner
kronor för 2019. Det är uppenbart att hälso- och sjukvården inte klarar det höga
effektiviseringskrav som Alliansen infört. Inte heller fungerar Alliansens incitamentspaket för
att få ner köerna.
Miljöpartiet uppmanar därför den styrande Alliansen att ta hälso- och sjukvårdens
ekonomiska problem på största allvar och sluta lägga orealistiska budgetar som varken
nämnderna eller sjukhusen klarar av. Priset för Alliansens politik får både patienter och
medarbetare betala.
Mätta Ivarsson
Ersättare i regionstyrelsen för Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Reservation
Regionstyrelsen 2019-10-10
Ärende nr 17, Finansrapport januari – augusti 2019

Sverigedemokraterna yrkade bifall till första att-satsen, men avslag på andra attsatsen. Anledningen är att vi även tidigare varit kritiska till detta samarbete mellan
Skåne Care AB och Saudiarabien, och att vi inte finner det rimligt att skånska
skattemedel används för att backa upp konsekvenserna av bristande
attesteringsrutiner i Saudiarabien.
Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

RS 2019-10-10
Ärende 18. Internbudget och verksamhetsplan för medicinsk service 2020
Socialdemokraterna känner en stor oro för den prehospitala vården under 2020, vilket är den
anslagsfinansierade delen av medicinsk services verksamhet. Alliansens budget innebär att
anslaget till medicinsk service saknar demografiuppräkning, en halverad uppräkning för
medicinsk teknisk utveckling samt ett effektiviseringskrav om 2 procent. Socialdemokraterna
hade i sitt budgetförslag full uppräkning och deltar därför inte i beslutet.
I föreslaget till budget går att läsa att ” …Faktorer som löne- och prisuppräkning enligt LPIK
(landstingsprisindex), medicinskteknisk utveckling, effektiviseringskrav samt demografisk
utveckling har beaktats”. På vilket sätt detta har beaktats framgår inte, det finns inte heller
någon analys av vad de minskade resurserna i relation till demografiska förändringar kommer
att innebära för den prehospitala vården.
Trots att ny verksamhet ska startas upp i form av psykiatriambulans (5,0 mkr) och ytterligare
en dygnambulans i Malmö (13,0 mkr) är budgeten för personalkostnader 2020 lägre än för
2019. En förklaring av detta saknas i budgeten.
När det gäller sjukvårdsrådgivningen, 1177, framkommer i delårsrapporten från medicinsk
service att det finns vakanser som ej är tillsatta. Det finns dock inget beskrivet i budget för
2020 hur förvaltningen ska arbeta för att tillsätta dessa tjänster.
Inga svar på hur den prehospitala vården ska kunna skära ner 2 procent under 2020 ges av
budgeten och verksamhetsplanen. Det framkommer inte heller väsentlig fakta som mål för
utryckningstider i den prehospitala vården. Dock går det att läsa i intern kontrollplan att
resursbrist kan bidra till ”försämrad effektivitet i vårdprocesserna”, sämre svarstider, minskat
deltagande i FoU samt svårighet att rekrytera kompetens i framtiden.
Det är överlag en knapphändig budgettext som gör det svårt att få insikt i verksamhetens
utmaningar inom den prehospitala vården.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2019-10-10
Ärende nr 18, Verksamhetsplan och internbudget samt intern
kontrollplan 2020 – Medicinsk service

Vi hade från Sverigedemokraternas sida gärna sett ärendet uppdelat, eftersom vi
önskat godkänna den interna kontrollplanen men avstå deltagande i beslut vad
gäller internbudgeten.
Anledningen till att vi vill avstå deltagande i beslut vad gäller internbudgeten är att
Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2019, som ej vann gehör i
Regionfullmäktige.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
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Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Protokollsanteckning
Ärende 18. Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan 2020 –
Medicinsk service
Vänsterpartiet deltog inte i beslutet, eftersom vi hade en egen budget som vi yrkade på i
regionfullmäktige.

Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2019-10-10
Ärende nr 19, Verksamhetsplan och internbudget samt intern
kontrollplan 2020, inkl förtroendemannabudget – Regionstyrelsen

Sverigedemokraterna ser inga problem med att-satserna 2-4 och bifaller dessa.
Ärendets att-sats 1 hade vi däremot gärna sett uppdelad, eftersom vi önskat
godkänna verksamhetsplanen men däremot avstå deltagande i beslut vad gäller
internbudgeten. Eftersom den uppdelningen saknas väljer vi att avstå deltagande
vad gäller att-sats 1 i dess helhet.
Anledningen till att vi vill avstå deltagande i beslut vad gäller internbudgeten är att
Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2019, som ej vann gehör i
Regionfullmäktige.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet i att-sats 1.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

Regionstyrelsens sammanträde 2019-10-10

Protokollsanteckning
Ärende 19. Verksamhetsplan och internbudget samt intern kontrollplan 2020, inkl.
förtroendemannabudget - regionstyrelsen
Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget,
eftersom vi hade en egen budget som vi yrkade på i regionfullmäktige.

Kristianstad 2019-10-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

