Regionstyrelsen
PROTOKOLL §§ 1-19
Datum

2020-02-06
1 (15)

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-02-06 kl.10.00- 11.40
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
Birte Sandberg (C) tjg. ersättare för 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)
Carina Svensson (S) tjg. ersättare för Anna-Lena Hogerud (S)
David Westlund (S) tjg. ersättare för Andreas Schönström (S) § 1- § 17
Mätta Ivarsson (MP) tjg. ersättare för Andreas Schönström (S) §18- § 19
Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Åsa Edvardsson (SD) tjg. ersättare för Marlen Ottesen (SD)
Mattias Kristiansson (SD) tjg. ersättare för Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Carina Zachau (M)
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Louise Eklund (L)
Anders Lundström (KD)
Mätta Ivarsson (MP)
Maria Nyman Stjärnskog (S) § 1- 17
Patrik Milton (V)

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2 (15)

2020-02-06

Jonas Esbjörnsson (S) § 1- 17
Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Karin Melander, HR-direktör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Jonas Duveborn (M), kanslichef
Sara Mellander (S), planeringschef
Simon Berneblad (KD), politisk sekreterare
Ville Trygg (C), politisk sekreterare
Emma Eliasson-Åström (V), politisk sekreterare
Tobias Olsson (MP), politisk sekreterare
Patrik Olsson, (SD), politisk sekreterare
Anne Heberlein, politisk sekreterare (M)
Felix Borrebaeck, politisk sekreterare (M)
Ingvar Thell, sekreterare

§ 1 Val av justeringsperson
Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Verksamhetsinformation
-

Genomlysning av CAFM. Stefan Lundström, KPMG

-

Regiondirektören informerar:
- Vårdexpressen. Samarbetet och avtal kommer att granskas av
utomstående part för att säkerställa att inga fel begåtts i processen.
- Coronaviruset. Regional stab har inrättats för att samordna arbetet med
alla frågor som rör coronaviruset, med särskilt fokus på kommunikation
både externt och internt.

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen tar emot rapport avseende genomlysning avseende
genomlysning av CAFM.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till
regionstyrelsen 2020-04-28 med förslag på åtgärder

Region Skåne
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§ 3 Anmälan av delegationsbeslut regionstyrelsen februari
Ärendenummer: 2020-POL000002
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Delegationsbeslut 2020-01-30

§ 4 Anmälan av informationshandlingar regionstyrelsen
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-01-13

§ 5 Redovisning av inkomna remisser februari
Ärendenummer: 2020-POL000005
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
2. Remissen ” Finansdepartementet. Säkrare samordningsnummer och bättre
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen” ska besvaras av
regionstyrelsen
Sammanfattning
Redovisning av inkomna remisser där Region Skåne erbjuds att lämna yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-01-30
2. Remisslista 2020-01-29
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§ 6 Redovisning av ej avgjorda motioner februari
Ärendenummer: 2020-POL000009
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
2. Motsvarande redovisning för initiativärenden i regionstyrelsen ska tas
fram.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-02-05

§ 7 Justerade villkor för ersättning vid försening
Ärendenummer: 2019-POL000125
Regionstyrelsens beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. Justering av villkor för ersättning vid försening från och med 2020-03-01.
Reservationer
Sara Svensson (V) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
För att få ett tydligare regelverk för Skånetrafikens kunder, samt smidigare och
effektivare hantering av förseningsersättning görs ett par justeringar i villkoren:
●

Maxbelopp för ersättning för utlägg för resa med taxi höjs till 1 200
kronor från dagens 1 170 kr.
● Skånetrafikens regelverk begränsas till resor som går till/från CPH
Airport Kastrup. Tidigare har det omfattat samtliga resor i Danmark med
biljetter sålda av Skånetrafiken.
● Tydligare för kunderna att de ska vända sig till den som sålt biljetten för
hantering av ersättning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-11-28
2. Ersättning vid försening
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Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Sara Svensson (V) yrkar att ersättning vid försening utgår till hela den köpta resan även i Danmark.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande

§ 8 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom ryggmärgsskador
Ärendenummer: 2020-POL000011
Regionstyrelsens beslut
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
område: viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har beslutat att viss
vård vid förvärvade ryggmärgsskador ska utgöra nationell högspecialiserad vård
och bedrivas vid fyra enheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Delegationsbeslut 2020-01-23
2. Beslut om ansökan av NHV Viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador

§ 9 Motion. Syrgas till räddningstjänsten
Ärendenummer: 2019-POL000075
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservationer
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
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Magnus Olsson (SD) och Marlen Ottesen (SD) har i en motion till
regionfullmäktige föreslagit att uppdra åt berörd nämnd, att genomföra en
transparent översyn och ny bedömning av lämpligheten i att räddningstjänsten
ger skadade syrgas, utifrån uppdragets hela bredd.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-01-07
2. Motion 2019-08-20
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande

§ 10 Motion om regional koldioxidbudget
Ärendenummer: 2019-POL000099
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Vänsterpartiet i Region Skåne har lagt fram en motion, daterad 2019-03-26, där
man yrkar att Region Skåne utarbetar en regional koldioxidbudget.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen
och önskar framföra synpunkter enligt nedan.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2019-11-12
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2. Motion från vänsterpartiet, daterad 2019-03-26
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Sara Svensson (V) och Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
Niclas Nilsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
För att fastställa kontraproposition i huvudvoteringen ställer ordföranden Sara
Svenssons (V) och Henrik Fritzons (S) yrkande mot Niclas Nilsson (SD) yrkande.
Den som vill bifalla Sara Svenssons och Henrik Fritzons yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Niclas Nilssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 3 nej-röster. 6 personer avstod.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), David Westerlund (S),
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
Nej-röster ges av:
Mattias Kristiansson (SD), Åsa Edvardsson (SD) och Niclas Nilsson (SD)
Avstår
Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M),
Birte Sandberg (C) och Carl Johan Sonesson (M).
För huvudvoteringen fastställer styrelsen följande propositionsordning.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Sara Svenssons och Henrik Fritzons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 6 nej-röster. 3 personer avstod. Då
ordföranden har utslagsröst har regionstyrelsen således beslutat i enlighet med
ordförandens förslag.
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Ja-röster ges av
Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M),
Birte Sandberg (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), David Westerlund (S),
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
Avstår
Mattias Kristiansson (SD), Åsa Edvardsson (SD) och Niclas Nilsson (SD)

§ 11 Motion. Erbjud psykiskt stöd vid IVF behandlingar
Ärendenummer: 2019-POL000095
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) har i en motion till regionfullmäktige daterad 2019-06-26
föreslagit att Region Skåne inför psykiskt stöd som standard vid alla IVFbehandlingar som utförs i Region Skånes regi.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2019-12-11
2. Motion 2019-06-26

§ 12 Regionstyrelsens delegationsordning - revidering
Ärendenummer: 2019-POL000124
Regionstyrelsens beslut
1. Med anledning av bildandet av förvaltningen för Digitalisering IT och MT
kompletteras regionstyrelsens delegationsordning med en avdelning
avseende förvaltningschefen för den nya förvaltningen i enlighet med
upprättat förslag.
Sammanfattning
Till följd av bildandet av den nya förvaltningen för Digitalisering IT och MT
behöver viss delegation lämnas till förvaltningschefen för den nya
förvaltningen. Förslag på sådan delegation lämnas i detta ärende.
I ärendet finns följande dokument

Region Skåne

Datum

9 (15)

2020-02-06

1. Beslutsförslag 2020-01-07
2. Förslag till reviderad delegationsordning

§ 13 Motion. Ibn Rushd ska inte stödjas med skattemedel
Ärendenummer: 2019-POL000102
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Therese Borg, Stefan Borg och Niclas Nilsson (SD) föreslår regionfullmäktige i
motion, 2019-04-03, att regionfullmäktige ålägger Kulturnämnden att justera
det preliminärt beviljade verksamhetsbidraget till Ibn Rushd för år 2019 ned till
summan 0 kr, med hänvisning till det som framkommit om förbundets
verksamhet och som delvis förekommit så sent som i februari 2019. De föreslår
även att regionfullmäktige ålägger Region Skåne att från år 2020 och
fortsättningsvis inte bevilja verksamhetsbidrag och eventuella andra former av
bidrag till Ibn Rushd, fram till dess att förbundet under en längre sammanhållen
period om några år tydligt kunnat uppvisa en verksamhet och värderingar som
på ett fullt ut trovärdigt sätt är förenligt med villkoren för verksamhetsbidrag,
med överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, samt med för
det svenska samhället centrala, demokratiska värderingar.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-01-14
2. Motion 2019-04-03
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Henrik Fritzon (S) yrkar på att motionen ska skickas på remiss till kulturnämnden.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att remittera det och finner att regionstyrelsen ska avgöra ärendet omedelbart.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på sakfrågan och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), David Westerlund (S),
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Birte Sandberg
(C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Mattias Kristiansson (SD), Åsa Edvardsson (SD) och Niclas Nilsson (SD)

§ 14 Motion. Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur
Ärendenummer: 2019-POL000100
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Therese Borg, Stefan Borg, Per Gustafsson och Niclas Nilsson (SD) föreslår i
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en motion till regionfullmäktige, 2019-05-16, att Regionfullmäktige ålägger
Region Skåne att från år 2020 och fortsättningsvis inte bevilja bidrag till Malmö
Arab Film Festival.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-01-14
2. Motion 2019-05-16
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Henrik Fritzon (S) yrkar på att motionen ska skickas på remiss till kulturnämnden.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att remittera det och finner att regionstyrelsen ska avgöra ärendet omedelbart.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på sakfrågan och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), David Westerlund (S),
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Birte Sandberg
(C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Mattias Kristiansson (SD), Åsa Edvardsson (SD) och Niclas Nilsson (SD)

§ 15 Motion. Värna det skånska kulturarvet
Ärendenummer: 2019-POL000101
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Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till eget yrkande.
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Therese Borg, Stefan Borg och Niclas Nilsson (SD) föreslår regionfullmäktige i
motion, 2019-04-27, att regionfullmäktige ålägger Kulturnämnden att i budget
för år 2020 och i plan för de kommande åren återställa verksamhetsbidraget till
Historiska museet i Lund till 2018 års nivå med tillägg för indexuppräkning och
därutöver öka det med 100 000 kr, under förutsättning att inte staten går in med
finansiering motsvarande det som vi här yrkar på.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-01-14
2. Motion 2019-04-27
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Henrik Fritzon (S) yrkar på att motionen ska skickas på remiss till kulturnämnden.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att remittera det och finner att regionstyrelsen ska avgöra ärendet omedelbart.
Ordföranden ställer därefter proposition på sakfrågan och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.

§ 16 Motion. ”Icke akuta transporter med ambulans"
Ärendenummer: 2019-POL000104
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Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom regionstyrelsens
motionssvar
Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda behovet av en
framtida organisation för icke akuta sjuktransporter i Region Skåne och
beakta resultatet av detta senast i samband med förslag om budget för
Region Skåne 2022.
Reservationer
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
I motion 2019-04-01 har Marlen Ottesen (SD och Niclas Nilsson (SD) föreslagit
att berörd instans ges i uppdrag att planera för uppbyggnaden av kompletterande
transportresurser av icke akuta transporter mellan vårdinrättningar som servar
hela Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2019-12-16
2. Motion 2019-04-01
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.

§ 17 Initiativärende. Åtgärder för att motverka vårdplatskrisen
Ärendenummer: 2020-POL000093
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Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har inkommit med initiativärende till regionstyrelsen med
förslag att regionstyrelsen uppmanar HSN att initiera en översyn av
vårdplatsläget samt att den tillsätter en utredning som bland annat ska inhämta
kunskap från andra regioner och syfta till att ta fram åtgärdsprogram för att
minska överbeläggningarna och öka antalet disponibla vårdplatser.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-02-06

§ 18 Initiativärende. Finansiera genomförandet av strategin för att minska
antalet dödfödda barn
Ärendenummer: 2020-POL000094
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har inkommit med initiativärende till regionstyrelsen med
förslag att regionstyrelsen avsätter 23 miljoner under 2020 för införandet av
strategin för att minska antalet dödfödda barn och uppdrar till hälso- och
sjukvårdsnämnden att fördela dessa medel till berörda verksamheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-02-06

§ 19 Initiativärende. Statsbidrag för att stärka barn- och
ungdomspsykiatrin
Ärendenummer: 2020-POL000096
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har inkommit med initiativärende till regionstyrelsen med
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förslag att tilldela barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen hela det
statsbidrag som Region Skåne får för att motverka psykisk ohälsa bland barn
och unga enligt överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa”
mellan regeringen och SKR 2020, som extramedel utöver ordinarie ram.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-02-06

Det ska föras till protokollet att ärende 7, ”Möjlighet att inrätta vårdval inom det
psykiatriska området”, utgick från sammanträdet.

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2020-02-

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens sammanträde 2020-02-06

Reservation
Ärende 8. Justerade villkor för ersättning vid försening
Vänsterpartiet yrkade att ersättning vid försening ska utgå på hela den köpta resan även i Danmark och inte
som i förslaget enbart till Kastrup. Det är orimligt att pendlare som köper månadskort för arbetspendling till
olika delar av exempelvis Köpenhamn inte ska få ersättning för försening efter flygplatsen. De byråkratiska
utmaningar som verkar ligga bakom denna försämring borde lösas snarare än att göra
förseningsersättningarna sämre i Skånetrafiken.

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Kristianstad 2020-02-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsens sammanträde 2020-02-06

Reservation
Ärende 11. Motion om regional koldioxidbudget
Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Alla instanser som kan påverka miljön i en positiv riktning borde göra det.
Att arbeta med koldioxidbudgetar är ett framgångsrikt sätt att mäta, följa upp och stegvis nå målen i hela
samhället. Därför borde Region Skåne ta fram en koldioxidbudget för att tydliggöra sin klimatpåverkan och
kunna arbeta mer effektivt med att minska sin negativa klimatpåverkan. Vi beklagar att alliansen inte inser
allvaret, utan istället argumenterar för att besvara med anledning av att exempelvis lustgas inte följs upp. Det
står alliansen fritt att även lägga till detta på sätt som de önskar i så fall.
Vänsterpartiet yrkade på att motionen skulle bifallas i sin helhet, då detta yrkande inte vann gehör reserverar
vi oss till förmån för vår egen motion.

Kristianstad 2020-02-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-02-06
Protokollsanteckning
Ärende 11: Motion om koldioxidbudget
För Miljöpartiet är det självklart att Region Skåne måste ta klimathotet på största allvar.
Arbetet med att få ner klimatutsläppen behöver ges högsta prioritet. Miljöpartiet har redan
tidigare föreslagit en koldioxidbudget som del av vårt budgetförslag för Region Skåne,
tillsammans med en klimatfärdplan och ett klimatpolitiskt råd. Naturligtvis kommer vi bifalla
motionen.
Vi har svårt att förstå hur styret resonerar när de väljer att inte bifalla motionen. ”Att arbeta
med koldioxid-budgetar är ett sätt för regioner och kommuner att beräkna och åskådliggöra
hur stor den mängden [koldioxid] är och utifrån det styra arbetet för att uppnå ett resultat i
linje med Parisavtalet”. Det här står svart på vitt i motionssvaret och är alltså inte våra ord.
Trots det väljer Alliansens att inte bifalla motionen. Som skäl anges att Region Skåne redan
har uppsatta klimatmål. Men att Region Skåne redan har uppsatta klimatmål är inte ett skäl att
inte också införa en koldioxidbudget. Genom att hävda det visar Alliansen att de inte förstått
vad en koldioxidbudget är för något. Precis som det står i motionssvaret är en koldioxidbudget
tvärtom ett verktyg för att nå de mål som finns uppsatta.
Flera andra regioner och kommuner arbetar redan med koldioxidbudgetar och metoden är
spridd runt om i världen. Genom att välja att inte införa koldioxidbudget missar Region Skåne
ett effektivt verktyg för att stärka klimatarbetet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2020-02-06.
Ärende 14 Motion. Ibn Rushd ska inte stödjas med skattemedel.
Vi har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ålägger Kulturnämnden att justera det preliminärt
beviljade verksamhetsbidraget till Ibn Rushd för år 2019 ned till summan 0 kr, med hänvisning till
det som är känt om förbundets verksamhet i stort och som delvis förekommit så sent som i februari
2019 inom ramen för verksamheten hos Ibn Rushd Södra. Vi har även föreslagit att
regionfullmäktige ålägger Region Skåne att från år 2020 och fortsättningsvis inte bevilja
verksamhetsbidrag och eventuella andra former av bidrag till Ibn Rushd, fram till dess att förbundet
under en längre sammanhållen period om några år tydligt kunnat uppvisa en verksamhet och
värderingar som på ett fullt ut trovärdigt sätt är förenligt med villkoren för verksamhetsbidrag, med
överenskommelsen mellan folkbildningen och Region Skåne, samt med för det svenska samhället
centrala, demokratiska värderingar.
Att regionstyrelsen, trots det som är känt om förbundets verksamhet, väljer att avslå motionen ser
vi som ytterst oansvarigt. Det är motsatsen till att väl förvalta skattebetalarnas pengar när man delar
ut bidrag till ett förbund som enligt flera kartläggningar, studier och rapporter är nära
sammankopplat med Muslimska brödraskapet (MB) genom Islamiska förbundet i Sverige, som
utgör en sannolik plattform för ökad polarisering och radikalisering, samt har deltagit i
sammanhang med starkt antisemitiska inslag och även i andra starkt tvivelaktiga sammanhang.
Än värre blir det av att vi har stora problem med utanförskap och radikalisering i vårt samhälle, till
stor del som ett resultat av den splittringspolitik som alltför länge drivits i detta land. Att då fortsätta
med samma splittringspolitik och göra ännu mer av det som man aldrig borde ha gjort till att börja
med, kan inte ses som annat än vansinnigt. Magnus Ranstorp, docent i statsvetenskap, och Aje
Carlbom, docent i socialantropologi, beskriver problematiken på ett alldeles utmärkt sätt i en
debattartikel i vilken de kritiserar Folkbildningsrådet för beslutet att fortsätta ge bidrag till Ibn
Rushd:
Granskningen visar att arabiska språket och ”livsåskådning” (läs: islam) är de två
största verksamhetsområdena för IR. Studieförbundet ägnar betydligt fler timmar åt
dessa två ämnesområden än åt andra kurser. Det ligger flera problem inbyggda i detta
om man kopplar det till IR:s huvudsakliga målgrupper, nyanlända muslimer och
muslimer som lever socialt marginaliserade i utsatta stadsdelar.
Givet att dessa målgrupper befinner sig på långt avstånd från majoritetssamhället
är det tveksamt om det är studier i arabiska och islam som bidrar till att öka deras
möjligheter till delaktighet i den svenska demokratiska gemenskapen. Människor i
de segregerade stadsdelarna, nyanlända och andra, har stora möjligheter att tala sitt
modersmål (arabiska och andra språk) i vardagslivet men saknar vardagliga
möjligheter att socialisera med svenskar för att på så vis lära sig språket och hur det
svenska samhället är uppbyggt.
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Att stödja eller arbeta med en kursverksamhet som uppmuntrar ytterligare isolering
från majoritetssamhällets normer och språk blir därmed kontraproduktivt.
--Genom att ensidigt stödja IR så bidrar FR med att stötta ett ideologiskt nätverk som
anser sig ha ett uppdrag att sprida en viss tolkning av islam som långt ifrån alla
muslimer delar. På det viset hoppas man kunna bygga upp ett islamiskt
”parallellsamhälle” som ska finnas i Sverige, men vid sidan av majoritetssamhället.
Detta tydliggörs av IR:s egen terminologi där muslimskt liv ska särskiljas i ett så
kallat ”muslimskt civilsamhälle”. FR finansierar därmed institutionaliserad
segregering med syfte att skapa en parallell social tillvaro för svenska muslimer.
I det motionssvar vi fått nämns dock inte med ett ord den egentliga sakfrågan, det vill säga
olämpligheten i att ge bidrag till Ibn Rushd. Inget av våra argument för att stoppa bidrag till Ibn
Rushd bemöts. Istället har vi fått som svar att motionen ska avslås av principiella skäl, ”…då det
är regionstyrelsens uppfattning att regionfullmäktige ej ska överpröva beslut som ligger inom
enskilda nämnders ansvarsområde och som fattas i enlighet med fastställt reglemente.”
Vi kan inte se detta som något annat än som ett sätt att ducka för problematiken och som ett sätt
att undvika en diskussion om sakfrågan. Regionfullmäktige är trots allt högsta beslutande organ i
Region Skåne, och har därigenom det yttersta ansvaret för att skattemedel fördelas på ett klokt sätt
inom regionen. Om regionfullmäktige uppmärksammas på att skattemedel går till verksamhet som
är rent ut sagt samhällsskadlig är det en skyldighet att agera, även om det innebär att ett beslut i en
nämnd överprövas och rivs upp.
Vidare framstår det som märkligt att i motionssvaret låta påskina att beslutet om att ge bidrag till
Ibn Rushd är i enlighet med fastställt reglemente. Det faktum att Ibn Rushd som förbund och dess
rektor Omar Mustafa varit delaktiga i att antisemitiska föreläsare bjudits in att föreläsa för muslimer
kan inte över huvud taget anses vara förenligt med de villkor som gäller för de organisationer som
tar emot verksamhetsbidrag från Region Skåne. Nedan citat från de gemensamma villkoren för
bidrag:
Det innebär att alla barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur, möjlighet till
eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor och
förutsättningar. Även de fem nationella minoriteterna är definierade som
särskilda målgrupper.
Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till människors
livskvalitet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning,
ålder, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort. (Vår fetmarkering.)
Med tanke på de antisemitiska inslagen i förbundets verksamhet är det svårt att tro att judiska barn,
trots att de tillhör en av de nationella minoriteterna som är definierade som särskilda målgrupper,
kan känna sig välkomna att delta i kurser hos Ibn Rushd och därmed ha ”likvärdig tillgång till
kultur”. Det är också svårt att tro att Ibn Rushd i sin kulturella gärning kan uppfylla villkoret om
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att alla (även judar) oavsett etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska
känna att kulturen bidrar till deras livskvalitet. Genom att sprida antisemitism bidrar Ibn Rushd
tvärtemot till att sänka livskvaliteten för den judiska befolkningen.
Med hänvisning till ovan angivna och med anledning av att vår motion inte bifölls av
regionstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-02-06

Protokollsanteckning
Ärende 14. Motion Ibn Rushd ska inte stödjas med skattemedel
Vänsterpartiet är eniga om att denna motion ska avslås, men beklagar att alliansen endast lägger en formell
anledning till avslaget och inte lyfter fram det djupt problematiska i motionen.
Det finns många bildningsrörelser med kopplingar till olika religiösa och politiska åskådningar, vilket är en
styrka och en organisationstradition som använts under lång tid. Det vore fullständigt befängt att peka ut ett
specifikt studieförbund på detta sätt och ta generella beslut i regionfullmäktige.

Kristianstad 2020-02-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Reservation
Regionstyrelsen 2020-02-06.
Ärende 15 Motion. Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk
kultur.
Vi har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ålägger Region Skåne att från år 2020 och
fortsättningsvis inte bevilja bidrag till Malmö Arab Film Festival (MAFF), som visar filmer som
handlar om och på olika sätt tar upp frågor om arabisk kultur och arabisktalande. MAFF har från
Region Skånes kulturnämnd fått 500 000 kr i bidrag år 2018 och år 2019 och får enligt
kulturnämndens budget samma summa även innevarande år.
Vi lever i ett samhälle som är väldigt splittrat, där utanförskap och radikalisering är stora och
eskalerande problem, till stor del som ett resultat av den splittringspolitik som alltför länge drivits
i detta land. Vi menar att splittringspolitiken måste upphöra och ersättas av
sammanhållningspolitik, och en del i detta är att skattemedel inte längre ska gå till verksamhet
såsom den MAFF bedriver.
Skattemedel ska istället gå till det som gör så stor samhällsnytta som möjligt för så många
medborgare som möjligt. Med tanke på att många som flytt eller invandrat till Sverige inte anpassat
sig till svensk kultur och inte lärt sig svenska och därmed står utanför majoritetssamhället ser vi det
som direkt kontraproduktivt att i Sverige lägga skattemedel på att lyfta fram arabisk kultur och det
arabiska språket. Ges incitament att stärka arabisk identitet hos människor som bor i Sverige, istället
för att ge incitament att anpassa sig till svensk kultur, så resulterar det alltför lätt i utanförskap och
alla de negativa konsekvenser som följer av det både för den enskilde och för samhället i stort.
Större nytta gör skattemedlen om de istället läggs på att i så många sammanhang som möjligt lyfta
fram svensk kultur och det svenska språket. Frekventa möten med den svenska kulturen och det
svenska språket underlättar för människor som kommit till Sverige från andra länder att anpassa
sig till majoritetssamhället.
Ovan nämnda argument till att upphöra med bidrag till MAFF bemöts dock inte med ett enda ord
i det motionssvar vi fått. Sakfrågan, som borde anses angelägen att diskutera med beaktan av hur
många som lever i utanförskap idag, undviks och istället har vi fått till svar att motionen ska avslås
av principiella skäl, ”…då det är regionstyrelsens uppfattning att regionfullmäktige ej ska överpröva
beslut som ligger inom enskilda nämnders ansvarsområde och som fattas i enlighet med fastställt
reglemente.”
Detta är enligt oss inte ett hållbart argument för att avslå motionen. Regionfullmäktige är trots allt
högsta beslutande organ i Region Skåne, och har därigenom det yttersta ansvaret för att skattemedel
fördelas på ett klokt sätt inom regionen. Om regionfullmäktige uppmärksammas på att skattemedel
går till verksamhet som är kontraproduktiv och förvärrar snarare än löser samhällsproblem menar
vi att det en skyldighet för regionfullmäktige att agera, även om det innebär att ett beslut i en nämnd
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överprövas och rivs upp. Att undvika sakfrågan och istället lägga allt ansvar på nämnderna kan inte
ses som annat än oansvarigt.
Med hänvisning till ovan angivna och med anledning av att vår motion inte bifölls av
regionstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-02-06

Protokollsanteckning
Ärende 15. Motion Skattemedel ska inte gå till att lyfta fram arabisk kultur
Vänsterpartiet är eniga om att denna motion ska avslås, men beklagar att alliansen endast lägger en formell
anledning till avslaget och inte lyfter fram det djupt problematiska i motionen. Motionen utgår exempelvis från
en assimileringstanke men så är också motionen skriven av Sverigedemokraterna. Motionen bygger på att
direkt peka ut en viss kultur som problematisk och i detta finns en rasism som behöver bemötas. Det är
därför beklagligt att alliansen istället avfärdar motionen på enbart formella grunder.

Kristianstad 2020-02-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Reservation
Regionstyrelsen 2020-02-06.
Ärende 16 Motion. Värna det skånska kulturarvet.
Vi har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ålägger Kulturnämnden att i budget för år 2020
och i plan för de kommande åren återställa verksamhetsbidraget till Historiska museet i Lund till
2018 års nivå med tillägg för indexuppräkning och därutöver öka det med 100 000 kr, under
förutsättning att inte staten går in med finansiering motsvarande det som vi i motionen yrkat på.
Bakgrunden är den drastiska sänkning av verksamhetsbidraget till Historiska museet i Lund som
gjordes av Kulturnämnden år 2019 och som kvarstår i budget för år 2020. Från 1 184 000 kronor
år 2018 till 400 000 kronor år 2019, vilket innebär en sänkning på hela 784 000 kronor.
Historiska museet i Lund har i sina samlingar fler än 10 miljoner föremål, från äldre stenålder till
tidig modern tid. Av alla landets museer är Historiska museet i Lund det enda som specifikt tar
hand om och vårdar material, fynd och konst från just Skåne. De har därigenom en nyckelroll
gällande att värna det skånska kulturarvet. Museet tar hand om arkeologiskt material, äldre kyrklig
konst samt myntfynd från i stort sett hela Skåne. Därutöver har museet föremål från före detta
Antikmuseet vid Lunds universitet, samt en kuriosasamling och en anatomisk samling. Vidare
bedriver och erbjuder museet forskning, utför myntbestämning och osteologisk analys, ställer ut
föremål, bedriver pedagogisk verksamhet, och sist med inte minst jobbar de med konservering.
Skälen som angetts till det drastiskt sänkta verksamhetsbidraget är att det handlar om en nödvändig
prioritering på grund av den ekonomiska situationen, samt att samlingsförvaltning och
fyndhantering ska finansieras med statliga medel, inte med regionala. Det bidrag som fortfarande
ges från Kulturnämnden är avsett enbart för den pedagogiska verksamheten, inte för den övriga
verksamheten.
Vi sverigedemokrater är mycket kritiska till den prioritering som gjorts i Kulturnämndens budget.
Det är lätt att hänvisa till ett statligt ansvar, men vad hjälper det när staten i dagsläget inte tar det
ansvaret? Resultatet blir att museet faller mellan stolarna, att vare sig region eller stat tar ansvar för
att värna det skånska kulturarvet, och det är djupt beklagligt.
Vår mening är att så länge staten inte ger verksamhetsbidrag till Historiska museet i Lund är det ett
regionalt ansvar att se till att de kan fortsätta med sin viktiga verksamhet. Det är en enkel fråga om
prioriteringar, och sådana kan göras på rimligare sätt inom kulturnämndens budget än genom att
dra sig undan ansvaret för att värna det skånska kulturarvet. Bland annat vore det en mer rimlig
prioritering att neka bidrag till studieförbundet Ibn Rushd och att neka bidrag till Malmö Arab Film
Festival, vilket vi föreslagit i två andra motioner som även de hanterats av regionstyrelsen idag och
som blivit avslagna. Medlen som nu fortsätter att delas ut till Ibn Rushd och till Malmö Arab Film
Festival hade täckt vår föreslagna satsning på Historiska museet, om rätt prioriteringar hade gjorts.
Att stärka och lyfta fram andra kulturer med hjälp av skattemedel prioriteras alltför ofta i vårt
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samhälle, framför att få skattemedlen att räcka till bidrag till svensk kultur och framförallt till
svenskt kulturarv, och det är en del av den splittringspolitik som vi är kritiska mot och som vi
menar orsakat en stor del av de problem som finns med utanförskap och radikalisering.
Som vi påpekat i andra sammanhang behövs en sammanhållningspolitik i Sverige istället för den
splittringspolitik som länge förts, för att lösa de stora problem som finns med utanförskap och
radikalisering. I den sammanhållningspolitik som vi förespråkar har svensk kultur och framförallt
det svenska kulturarvet en central roll och ska prioriteras framför andra länders kultur, då vi menar
att kulturen ska binda samman Sveriges och Skånes förflutna med såväl nutid som framtid, ska
förvalta Sveriges och Skånes historia och arv, samt ska främja gemenskap och trygga den nationella
identiteten genom att synliggöras allt mer så att den blir något för människor med olika bakgrund
att förenas kring.
Vikten av att värna vårt kulturarv, och det beklagliga i att Historiska museet faller mellan stolarna
och inte får vare sig regionalt eller statligt stöd för sitt gedigna arbete utanför det rent pedagogiska,
bemöts dock inte med ett enda ord i det motionssvar vi fått. Sakfrågan, att det skånska kulturarvet
med nuvarande bidragsnivå inte kan tas om hand på det sätt som behövs, borde anses angelägen
att diskutera men undviks. Istället har vi fått till svar att motionen ska avslås av principiella skäl,
”…då det är regionstyrelsens uppfattning att regionfullmäktige ej ska överpröva beslut som ligger
inom enskilda nämnders ansvarsområde och som fattas i enlighet med fastställt reglemente.”
Detta är enligt oss inte ett hållbart argument för att avslå motionen. Regionfullmäktige är trots allt
högsta beslutande organ i Region Skåne, och har därigenom det yttersta ansvaret för att skattemedel
fördelas på ett klokt sätt inom regionen. Om regionfullmäktige uppmärksammas på att det skånska
kulturarvet inte kan värnas så som det bör anser vi att det är en skyldighet för regionfullmäktige att
agera, även om det innebär att ett beslut i en nämnd överprövas och rivs upp. Att undvika sakfrågan
och istället lägga allt ansvar på nämnden kan inte ses som annat än oansvarigt.
Med hänvisning till ovan angivna och med anledning av att vår motion inte bifölls av
regionstyrelsen reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson

_________________________________________________________________________________________________________________

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 2020-02-06

Protokollsanteckning
Ärende 16. Motion Värna det skånska kulturarvet
Det är korrekt att denna motion ska avslås. Däremot beklagar vi att svaret från alliansen enbart håller sig på
en formell nivå. Sverigedemokraternas vana trogen att ställa grupper mot varandra är utgångspunkten för
motionen och därför borde även detta betonas i ett svar.
Vi vill även föra till protokollet att budgeten för kultur generellt behöver höjas för att långsiktigt kunna stödja
all form av kultur, vilket är något som Vänsterpartiet har lyft fram under de senaste budgetbesluten. Istället
har både alliansen och Sverigedemokraterna valt att minska budgeten.

Kristianstad 2020-02-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Reservation
Regionstyrelsen 2020-02-06.
Ärende 17 ”Motion icke akuta transporter med ambulans”

Varje år körs en stor mängd ambulanser med lägre prioritet i Region Skåne. Enligt
verksamhetsrapporten för SOS alarm 2018 kördes 16556 ambulanstransporter med prio 3 under
2018.
Sverigedemokraterna anser att det borde inrättas en enhet som enbart hanterar förbeställda
transporter från en vårdenhet till en annan. I första hand ska en transport mellan vårdinrättningar
ske med hjälp av en särskild bil med adekvat utrustning, avsedd för patienter som är stabila men i
behov av viss vård eller övervakning under transporten. Vi anser att dessa bilar skall vara ett
förstahandsval vid uppdrag mellan sjukvårdsenheter eller till och från särskilt boende för äldre.
Sverigedemokraterna vill tacka för beredningen av motionen, och andemeningen i utredningen
talar för ett införande. Vi menar dock att införandet av denna enhet hade behövts redan nu och
med regionstyrelsens svar kommer handläggningstiden förlängas ytterligare. Vi väljer därför att
reservera oss mot beslutet.

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
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