Regionstyrelsen
PROTOKOLL §§ 65-71
Datum

2020-04-16
1 (9)

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-04-16 kl.09.30- 10.00
Rum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Carina Zachau (M) tjänstgörande ersättare för Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Louise Eklund (L) tjänstgörande ersättare för Gilbert Tribo (L)
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S)
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)
Birte Sandberg (C)
Carina Svensson (S)
Mätta Ivarsson (MP)
David Westlund (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)

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
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2020-04-16

Paul Svensson (SD)
Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Karin Melander, HR-direktör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Åsa Adolfsson, verksamhetscontroller
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Jonas Duveborn (M), kanslichef
Sara Mellander (S), planeringschef
Ville Trygg (C), politisk sekreterare
Patrik Olsson (SD), politisk sekreterare
Tobias Olsson (MP), politisk sekreterare
Ingvar Thell, sekreterare

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

§ 66 Tilläggsbudget 2020
Ärendenummer: 2020-POL000040
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Tillskjuta 907 miljoner kronor till regionstyrelsen under 2020, att användas för hantering av effekter med anledning av Covid-19
2. Tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 30 miljoner kronor 2020 för att
kompensera privata vårdgivare för momsersättning för inhyrd bemanningspersonal
3. Flytta nuvarande regionbidrag för hjälpmedelsverksamheten från servicenämnden till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
4. Fastställa reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget
samt regionbidrag 2020 med plan 2021-22 enligt bilaga
Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar
regionstyrelsen att:

Region Skåne
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1. Regiondirektören får i uppdrag att disponera och fördela 50 av 907 miljoner kronor som tillskjuts regionstyrelsen, att användas för hantering av effekter med anledning av Covid-19

Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regeringen och samarbetspartierna har i januari aviserat att man i samband med
vårproposition och vårändringsbudget i april kommer föreslå en förstärkning av
det generella statsbidraget till kommuner och regioner med 5 miljarder kronor
årligen från och med 2020. Riksdagen beslutade i februari även om att skjuta till
2,5 miljarder kronor i generellt tillfälligt statsbidrag 2020 till kommuner och
regioner. I början av april presenterade regeringen ytterligare 15 miljarder
kronor i utökade statsbidrag 2020 till kommuner och regioner för att lindra
effekterna av Covid-19. Regionstyrelsen föreslår här att besluta om 937
miljoner kronor i tilläggsbudget för 2020.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Henrik Fritzon (S) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Tillskjuta 50 miljoner kronor till regionstyrelsen under 2020, att användas för hantering av effekter med anledning av Covid-19.
2. Nämnderna inom sektor hälso- och sjukvård tillskjuts 857 miljoner kronor fördelade proportionerligt efter regionbidragstilldelningen för ursprunglig budget för 2020.
3. HSN ges i uppdrag att fördela nämndens tilläggsanslag löpande inom sitt
eget ansvarsområde samt inom sektor hälso- och sjukvård efter uppkomna behov med anledning av Covid-19.
4. Tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 30 miljoner kronor 2020 för att
kompensera privata vårdgivare för momsersättning för inhyrd bemanningspersonal.
5. Flytta nuvarande regionbidrag för hjälpmedelsverksamheten från servicenämnden till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.
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Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar regionstyrelsen att:
1. RD får i uppdrag att disponera och fördela 50 miljoner kronor som tillskjuts regionstyrelsen, att använda för hantering av effekter med anledning av Covid-19.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Henrik Fritzons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Sara Svensson (V), Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson (KD), Louise Eklund (L), Anna Mannfalk (M), Carina
Zachau (M), Annette Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S), Yvonne
Augustin (S) och Mattias Olsson (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-08
2. Bilaga med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget
och regionbidragsfördelning 2020

§ 67 Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem
Ärendenummer: 2020-POL000027
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer ”Målbild och färdplan för framtidens
hälsosystem”.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
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Hälso- och sjukvården i Region Skåne står inför demografiska utmaningar
samtidigt som det finns möjligheter med digitalisering och framtida
investeringar. Med anledning av detta krävs en regiongemensam färdplan för
framtidens hälsosystem. Färdplanen ska ange färdriktning för
omställningsprocessen med målbilden bättre hälsa för fler och ska tydliggöra
hur de befintliga resurserna ska kunna användas på bästa tänkbara sätt på lång
sikt.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-30
2. PM Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem 2020
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04 § 31

§ 68 Politiska möten - deltagande på distans
Ärendenummer: 2020-POL000082
Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Deltagande i sammanträden på distans ska från och med 16 april 2020,
om synnerliga skäl föreligger, vara möjligt för ledamöter i regionfullmäktige, regionstyrelsen och Region Skånes nämnder, styrelser, utskott och
beredningar samt i revisionen efter särskilt beslut om detta av ordföranden i respektive politiskt organ. Deltagande på distans måste ske med de
krav på teknisk prestanda som följer av kommunallagen, 5 kapitel, 16 §.
2. Tillägg i regionfullmäktiges arbetsordning, i reglemente för regionstyrelsen och nämnder i Region Skåne samt i reglemente för Region Skånes revisorer gällande deltagande på distans ska göras i enlighet med föreliggande förslag.
3. Deltagande på distans ska ske enligt de av regionstyrelsen beslutade riktlinjerna för detta.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att efter 6 månader utvärdera bestämmelserna och utnyttjandet av deltagande på distans i Region Skåne.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att regionfullmäktige beslutar om att göra det möjligt för
ledamöter i regionfullmäktige, regionstyrelsen och Region Skånes nämnder och
styrelser samt i revisionen att, om synnerliga skäl för detta föreligger, delta på
distans förutsatt att detta sker i enlighet med vad som följer av kommunallagens
bestämmelser om deltagande på distans. Möjligheten att delta på distans gäller
från och med 16 april 2020. Styrelsen föreslås därutöver att besluta om riktlinjer
för deltagande på distans förutsatt att regionfullmäktige fattar beslut enligt
ovan.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-16
2. Erforderliga tillägg i arbetsordningen för regionfullmäktige samt i reglementet för regionstyrelsen och nämnderna
3. Riktlinjer för deltagande i politiska möten på distans

§ 69 Återremiss Nya regler för färdtjänst och sjukresor KTN
Ärendenummer: 2020-POL000105
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige fastställer regelverk för färdtjänst och sjukresor enligt
föreliggande förslag.
Reservationer
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har återremitterat ärendet om regler för färdtjänst och sjukresor
till kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden föreslår, med gjorda
förtydliganden, regionfullmäktige att fastställa regelverket.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Johan Wifralius (SD) yrkar att styrelsen ska stryka ordet papperslösa ur punkt
5.2 och 5.2.11 i de nya reglerna för färdtjänst- och sjukresor
Sara Svensson (V) yrkar att: att ärendet återemitteras då inga förändringar skett
i sak sedan sist ärendet behandlades.
Sara Svensson (V) yrkar följande om återremissen inte vinner gehör:
1. Stycke 5.1 ändra folkbokföringsadress till stadigvarande adress(er)
2. Under resor som inte omfattas stryka;
- Konsultationsresor
- Resor till kommunala korttidsboenden utanför kommunen
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- Riktade hälsoundersökningar
3. Stycke 5.2.4 Stryk ”måste underskriven och godkänd Remiss/betalningsförbindelse ha inkommit till Skånetrafiken men”
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till Sara Svenssons (V) yrkande i sakfrågan
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att återremittera det och finner att regionstyrelsen ska avgöra ärendet omedelbart.
Ordföranden ställer därefter proposition på sakfrågan och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag
2. Bilaga 1 - Regelverk för färdtjänst och serviceresor

§ 70 Svar på initiativärende. Tilläggsbudget för 2020 - tillför sjukvården
resurser för att klara Coronaepidemin
Ärendenummer: 2020-POL000189
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende som handlar om att de
hittills aviserade nytillkomna statsbidragen för 2020 ska tillföras hälso- och
sjukvården för att klara av att hantera Covid-19. Därtill vill man att beslutat
effektiviseringskrav för sjukvården 2020, motsvarande 2 procent eller 725
miljoner kronor, halveras och återförs till sjukvården i samma syfte.
Socialdemokraterna vill också att regionstyrelsen fattar ett principbeslut om att
fortsatta statliga medel med anledning av Covid-19 skyndsamt ska hanteras så
att fullmäktige snabbt kan besluta om ytterligare anslag till verksamheterna.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutet
ovan.
Henrik Fritzon (S) yrkar att styrelsen besvarar första att-satsen i initiativärendet
och bifaller andra att-satsen i initiativärendet.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-08
2. Initiativärende 2020-03-19

§ 71. Införande av tillfällig biljettyp 7-dagarsbiljett
Ärendenummer: 2020-POL000209
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Tillfälligt införa en 7-dagarsbiljett i kollektivtrafiken. Biljetten ska gå att
köpa under perioden 6 april – 14 juni 2020.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Med anledning av covid-19 införs en tillfällig biljettyp i den skånska
kollektivtrafiken.
I ärendet finns följande dokument
1. Ordförandebeslut KTN 2020-04-01

§ 72. Initiativärende. Budget för kommande år kan vänta
Ärendenummer: 2020-POL000239
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) föreslår i initiativärende 2020-04-16 att budget för Region
Skåne 2021 med plan för 2022 och 2023 antas på regionfullmäktige i oktober
2020.
I ärendet finns följande dokument:
1. Initiativärende 2020-04-16

Region Skåne

Datum

9 (9)

2020-04-16

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2020-04-16

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon (S)

Reservation

Regionstyrelsen 2020-04-16
2. Tilläggsbudget
Till följd av riksdagens beslut och av regeringen aviserade förändringar beräknas
statsbidragen till Region Skåne öka med 1167 miljoner kronor, utöver budget, under 2020.
Bakgrunden är den pågående Covid-19 epidemin som ökar trycket på sjukvården.
Av denna anledning föreslog Socialdemokraterna inför RS 19 mars 632,5 i ett initiativärende
att RS skulle bereda en tilläggsbudget som skulle föreläggas fullmäktige för beslut. Förslaget
innebar att sjukvården skulle erhålla hela anslaget samt att RS skulle fatta ett principbeslut om
att snabbt bereda och föreslå tilläggsbudget i de fall som nya statsbidrag skulle aviseras. Efter
vårt initiativärende kom besked om ytterligare statsbidrag.
Vi noterar att styret anpassat sitt förslag till tilläggsbudget till vårt initiativärende. Det
ursprungliga förslaget uppgick till 270 miljoner kronor (MBL-förhandlades 25 mars), det
ändrades till 550 miljoner kronor (4 april) och slutligen till aktuellt ärende om 937 miljoner
kronor.
Vi anser att det är bra att styret justerat sitt budgetförslag enligt vårt initiativärende och till
nya statsbidrag, men vi invänder mot att de ökade anslagen inte omedelbart kommer
sjukvården till godo. Istället tillskjuts regionstyrelsen drygt 900 miljoner kronor för senare
användning för hantering av effekter av Covid-19. Därmed lämnas de beslutade sparkraven på
sjukhusen som uppgår till drygt 900 miljoner kronor intakta. Det är orimligt att i rådande
situation upprätthålla sparkrav på 900 miljoner kronor i sjukvården samtidigt som staten
tillskjuter resurser avsedda för sjukvården.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-16

Protokollsanteckning
Ärende 2. Tilläggsbudget 2020
Vänsterpartiet yrkade bifall till detta ärende. Det är en mycket allvarlig situation vi befinner oss i. Det är i dagsläget
svårt att bedöma omfattningen av den kris som pandemin innebär för vården, kollektivtrafiken, kulturen och alla
andra av regioners verksamhet och samhället i stort.
I detta läge är det viktigt att allt fokus sätts på att lösa den situation som just nu finns för att analysera och se till att
verksamheterna får de resurser som krävs för att bygga en robust organisation som lämnar bland annat just-in-time
tänket bakom sig. De medel som nu fördelas kommer tyvärr inte att räcka. Det är oerhört viktigt att regionerna och
kommunerna får ordentliga förutsättningar för att klara effekterna av denna kris på sikt.

Kristianstad 2020-04-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot för Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-16

Protokollsanteckning
Ärende 7. Införande av tillfällig biljettyp 7-dagarsbiljett
Vänsterpartiet är positiva till införandet av 7-dagarsbiljett under nuvarande situation. Dock är vi alltjämt kritiska till
den höga prisnivå som gäller inom kollektivtrafiken, skall vi kunna få igång det kollektiva resandet igen efter att
dagens pandemi lagt sig måste priset sänkas drastiskt. Vi ser gärna också en långsiktig diskussion om liknande biljetter
i framtiden.
Vi finner det också märkligt att priset sätts till en fjärdedel av priset för ett 30-dagarskort vilket i praktiken innebär
ytterligare en prishöjning även om det inte är syftet med dagens beslut.

Kristianstad 2020-04-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot för Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-16

Protokollsanteckning
Ärende 3. Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem
Denna målbild är på en väldigt hög abstraktionsnivå och sammanfattar både nationella och regionala
processer och målsättningar som har lyfts fram över tid. Utmaningarna är stora i sjukvården i hela landet, där
målet om en jämlik hälsa och vård är en nyckel. För att förverkliga målbilden krävs förändringar och
satsningar för att bygga ut sjukvården och välfärden. Det är också målsättningar som innehåller potentiella
målkonflikter som behöver diskuteras; den nära vårdens utveckling, den samtidiga koncentrationen av den
högspecialiserade vården och det grundläggande problemet med underskottet på vårdplatser som är
genomgående i hela landet. Sjukvårdens robusthet är vidare en oerhört central fråga inte minst nu med
anledningen av pandemin som vi lever i, en fråga som accentuerar många av de framtidsutmaningar som
finns. Kompetensförsörjningen är avslutningsvis en nyckel och därigenom är arbetsmiljön en central fråga för
att nå framgång i arbetet.
Hur vi når de mål som alla partier beslutat om i denna färdplan är en långt mer komplicerad fråga än att vara
eniga om övergripande mål. För Vänsterpartiets del är det viktigt att processen om hur vi når målen nu går
vidare och fördjupas i en inkluderande politisk process.

Kristianstad 2020-04-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot för Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-16

Reservation
Ärende 5. Återremiss Nya regler för färdtjänst och sjukresor KTN
Vänsterpartiet yrkade i första hand på återremiss än en gång. Anledningen till detta är att ärendet inte har arbetas om
utifrån de diskussioner som faktiskt föregick återremissen. Då detta yrkande fick avslag på mötet yrkade vi på att
införa skrivningar i reglementet som möjliggör en större flexibilitet för de som behöver färdtjänst och sjukresor. Då
inte heller det vann gehör så reserverar vi oss mot detta beslut.
Vänsterpartiet ser att regelverket kring t.ex. sjukresor riskerar att bli allt för stelbent utan vårt tillägg. Livet ser inte
alltid så ut att man befinner sig på eller ska till sin folkbokföringsadress.
•
•

Vänsterpartiet yrkar att: att ärendet återemitteras då inga förändringar skett i sak sedan sist ärendet
behandlades
Att yrka på följande om återremissen inte vinner gehör:
o Stycke 5.1 ändra folkbokföringsadress till stadigvarande adress(er)
o Under resor som inte omfattas stryka;
 Konsultationsresor
 Resor till kommunala korttidsboenden utanför kommunen
 Riktade hälsoundersökningar
o Stycke 5.2.4 Stryk ”måste underskriven och godkänd Remiss/betalningsförbindelse ha inkommit till
Skånetrafiken men”

Kristianstad 2020-04-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot för Vänsterpartiet i regionstyrelsen

Reservation
Regionstyrelsen 2020-04-16
Ärende 5 ”Nya regler för färdtjänst och sjukresor KTN”

Sverigedemokraterna motsätter sig att personer som vistas illegalt i Sverige, s.k
”papperslösa”, skall omfattas av rätten till sjukresa. Detta grundar sig i att vi
motsätter oss att personer som vistas illegalt i Sverige skall ha rätt till icke-akut
skattefinansierad vård.

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

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Johan Wifralius (SD)
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